
 
Warszawa, 29 kwietnia 2008 r. 

Drodzy Maturzyści, 

 
 Za kilka dni przystąpicie do najważniejszego w Waszym dotychczasowym życiu 
egzaminu. Wynik tego egzaminu będzie miał wpływ na Wasze losy, ponieważ od niego 
zależeć będzie, czy podejmiecie wymarzone studia, znajdziecie dobrą pracę.  

Jak każdemu doniosłemu egzaminowi, tak i egzaminowi maturalnemu towarzyszy 
niepokój - czy sukces (dobry wynik) nie będzie zależał bardziej od przypadku, czy 
zrządzenia losu niż od systematycznej pracy. Na pewno pracowaliście nad tym, by 
niepokój osłabić. Wspierali Was nauczyciele i pracownicy komisji egzaminacyjnych, 
którzy. przygotowywali materiały pomocnicze i rady dla maturzystów, aby pomóc Wam 
„oswoić” maturę. Dobry wynik matury zaświadczy o posiadanych wiadomościach 
i umiejętnościach oraz przyniesie Wam ogromną satysfakcję. Szczęśliwy traf czy uśmiech 
losu też oczywiście nie zaszkodzi. Ufam, że los Wam sprzyja i będzie sprzyjał podczas 
egzaminów. 

Jestem przekonany, że podczas egzaminów z każdego przedmiotu dacie z siebie 
wszystko i zaprezentujecie się jak najlepiej. Pełną  informację o ocenie Waszych 
wiadomości i umiejętności sprawdzanych w wybranych przez Was przedmiotach                     
i poziomach egzaminu poznacie 30 czerwca. Do szkół, których jesteście absolwentami, 
okręgowe komisje egzaminacyjne prześlą świadectwa dojrzałości lub aneksy. Jeśli 
wyraziliście zgodę, to Wasze wyniki w wersji elektronicznej zostaną w tym samym czasie 
przesłane do Krajowego Rejestru Matur, z którego pobiorą je wybrane przez Was 
uczelnie. Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl) umieścimy materiały, które 
pomogą Wam porównać swoje wyniki z osiągnięciami maturzystów w całym kraju i ocenić 
szanse uzyskania indeksu na wybrane studia. Takie same materiały znajdziecie też 
na stronach internetowych Waszych okręgowych komisji egzaminacyjnych i głównych 
portali. 

W dniu egzaminu z języka polskiego rozpoczniemy publikację zadań maturalnych. 
Podamy też przykłady poprawnych rozwiązań zadań egzaminacyjnych, które przygotowali 
eksperci przedmiotowi, w tym również nauczyciele akademiccy. Każdego dnia, parę 
godzin po zakończeniu egzaminu pisemnego, będziecie mogli dzięki Internetowi wrócić 
do rozwiązywanych zadań i porównać swoje odpowiedzi z zamieszczonymi przykładami. 
Pamiętajcie, że mogą być różne sposoby prawidłowego rozwiązania tego samego zadania. 
Ostrożnie wyciągajcie wnioski na temat spodziewanej oceny, zwłaszcza wtedy, gdy 
Wasze rozwiązania będą się różnić od przykładowych. Dokonanie rzetelnej oceny pracy 
maturalnej wymaga odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Każda z prac maturalnych 
będzie w tym roku sprawdzana przez dwóch egzaminatorów. Zapewniam, że zrobimy 
wszystko, by Wasze prace były ocenione rzetelnie i obiektywnie - zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w całym kraju.  

 Połamania piór! 
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