
Jak zdawać, żeby dobrze zdać 
O tym co robić, żeby najlepiej wypaść przed komisją egzaminacyjną, podczas maturalnej 
prezentacji - radzi dyrektor Liceum Dąbrowskiego w Płocku Katarzyna Góralska. 

M4: Co najbardziej docenia 
komisja podczas prezentacji? 

Katarzyna Góralska: - Niewąt
pliwie jest to oryginalność, niesz-
tampowość tematu, co świadczy 
o rzeczywistym zainteresowaniu 
danym zagadnieniem czy też pró
bie podjęcia analizy o pewnych, 
drobnych już znamionach pracy 
naukowej. Ważne by nie wybierać 
tematów typowo odtwórczych, 
nie dających możliwości do zapre
zentowania własnego zdania czy 
też ciekawego zjawiska, np. doty
czącego współczesnej kultury ma
sowej. Nadto ważna jest oczywi
ście sama prezentacja tematu, ję
zyk, jakim posługuje się abitu
rient, bagactwo słownikowe, prze
myślana kompozycja, umiejęt
ność selekcji materiału oraz doj
rzałość sądów i przemyśleń. 

M4: Czy czas prezentacji 
- 15 minut - musi być ściśle 
dotrzymany, co, jeśli maturzy
sta będzie mówi! krócej lub 
dłużej. 

- Pięć minut to czas, jaki zdają
cy ma do dyspozycji, jeżeli nie bę
dzie potrafił go wykorzystać, to 
tylko ucierpi na tym jego prezen
tacja i efekt końcowy nie będzie 
oszałamiający. Komisja nie włą
cza stopera - jest to czas w pew
nym sensie umowny, jeżeli nato
miast abiturient zacznie go nadu
żywać, to z pewnością przewodni-

wybierali zdający we wrześniu. 
Zatem teraz skupić się można je
dynie na tym, by zaprezentować 
go w ciekawej formie, dobrać in
teresujące, mniej omówione, spo
za lektur przykłady. Trzeba zad
bać o intonację, mówić ze swadą, 
posługiwać się piękną polszczyz
ną. Brak ekspresji na pewno uśpi 
słuchających. 

M4: Za co można zyskać do
datkowe punkty, a za co można 
je stracić (np. poprawna pol
szczyzna, dykcja, ekspresja 
itp.). 

- Dodatkowych punktów jako 
takich nie ma, ale ważna jest roz
mowa. Ona świadczy o tym, czy 
zdający należycie zgłębił dane za
gadnienie, czy zna historię litera
tury w obszarach, których dotyczy 
praca, czy podjął temat przypad
kowo, czy był to wybór przemyśla
ny. Komisja ocenia samą prezen
tację (język, kompozycję, wyczer
panie problemu), a następnie za
daje związane z nią pytania. 

M4: „Najtrudniejszy pier
wszy krok - czyli najlepiej jak 
zacząć? 

- Chodzi nawet o tak zwyczajne 
rzeczy, jak powitanie komisji. 
Najlepszy na wszystko jest uś
miech - on zawsze pomaga prze
łamać lody. Myślę, że dzięki nie
mu zyskamy przychylność egza-
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nie omijają dorosłych - trzeba 
umieć panować nad emocjami. 

M4: Co ma zrobić maturzy
sta, jeśli w trakcie prezentacji 
poczuje nagle, całkowitą pust
kę w głowie, mimo że się przy
gotowywał solidnie? 

- Myślę, ze jest to możliwe tyl
ko wówczs, gdy zdający nauczył 
się prezentacji na pamięć, dlatego 
kategorycznie tego odradzam. 
Abiturient ma przed sobą ramo
wy plan prezentacji, a zatem nie
możliwe, aby nie wiedział, o czym 
zamierza mówić dalej albo za-
p o m n i a ł , d o j a k i c h b ę d z i e o d w o -

ży słuchać uważnie, czego dotyczy 
pytanie i starać się na nie wyczer
pująco odpowiedzieć - najlepiej 
nie jednym zdaniem, a rozwinąć 
odpowiedź na tyle, by pytający był 
usatysfakcjonowany i miał pew
ność, że zgłębiliśmy wiedzę na da
ny temat. 

M4: Czy można mieć przy so
bie całą prezentację na piśmie 
i jak z tego korzystać, by nie 
powstało wrażenie, że się po 
prostu odczytuje swoją pracę? 

- Absolutnie zabronione jest 
wnoszenie całej prezentacji. Zda
jący ma prawo wnieść jedynie ra-

więcej niz pięć minut z 15-minu-
towego czasu prezenatcji. Sądzę 
jednak, że ramowy plan wypowie
dzi wystarczy, by ją należycie roz
winąć - w końcu prezentujemy 
wyniki siedmiomiesięcznej pracy. 

M4: Wiele osób po raz pier
wszy będzie się prezentowało 
przed gremium, którego wer
dykt tak wiele znaczy, w sytua
cji poza klasą, gdzie nie ma za 
plecami życzliwych kolegów. 
Poprosimy o kilka prostych, 
wręcz banalnych wskazówek 
typu: w jakiej postawie stać, co 
zrobić z rękami, gdzie kiero
wać wzrok. 

- Zasadą podstawową wszel
kich kontaktów interpersonal
nych jest nawiązanie kontaktu 
wzrokowego. Nie znaczy to jed
nak, że należy się wpatrywać 
w jedną osobę. Musimy być natu
ralni, spoglądać na egzaminato
rów, nie na sufit czy jakiś odległy 
punkt. Wskazana jest też umiar
kowana gestykulacja, bo mowa 
ciała jest niezwykle ważna. Stanie 
na baczność nie jest naturalne 
i tchnie sztucznością. Trzeba być 
skoncentrowanym, by zapanować 
nad językiem, a zatem mówić 
niezbyt prędko, wyraźnie, z wła
ściwą dykcją i przede wszystkim 
poprawnie. Musimy zatem dbać 
o dobór słownictwa, a wiemy, że 
wypowiedź mówiona jest z natury 
rzeczy mniej staranna niż pisana, 
więc skupmy się, by mówić piękną 


