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GRZEGORZ BLACHOWSKI

D
o końca września zeszłe-
go roku trzecioklasiści
mieli czas na złożenie
wstępnych deklaracji, ja-
kie przedmioty ina jakim

poziomie chcą zdawać na maturze.
Z wyborem poziomów problemów
nie mieli. Gorzej z przedmiotami.

Niewielu zmienia zdanie
– Miałem dylemat, ale zdecydowa-
łem się na matematykę i fizykę, po-
ziom rozszerzony. Martwię się jed-
nak o matematykę. Myślę, że w tym
roku będzie duże zróżnicowanie trud-
ności w zadaniach. Zmieniono nam
trochę materiał – mówi Kamil Jóź-
wiak, maturzysta z XXVI Liceum
Ogólnokształcącego wŁodzi. –Wśród
moich znajomych największe kon-
trowersje wzbudziła jednak fizyka.
W zeszłym roku wypadła na matu-
rze najgorzej ze wszystkich przed-
miotów w województwie. Wielu prze-
straszyło się i w ostatniej chwili z niej
zrezygnowało.

Zmiana zdania jest jeszcze moż-
liwa, bo do 7 lutego maturzyści mają
prawo weryfikować swoje deklara-
cje. Muszą to zrobić u dyrektorów
szkół. Ci jednak nie spodziewają się
wielu zmian. – Do tej pory otrzyma-
łam informacje od zaledwie sześciu
uczniów, że będą zdawać inne przed-
mioty lub na innych poziomach. To
mało, biorąc pod uwagę fakt, że
w szkole mamy ponad dwustu ma-
turzystów. Widać, że decyzje mło-

dzieży były przemyślane – mówi Bar-
bara Taff, dyrektorka IV Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama Mickiewi-
cza w Warszawie.

Co na topie, a co passé?
Jakie więc przedmioty będą cieszyły
się popularnością na tegorocznej ma-
turze? Zdaniem nauczycieli, dyrekto-
rów i egzaminatorów mniej więcej te
same co rok temu. – Bardzo dużo osób
znów chce zdawać WOS i geografię,
sporo historię. Zdecydowanie rzadziej
wybierana jest biologia. Być może dla-

tego, że nie jest bezwzględnie potrzeb-
na na wielu kierunkach – mówi dyrek-
torka Taff.

Piotr Ludwikowski z Okręgowej Ko-
misji Egzaminacyjnej w Krakowie uwa-
ża, że wybory maturzystów zależą od
ich podejścia do nauki i do przyszło-
ści. – Obserwujemy dwie grupy
uczniów. Tych, którzy zdają konkret-
ne przedmioty na maturze i wiedzą
o tym już dużo wcześniej, oraz tych,
którzy nie są pewni, gdzie iść na stu-
dia, albo nie uczą się systematycznie.
Ci drudzy chcą wybrać jak najprost-

szy przedmiot i dlatego często sugeru-
ją się wynikami matur z zeszłego roku
– opowiada Ludwikowski.

Efekt? – Możemy się spodziewać,
że mniejsze zainteresowanie wzbudzi
właśnie biologia i historia, bo zeszło-
roczny egzamin z tych przedmiotów
do najłatwiejszych nie należał – wyja-
śnia Ludwikowski.

Z matematyką bywa różnie
W zeszłym roku matematyka była jed-
nym z bardziej popularnych przed-
miotów na maturze. Specjaliści twier-

dzą, że – choć zeszłoroczny egzamin
z matematyki był dość trudny – zain-
teresowanie przedmiotem w tym ro-
ku może być i tak większe. – Za dwa la-
ta matura z matematyki będzie obo-
wiązkowa. Więcej się o tym rozmawia
na spotkaniach z dyrektorami i w szko-
łach, wydaje się więcej materiałów na
ten temat – mówi Ludwikowski.

Potwierdzają to szkoły. W XXXI Li-
ceum Ogólnokształcącym w Łodzi na
220 trzecioklasistów około 120 chce
zdawać maturę z matematyki. – Decy-
dują się na nią nawet uczniowie klas
humanistycznych – opowiada Bożena
Matuszczyk, dyrektorka szkoły.

To jednak nie reguła. – U nas zainte-
resowanie matematyką znowu spadło.
Podejrzewam, że to z powodu wielu
zaległości jeszcze z gimnazjum. Musi-
my zaczynać całą naukę od początku
i gonić z materiałem. Nie wszyscy czu-
ją się pewni swojej wiedzy – opowiada
Janusz Bęben, dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi.

Uwaga na próbne matury
Jak twierdzą pracownicy Okręgowych
Komisji Egzaminacyjnych, na zmiany
deklaracji trzecioklasistów mogą wpły-
nąć wyniki prób maturalnych organi-
zowanych w szkołach. – Zdarzało się,
że zadania na poziomie rozszerzonym
takiej matury były łatwiejsze, niż po-
winny. A na podstawowym znów za
trudne.  Słabsi mogą sugerować się wy-
nikami takich matur i zmienić decyzje.
W efekcie mogą być niemile zaskocze-
ni na prawdziwym egzaminie – usły-
szeliśmy w jednej z OKE.1
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Patrz, licz i wybieraj
Maturzysto! Do 7 lutego musisz zdecydować,co zdawać na maturze. Jakie przedmioty wybrać,by dostać się na
wymarzone studia – sprawdź dziś i jutro w naszym informatorze

R E K L A M A

Jak czytać tabelę

W zestawieniu znajdziecie infor-
macje, które kierunki były najchęt-
niej wybierane w zeszłym roku oraz
w jakich miastach i na jakich uczel-
niach można je studiować. W wielu
przypadkach liczba kandydatów na
dany kierunek (kolumna 7) może się
wydawać bardzo duża, dlatego war-
to spojrzeć na liczbę miejsc, które
na danym kierunku zapewniły uczel-
nie (kolumna 5) oraz na liczbę kan-
dydatów na miejsce (kolumna 6).
Maksymalna liczba punktów do zdo-
bycia podczas rekrutacji (kolumna
8) zależy od uczelni. Trudno porów-
nać minimalne wymagania punkto-
we dla tych samych studiów w róż-
nych miastach (kolumna 9). Zada-
nie to ułatwi kolejna rubryka, w któ-
rej prezentujemy wynik ostatniego
przyjętego kandydata w procentach
(kolumna 10). W ostatniej kolumnie
przedstawiamy jedynie najważniej-
sze zasady naboru.

DDzziiśś  pprreezzeennttuujjeemmyy  nnaajjppooppuullaarr--
nniieejjsszzee  kkiieerruunnkkii  oodd  AA ddoo  II,,  jjuuttrroo  oodd
KK ddoo  ZZ..1

Informacje z uczelni zawarte w tabelach na następ-

nych stronach aktualizowane były w połowie stycz-

nia. Jeśli dana uczelnia nie przekazała nam infor-

macji o wynikach zeszłorocznej rekrutacji, kierunki

te pominęliśmy.

Do 7 lutego maturzyści mają czas na zmianę przedmiotów,które chcą zdawać na maturze
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O nowych odkryciach
naukowych, dzięki
którym będziemy  
się efektywniej uczyć

– słuchaj dziś
w „Faktach” 
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Słuchaj 
w RMF FM
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