
Dobre rady przed ustną maturą z języka polskiego: 

 

PREZENTACJA MATURALNA 

 

Maturzysto: 

 

1. tworząc bibliografię, korzystaj z wielu źródeł informacji; zanim 

wpiszesz do bibliografii opracowania, tytuły prasowe i strony 

internetowe, skonsultuj z nauczycielem ich wiarygodność; 

 

2. komisja ma prawo zapytać o każdy tekst wpisany do bibliografii; 

umieść w niej tylko te pozycje, z których korzystałeś i o których 

opowiesz; dokładnie określ rozdziały lub strony, z których 

korzystałeś; 

 

 

3. uporządkuj alfabetycznie spis literatury podmiotowej 

i przedmiotowej; zadbaj o jednorodność opisów bibliograficznych 

– ich poprawność uzgodnij z nauczycielem j. polskiego lub 

nauczycielem bibliotekarzem; 

 

4. wstęp i zakończenie są nieodzowne, ale nie mogą być dominujące; 

w zakończeniu nie streszczaj wszystkiego, o czym już powiedziałeś 

– skup się na wnioskach; 

 

 

5. nie pisz wypracowania; wystarczy konspekt prezentacji; nie ucz się 

na pamięć – wypadłbyś mało wiarygodnie; 

 

6. prezentacja trwa około 15 minut; kilkakrotnie przećwicz 

z zegarkiem w ręku, ile czasu zajmie ci mówienie na opracowany 

temat. 

 

 

Dobre rady przed ustną maturą z języka polskiego: 

 

AUTOPREZENTACJA MATURZYSTY 

 

Maturzysto: 

 

1. podkreśl szacunek dla komisji i rangę egzaminu, przychodząc w 

stroju oficjalnym i eleganckim; sprawdź wcześniej czy jest 

wygodny (zwłaszcza buty), zasłoń szyję i dekolt, jeśli w chwilach 

zdenerwowania robią ci się tam czerwone plamy; 

 

2. jeśli wiesz, że w sytuacjach stresowych trzęsą ci się ręce, przygotuj 

sobie sztywną podkładkę A4, do której przypniesz kartki z cytatami 

i inne materiały, które będziesz trzymać w dłoniach; 

 

 

3. zastanów się jakie są twoje zalety; wypisz na kartce cechy, z 

których jesteś dumny; miej tę kartkę w kieszeni podczas 

prezentacji, przeczytaj ją zanim wejdziesz do sali egzaminacyjnej; 

 

4. prezentacja to nie warta przed Grobem Nieznanego Żołnierza (nie 

stój nieruchomo), ale też nie „You Can Dance” (nie kręć się) – po 

prostu mów do twoich słuchaczy, utrzymując z nimi kontakt 

wzrokowy; 

 

 

5. komisja chce usłyszeć ciekawą opowieść, zaprezentowaną w 

przekonujący sposób; pokaż, że wierzysz w to, co mówisz; 

 

6. jeśli nie możesz sobie przypomnieć nazwiska bohatera albo 

jakiegoś szczegółu, zachowaj ten problem dla siebie; komisja może 

go nie zauważyć, o ile sam nie zwrócisz jej uwagi na swoją 

niewiedzę – po prostu mów dalej. 

 



Przydatne linki dotyczące sporządzania bibliografii 

załącznikowej w prezentacji maturalnej: 

 

 

 http://www.bg.uph.edu.pl/images/OIN/PDF/ABC.pdf 

 http://www.bibliofilur.republika.pl/album/opis.htm 

 http://www.edulandia.pl/matura/1,118292,7339986,Jak_popraw

nie_sporzadzic_bibliografie_zalacznikowa.html 

 http://www.nkch.amu.edu.pl/files/znormalizowany_opis_biblio

graficzny_i_przypisy.pdf 

 http://www.buw.uw.edu.pl/images/BUW_PDF/Materialy_Ulotk

i/bibliografia_zalacznikowa.pdf 

 rybnik.eu/zsbrybnik/biblioteka/bibliogr.ppt 

 http://www.staszic.edu.pl/pliki/bibl.pdf 

 http://www.mini.pw.edu.pl/~dryzek/www/?S%B3ownik:Biblio

grafia_za%B3%B1cznikowa 

 http://www.prawo.amu.edu.pl/uploads/bwpia/przypisy.pdf 

 www.awans.oswiata.org.pl/publikacje/282.doc 
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