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Wprowadzenie. Informacje o badaniu

Matura to jeden z ważniejszych egzaminów w życiu. Jest swoistym sprawdzeniem 
wiedzy, ale też podsumowaniem 12 lat nauki. Otwiera drogę na wyższe uczelnie, a więc 
w dużym stopniu decyduje o przyszłości młodych osób. W bieżącym roku szkolnym 
początek egzaminu maturalnego zaplanowany został na 4 maja. Jednakże w związku 
z panującą na całym świecie pandemią koronawirusa plany dotyczące jego przepro-

wadzenia musiały zostać zweryfikowane. Rządzący stanęli przed nie lada wyzwaniem 
organizacji matury w bezpieczny sposób, maturzyści zostali pozbawieni możliwości 
przygotowywania się w szkołach, ich zakończenie roku szkolnego odbyło się w inny niż 
dotychczas sposób. I pozostała wielka niepewność: co będzie dalej? Czy matura się od-

będzie? Jeśli tak to w jakiej formie i kiedy? Co z rekrutacją na studia? Ta niepewność, 
ale też niepokój o przyszłość mogą wpływać na zdrowie tegorocznych absolwentów 
szkół średnich, ale również ich rodziców. Do lęków związanych z możliwością zakaże-

nia koronawirusem doszły zatem kolejne.
W dniach 20-29 kwietnia przeprowadzono metodą CAWI badanie ankietowe skie-

rowane do tegorocznych maturzystów. Celem badania było rozpoznanie opinii na 
tematy związane z przygotowaniem do tegorocznego egzaminu maturalnego w kon-

tekście ogłoszonego przez Ministra Zdrowia czasu epidemii, ale także poznanie zdań 
maturzystów na tematy związane z  organizacją matury. Kwestionariusz ankietowy 
został przygotowany przy wykorzystaniu serwisu internetowego www.webankieta.pl, 
dostępny był on-line na stronie https://matury2020.webankieta.pl/. Prośbę o poinfor-

mowanie maturzystów o  badaniu skierowano do kuratorów oświaty we wszystkich 
województwach. Link do kwestionariusza umieszczono także na facebooku na profilu 
Matura 2020 – polski, matematyka, angielski i inne przedmioty oraz na portalu Polskie Forum 

Rodziców (www.polskieforumrodzicow.pl). 
W okresie przeprowadzania badania, 24 kwietnia miała miejsce konferencja pra-

sowa Ministra Edukacji Narodowej, Pana Dariusza Piontkowskiego, podczas której 
poinformował on o nowym terminie matury (8 czerwca) oraz o rezygnacji z egzaminów 
ustnych. W związku z tym, bezpośrednio po tym ogłoszeniu zmodyfikowano pytania 
dotyczące niektórych kwestii.

Ostatecznie w badaniu wzięło udział 1876 osób z całej Polski: 1047 z liceów (w tym  
19 z liceów dla dorosłych), 829 z techników. 1782 osoby ukończyły szkołę publiczną, a 94 – 
niepubliczną. Większość respondentów stanowiły kobiety: 1208, przy 668 mężczyznach. 

Dzięki zastosowaniu metody postratyfikacji badanie jest reprezentatywne ze wzglę-

du na płeć maturzystów oraz typ szkoły (liceum, technikum).
Omawiając rezultaty skoncentrowano się na wynikach ogółem oraz według płci 

i typu szkoły (szczególnie tam, gdzie różnice w strukturze odpowiedzi były wyraźne). 
Ze względu na relatywnie małą liczbę osób ze szkół niepublicznych nie uwzględniono 
w segmentacji wyników formy własności szkoły.
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Rys. 3. Struktura respondentów według płci

Rys. 2. Struktura respondentów według formy własności szkoły

Rys. 1. Struktura respondentów według typu szkoły
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Termin matury a stres

W  związku z  panującą pandemią koronawirusa zmieniono termin matury, pla-

nowanej początkowo na okres od 4 maja. Pierwotnie poinformowano, iż odbę-

dzie się ona najwcześniej w  połowie czerwca, a  konkretny termin zostanie po-

dany z  co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Zdecydowana większość 
maturzystów uznała, że zmiana terminu matury w  związku z  epidemią koronawi-
rusa jest słusznym rozwiązaniem – ponad 80% zgadza się z  tym stwierdzeniem –  
rys. 4. W obszarze tego stwierdzenia nie zaobserwowano wyraźnych różnic między 
mężczyznami a kobietami czy też między absolwentami liceów i techników – rys. 5.

Rys. 4. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Zmiana terminu matury  
w związku z epidemią koronawirusa jest słusznym rozwiązaniem.”

Rys. 5. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Zmiana terminu  
matury w związku z epidemią koronawirusa jest słusznym rozwiązaniem.” oraz według płci  
i według typu szkoły



6

Koronawirus a matura. Raport z badania ankietowego. Dr Krzysztof Szwarc

iworis.pl 

9 kwietnia ogłoszono, że matura nie odbędzie się w planowanym terminie. Około 
miesiąc wcześniej zawieszono zajęcia w szkołach. Maturzyści uznali, że przełożenie 
ich egzaminu nastąpiło zbyt późno – takiego zdania jest 2/3 respondentów. 

„Za późno podjęto decyzje w sprawie matur co może negatywnie wpłynąć  
na maturzystów oraz społeczeństwo, bo wielu się tego obawia”1 

[maturzysta z liceum]

Zdarzały się osoby, które były zdania, że ze zmianą terminu można było jeszcze 
trochę poczekać, ale były to sporadyczne opinie – rys. 6. Różnice w odpowiedziach 
mężczyzn i kobiet oraz uczniów liceów i techników były minimalne – rys. 7.

Rys. 6. Struktura respondentów według odniesienia do daty ogłoszenia informacji o przełożeniu matury 
„Uważam, że informacja o przełożeniu matury została podana…”

Rys. 7. Struktura respondentów według odniesienia do daty ogłoszenia informacji o przełożeniu  
matury „Uważam, że informacja o przełożeniu matury została podana…” oraz według płci  
i według typu szkoły

1 Wypowiedzi pochodzą z pytania otwartego – prośby o komentarz bieżącej sytuacji związanej z epidemią  
 koronawirusa w kontekście matury.
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Matura sama w sobie jest dość stresującym doświadczeniem. Tegoroczna sytuacja 
w opinii ponad połowy badanych osób spotęgowała nerwowość (rys. 8), szczególnie 
wśród osób płci żeńskiej i licealistów (rys. 9). 

Rys. 8. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Przez zmianę terminu  
matury czuję się bardziej zestresowana/y.”

Rys. 9. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Przez zmianę terminu  
matury czuję się bardziej zestresowana/y.” oraz według płci i według typu szkoły

Jednym z powodów dodatkowego stresu był brak konkretnego terminu matury2 – 
rys. 10. Osoby kończące szkołę średnią nie wiedziały kiedy przystąpią (i czy w ogóle) 
do jednego z  ważniejszych egzaminów. Ten dodatkowy stres można wiązać (poza 
niepewnością co do najbliższych dni) również z obawami o rekrutację na uczelnie 
wyższe, plany wakacyjne czy ewentualne podjęcie pracy: 

2 Pytanie o stres związany z brakiem terminu matury obowiązywało do czasu ogłoszenie przez Pana Ministra  
 D. Piontkowskiego daty 8 czerwca jako nowy termin. Odpowiedziało na nie 1350 osób.
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„Czuję się bardzo niesprawiedliwie też dlatego, że w tym roku miały być naj-
dłuższe wakacje, jako że jestem w klasie maturalnej, a tymczasem czas na 
odpoczynek i wyjazdy czy podjęcie się pracy, muszę przeznaczyć na dalszą 
naukę, co powoduje u mnie stres powodowany przez niepewność, a w związ-
ku z czym tracę również możliwość rozwoju w innym zakresie, np. poprzez 
podjęcie się pracy, aby zaoszczędzić pieniądze na własne wydatki, także 
związane ze studiami.” [maturzystka z liceum]

Stresują się bardziej kobiety (o około 12 punktów procentowych respondentów płci 
żeńskiej więcej niż wśród mężczyzn zgadza się ze stwierdzeniem, że brak konkretnego 
terminu matury powoduje jeszcze większy stres) – rys. 11.

Rys. 10. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Brak konkretnego  
 terminu matury powoduje, że bardziej się stresuję.”

Rys. 11. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Brak konkretnego  
 terminu matury powoduje, że bardziej się stresuję.” oraz według płci i według typu szkoły
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Od 24 kwietnia znany jest już nowy termin przeprowadzenia egzaminu maturalnego. 
Minister Edukacji Narodowej na konferencji prasowej ogłosił, że odbędzie się on od 8 
czerwca, z zastrzeżeniem, że nie jest to termin ostateczny, a wszystko będzie zależało od 
rozwoju sytuacji związanej z epidemią. Na podstawie przeprowadzonego badania można 
stwierdzić, że maturzyści wręcz domagali się podania konkretnej daty. Ponad połowa 
badanych uznała, że termin trzeba podać bez względu na rozwój sytuacji – rys. 12. Blisko 
1/3 osób wolałaby poczekać z ogłoszeniem konkretnej daty na rozwój sytuacji, co można 
uzasadniać troską o bezpieczeństwo, a nader wszystko dbałością o zdrowie.

„Uważam, że zaistniała sytuacja jest trudna dla wielu osób, nie tylko matu-
rzystów. Jednak jest to ważny egzamin w naszym życiu i przykro mi ze zaist-
niały takie komplikacje w przypadku naszego rocznika. Czuję się przygotowa-
na w miarę dobrze do matury, dlatego nie stresuję się niejasnym terminem 
przeprowadzenia egzaminów. W  tym momencie ważniejsze jest dla mnie 
bezpieczeństwo rodziny oraz własne. Jestem w stanie poczekać na przepro-
wadzenie egzaminu.” [maturzystka z liceum]

Rys. 12. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Rząd powinien  
 niezwłocznie ogłosić nowy termin matury, który obowiązywałby bez względu na rozwój  
 sytuacji związanej z epidemią koronawirusa.”3 

Maturzyści byli podzieleni w kwestii oceny nowej daty egzaminu4. Około 30% nie 
miało zdania na ten temat, nieznacznie przeważali zwolennicy tej daty – rys. 13, przy 
czym blisko połowa kobiet była pozytywnie nastawiona do tego terminu – rys. 14. Ma-

turzyści w kontekście nowej daty obawiają się nie tylko zagrożenia ze strony wirusa, 
ale również w kwestiach pogodowych. Niektórzy są zdania, że w czerwcu mogą pano-

wać upały, a to nie będzie sprzyjało uzyskaniu pozytywnych wyników. 

3 Pytanie obowiązywało do 24 kwietnia. 
4 Pytanie o nowy, znany już termin pojawiło się 24 kwietnia. Odpowiedziało na nie 531 osób.
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„Myślę że upał w  czerwcu może mieć negatywny wpływ na wyniki matur, 
w szkole której się uczę zawsze ciężko było wytrzymać w klasie w ostatnim 
miesiącu.” [maturzysta z technikum]

 

Z drugiej strony czerwcowy termin optują Ci, którzy chcieliby mieć już ten egzamin za 
sobą i myśleć o rekrutacji na studia, a także o wypoczynku.

„Moim zdaniem matury powinny się odbyć, no ale w zaistniałej sytuacji po-
winny najpóźniej odbyć się w czerwcu. Nauczyciele przestają się kontakto-
wać już z nami i przygotowywać nas do matury, a to może spowodować, że 
nie będziemy pamiętać połowy materiału, bo robi się już ciepło i każdy chce 
mieć już to za sobą, bo ile można się uczyć..” [maturzystka z technikum]

Rys. 13. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Matura od  
 8 czerwca to dobry termin.”

Rys. 14. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Matura od 8 czerwca  
 to dobry termin.” oraz według płci i według typu szkoły
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W przypadku ewentualnej kolejnej zmiany terminu egzaminu maturzyści są głów-

nie zdania, że powinien się on odbyć najpóźniej w czerwcu lub lipcu – blisko połowa 
badanych tak uważa (rys. 15). Wiąże się to głównie z  planami wakacyjnymi, ale też 
z niepewną sytuacją dotyczącą rozwoju epidemii.

„Uważam, że nie ma sensu przekładać w nieskończoność tych matur, bo i tak 
nie wiemy jak sytuacja się będzie rozwijać, najlepiej gdyby odbyły się czer-
wiec max lipiec.” [maturzystka z liceum]

„Uważam także, że moi rówieśnicy podobnie jak ja chcą jakoś wykorzystać czas 
najdłuższych wakacji życia m.in. zarabiający na studia, więc nauka na maturę, 
która miałaby odbyć się w lipcu lub później pokrzyżowałaby te plany.”

[maturzystka z liceum]

Rys. 15. Struktura respondentów według odpowiedzi na pytanie „Kiedy NAJPÓŹNIEJ Twoim zdaniem  
 mogłaby się odbyć tegoroczna matura?”

7% respondentów sądzi, że matura w ogóle nie powinna być przekładana. Takiego 
zdania jest co 10 uczeń technikum, i co 20 z liceum (rys. 16). 

Blisko 45% respondentów uważa, że zmiana terminu matury wpłynie negatywnie na 
ich wyniki, a tylko nieco ponad ¼ jest zdania, że nie będzie to miało złego wpływu –  
rys. 17. Nie zauważono wyraźnych różnic w strukturze zgodności z tą kwestią według 
płci i  typu szkoły. Osoby, które są sceptycznie nastawione uważają, że ich rezultaty 
będą gorsze między innymi z powodu zawieszenia zajęć w szkole.

„Decyzja przełożenia matur mogła mieć ogromny wpływ na to jakie będą 
nasze wyniki, ponadto nie mieliśmy możliwości przypomnienia materiału 
wraz z nauczycielami na lekcjach, tylko byliśmy zasypywani zadaniami, które 
„miały nas przygotować” do matury.” [maturzystka z liceum]
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Rys. 16. Struktura respondentów według odpowiedzi na pytanie „Kiedy NAJPÓŹNIEJ Twoim zdaniem  
 mogłaby się odbyć tegoroczna matura?” oraz według płci i według typu szkoły

Rys. 17. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Zmiana terminu  
 matury wpłynie negatywnie na moje wyniki z tego egzaminu.”

Stres związany z przełożeniem matury i brakiem stuprocentowej pewności co do 
jego terminu jest duży. Ale tylko 1/3 maturzystów uważa, że stresują się bardziej niż ich 
koleżanki/koledzy – rys. 18. Wyraźnie częściej z taką opinią zgadzały się kobiety (34%) 
niż mężczyźni (26%) – rys. 19.
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Rys. 18. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Czuję się bardziej  
 zestresowany zaistniałą sytuacją związaną z przełożeniem matury niż moi rówieśnicy.”

Rys. 19. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Czuję się bardziej  
 zestresowany zaistniałą sytuacją związaną z przełożeniem matury niż moi rówieśnicy.”  
 oraz według płci i według typu szkoły

Blisko 2/3 maturzystów uważa, że zaistniała sytuacja jest dla nich krzywdząca – rys. 
20. Dotyczy to nie tylko niepewności związanej z terminem matury, zawieszenia zajęć 
w końcówce roku szkolnego, ale również – a może przede wszystkim – w kontekście 
zdrowia. 

„Czuję się pokrzywdzona. Ciężko jest skupić się na maturze, kiedy stres jest 
o zdrowie bliskich i o swoje.” [maturzystka z liceum]

„Jesteśmy pokrzywdzeni bo samemu jest bardzo ciężko się przygotować.”
[maturzystka z technikum]
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Rys. 20. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Przez epidemię  
 koronawirusa czuję się pokrzywdzona/y w kontekście egzaminu maturalnego.”
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Forma matury

Jedną z propozycji modyfikacji zasad tegorocznego egzaminu maturalnego była 
rezygnacja z egzaminów ustnych. Jako argument przemawiającym za tym rozwiąza-

niem przedstawiano niewykorzystywanie punktacji z części ustnej przy rekrutacji na 
uczelni.

„Ustne matury nie powinny się odbyć, chyba że pomieszczenia po każdej 
osobie byłyby odkażane, lecz do klasyfikacji uczniów wystarczy tylko część 
pisemna, myślę że przy tak dużym ryzyku nie ma sensu przeprowadzać do-
datkowych testów ustnych. Można się bez nich obejść, choćby to uratowało 
zdrowie tylko jednej osoby, to nawet dla tej jednej warto.”

[maturzysta z technikum]

92% respondentów uważało, że matury powinny mieć tylko formę pisemną5 (aż 
81% zdecydowanie optowało za tym rozwiązaniem) – rys. 21. Uzasadnieniem dla tego 
wyboru jest nie tylko większy stres związany z ustnymi wypowiedziami na egzami-
nie, ale także troska o zdrowie zdających i przeprowadzających egzamin.

„Siedząc w osobnych ławkach i pisząc egzamin zachowamy od siebie bez-
pieczną odległość, w przypadku matur ustnych zaś odległość ta nie zostanie 
zachowana.” [maturzysta z liceum]

Rys. 21. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „W zaistniałej sytuacji  
 matura powinna mieć tylko formę pisemną.”

5 Pytanie to obowiązywało do 24 kwietnia.
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Delikatne różnice w odpowiedziach można zaobserwować wśród mężczyzn i ko-

biet. Osoby płci żeńskiej były bardziej zdecydowane, by zrezygnować z części ustnej 
– rys. 22. W przypadku liceum i technikum odpowiedzi rozkładały się bardzo podobnie.

24 kwietnia Minister Edukacji Narodowej ogłosił, iż w tym roku nie będzie matury 
ustnej. Ponad 90% maturzystów (rys. 23), którzy wypełnili ankietę po upublicznieniu tej 
decyzji uznało ją za dobrą, co potwierdza fakt, że ustalenie to było oczekiwane. 

„Uważam, że słusznie matury ustne zostały odwołane, gdyż dzięki temu mo-
żemy czuć się bezpieczniej.” [maturzystka z technikum]

Rys. 22. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „W zaistniałej sytuacji  
 matura powinna mieć tylko formę pisemną.” oraz według płci i według typu szkoły

Rys. 23. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Dobrze,  
 że w zaistniałej sytuacji matura będzie mieć tylko formę pisemną.”
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Podobnie jak to miało miejsce w przypadku pytania o egzaminy ustne przed ogło-

szeniem decyzji, tak i w tej wersji kobiety bardziej entuzjastycznie przyjęły tę decyzję 
niż mężczyźni – rys. 24.

Rys. 24. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Dobrze,  
 że w zaistniałej sytuacji matura będzie mieć tylko formę pisemną.” oraz według płci  
 i według typu szkoły

Jednak nie wszyscy są zadowoleni z takiej organizacji matury. Około 4% responden-

tów uznaje to jako złe rozwiązanie. Dotyczy to głównie osób, dla których egzamin ust-
ny był szansą na zdobycie większej liczby punktów i dostanie się na wymarzone studia.

„Stwierdzenie, ze matury ustne nie liczą się do rekrutacji to jest jakaś bzdura. 
Szczególnie jeśli mowa o kierunkach związanych z językami. Liczyłam na ok. 
100% z angielskiego, co bardzo pomogłoby mi w dostaniu się na studia i 4 
lata przygotowywałam się do ustnej matury z angielskiego, a miesiąc przed 
maturą oni ją odwołują. Tą z której miałam mieć najwyższy wynik...”

[maturzystka z technikum]

46% maturzystów uważa, że należy przeprowadzić egzamin tylko z trzech przedmio-

tów: języka polskiego, matematyki i języka obcego – rys. 25. Jednakże w tym kontekście 
warto wspomnieć o pojawiających się w pytaniu otwartym dość licznych sugestiach, by 
zrezygnować z obowiązkowego egzaminu z matematyki.

„Myślę że bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby zrezygnowanie z obowiązko-
wej matematyki ponieważ dużo osób bez pomocy korepetytora nie daje so-
bie z nią rady, co przekłada się na stres I gorsze wyniki w innych egzaminach 
maturalnych.” [maturzystka z liceum]
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„Matura z matematyki dla chętnych, nieobowiązkowa, ponieważ nie każdy 
z uczniów bez pomocy korepetytora da sobie z nią radę a niestety podczas 
panującej sytuacji nikt nie prowadzi korepetycji.” [maturzysta z liceum]

Rys. 25. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „W związku  
 z epidemią koronawirusa należy ograniczyć tegoroczną maturę tylko do języka polskiego,  
 matematyki i języka obcego.”

Dość wyraźne różnice w ocenie zgodności z analizowanym stwierdzeniem zaobser-

wowano między licealistami i uczniami technikum. O ile 43,1% osób z techników zde-

cydowanie uważa, że maturę powinno się ograniczyć do języka polskiego, matematyki 
i języka obcego, to z tym zdaniem stanowczo zgadza się co piąty maturzysta z liceum 
– rys. 26. Prawdopodobnie przyczyną takich różnic są plany związane z rekrutacją na 
studia i większą chęcią wyboru przez licealistów kierunków studiów, do których po-

trzebna jest wiedza z takich przedmiotów jak biologia, historia czy chemia.

Rys. 26. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „W związku  
 z epidemią koronawirusa należy ograniczyć tegoroczną maturę tylko do języka polskiego,  
 matematyki i języka obcego.” oraz według płci i według typu szkoły
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Alternatywną formą przeprowadzenia tegorocznej matury jest skorzystanie z  in-

ternetu i wykorzystanie narzędzi do egzaminowania on-line. Jednak maturzyści dość 
sceptycznie podchodzą do tego rozwiązania. Połowa z nich uważa, że nie jest to najlep-

sze rozwiązanie – rys. 27. Tylko co trzeci badany jest zdania, że to dobry sposób. 

„Na pewno nie online, bo zbyt łatwo będzie można na takowych oszukiwać 
– zainstalujecie jakiś soft na komputerze, będą ściągać na telefonie. Nakaz 
kamerki – ściągi można odsłuchać w bezprzewodowych słuchawkach o kolo-
rze skóry, czy nawet fakt że nie każdy ma kamerkę.” [maturzysta z technikum]

Rys. 27. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Przeprowadzenie  
 matury w trybie online byłoby najlepszym rozwiązaniem.”

Znaczące różnice w  ocenie tego rozwiązania występują w  opiniach maturzystów 
według typu szkoły. Blisko 2/3 licealistów uważa maturę online za złe rozwiązanie, pod-

czas gdy wśród osób z technikum jest to około 40% – rys. 28.

Rys. 28. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Przeprowadzenie  
 matury w trybie online byłoby najlepszym rozwiązaniem.” oraz według płci i według typu  
 szkoły



20

Koronawirus a matura. Raport z badania ankietowego. Dr Krzysztof Szwarc

iworis.pl 

„Dobrym pomysłem byłoby zrobienie matur online. Dzięki temu wiele osób 
nie musiałoby martwić się o własne zdrowie i życie podczas pisania tak waż-
nych egzaminów jakimi są matury.” [maturzysta z technikum]

W kontekście matury online podkreślano głównie ich niesprawiedliwość poprzez 
większe możliwości oszukiwania, korzystania z niedozwolonych pomocy. Wyniki ta-

kiego egzaminu byłyby mało wiarygodne. Tylko co czwarty maturzysta uznał, że rezul-
taty z egzaminu przeprowadzonego przez internet byłyby sprawiedliwe – rys. 29.

„Egzaminy online nie są dobrą decyzją, bo też na pewno nie byłyby one 
w 100% odwzorowaniem naszej wiedzy gdyż można by ściągać bądź z pro-
blemów technicznych nie każdy też myślę że by miał dostęp do internetu czy 
laptopa.” [maturzystka z liceum]

Rys. 29. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Matura w trybie  
 online byłaby sprawiedliwa dla wszystkich.”
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Matura a rekrutacja na studia

Znaczna część maturzystów będzie starała się uzyskać jak najlepsze wyniki z eg-

zaminu między innymi po to, by brać udział w procesie rekrutacji na studia. Na więk-

szości kierunków studiów o przyjęciu w poczet studentów decydują bowiem rezultaty 
matury. Zawirowania z terminem egzaminu powodują, że maturzyści proponują inne 
opcje naboru na studia. Pojawiły się wśród ich rozmów głosy m.in. o tym, że powinien 
być organizowany konkurs świadectw.

„Najlepszym rozwiązaniem byłby konkurs świadectw, gdyż to na dany mo-
ment byłaby najsprawiedliwsza opcja. Osoby, które rzetelnie uczyły się przez 
3 lata i osiągnęły dobre wyniki w nauce, mogłyby w końcu zostać docenione.”

[maturzystka z liceum]

Rozkład głosów w kwestii konkursu świadectw jest podzielony. Pomysł ten ma po 
około 40% zwolenników jak i przeciwników (rys. 30). Jednakże spośród maturzystów 
z techników blisko połowa optuje za tym rozwiązaniem, podczas gdy z liceów jest to 
około 1/3 (rys. 31). Te różnice wynikają prawdopodobnie ze świadomości uczniów tech-

ników o tym, że mogą oni być gorzej przygotowani do matury, ale za to mają wyższe 
oceny. Z kolei w liceach poziom jest zróżnicowany, tak więc w tym przypadku prefero-

wani byliby absolwenci szkół o niższym poziomie nauczania.

„Konkurs świadectw byłby nieuczciwy, jako że system oceniania w  liceach 
jest bardzo zróżnicowany. Uczniowie lepszych liceów mają niższe oceny przy 
dużych staraniach i  zdolnościach, podczas gdy uczniowie słabszych szkół 
oceny mają lepsze przy zdolnościach mniejszych.” [maturzysta z liceum]

Rys. 30. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Matura powinna  
 zostać odwołana, a rekrutacja na studia powinna odbyć się na podstawie konkursu  
 świadectw.”
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Rys. 31. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Matura powinna  
 zostać odwołana, a rekrutacja na studia powinna odbyć się na podstawie konkursu  
 świadectw.” oraz według płci i według typu szkoły

Innym pomysłem na ewentualne zastąpienie matury przy rekrutacji na studia jest 
przeprowadzenie egzaminów wstępnych. Gdyby matura została odwołana to za takim 
rozwiązaniem optuje nieco ponad 40% respondentów przy 34% nie zgadzających się 
z takim systemem – rys. 32. 

„Dosyć stresu mamy siedząc w  domu i  zastanawiając się, czy w  tym roku 
będziemy mogli udać się na wymarzone studia. Matury powinny zostać od-
wołane w trosce o życie ludzi a uczelnie powinny zrobić egzaminy wstępne.”

[maturzystka z liceum]

Rys. 32. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Matura powinna  
 zostać odwołana, a rekrutacja na uczelnie powinna odbyć się na podstawie egzaminów  
 wstępnych.”
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Za egzaminami wstępnymi optują głównie ci maturzyści, którzy obawiają się, że 
stres związany z przekładaniem terminów i brakiem możliwości należytego przygoto-

wania poprzez zamknięcie szkół wpłynie negatywnie na ich wyniki na maturze. Poza 
tym respondenci sugerują, że takie egzaminy wstępne mogłyby być bezpieczniejsze, 
gdyż jest odpowiednia ilość czasu na ich przygotowanie. 

„Rekrutacja na studia powinna być poprzedzona egzaminami wstępnymi. 
Maturzyści są bardzo zestresowani i przebywanie w domu w żadnym stopniu 
nie pomaga w lepszym przygotowaniu się do matury.” [maturzysta z liceum]

Z kolei przeciwnicy tego rozwiązania wskazują na dodatkowy, niepotrzebny stres 
z tym związany.

„Uważam, że dobrym rozwiązaniem jest konkurs świadectw lub przełożenie 
matur, ponieważ moim zdaniem egzaminy wstępne do uczelni byłyby dla nas 
zbyt stresujące.” [maturzystka z liceum]

Mimo zawirowań związanych z terminem tegorocznego egzaminu maturalnego co 
piąty maturzysta uważa, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na jego wynik 
w kontekście rekrutacji na studia. Odmiennego zdania jest co trzeci respondent – rys. 
33. 10% badanych nie zamierza ubiegać się o przyjęcie na wyższą uczelnię. Na ten wy-

nik wpływ mieli maturzyści z  techników, spośród których 16% zamierza zakończyć 
edukację po maturze – rys. 34.

Rys. 33. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Zmiana terminu  
 matury wpłynie w moim przypadku negatywnie na rekrutację na studia.”
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Rys. 34. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Zmiana terminu  
 matury wpłynie w moim przypadku negatywnie na rekrutację na studia.” oraz według płci  
 i według typu szkoły

Maturzyści obawiają się o swoją sytuację w kontekście możliwości kontynuacji edu-

kacji na kolejnym szczeblu. 45% respondentów, planujących iść na studia boi się, że 
w tym roku nie zostaną przyjęci na wyższą uczelnię – rys. 35. Co czwarty maturzysta 
jest o to spokojny.

Rys. 35. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Obawiam się,  
 że w tym roku nie dostanę się na studia.”
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Bezpieczeństwo na maturze

Podczas tegorocznej matury bardzo duży nacisk będzie kładziony na bezpieczeń-

stwo osób w nich uczestniczących. Dość negatywnie maturzyści wypowiedzieli się na 
temat obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas egzaminu. Jedynie niespełna 30% ba-

danych uważa, że dzięki maseczkom będą czuć się bezpiecznie – rys. 36. Ponad połowa 
jest odmiennego zdania.

Rys. 36. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Obowiązek  
 zasłaniania ust i nosa przez wszystkich podczas matury pisemnej sprawi, że będę czuł(a)  
 się bezpiecznie.”

Respondenci zwracali uwagę nie tyle na bezpieczeństwo tego sposobu ochrony, ale na 
komfort, a raczej jego brak podczas pisania egzaminu w maseczkach.

„Jeśli miałyby się odbyć matury w czasie epidemii i byłaby potrzeba pisa-
nia matur w maseczkach to nie uważam to za dobre rozwiązanie. W ma-
seczkach jest utrudnione oddychanie, a podczas pisania towarzyszy nam 
bardzo duży stres. Myślę że wiele osób źle by się czuło i wyniki nie byłyby 
satysfakcjonujące.” [maturzystka z liceum]

„Pomysł ze zdawaniem matur w maseczkach jest nieodpowiedzialny i nie-
przemyślany. Przy ubranej maseczce nic nie widzę w okularach, bo parują, 
a tym bardziej nie wyobrażam sobie siedzieć w niej przez 3 godziny matury, 
zero skupienia i komfortu w ciepłych miesiącach.” [maturzystka z liceum]

Negatywne opinie miał również pomysł z obowiązkową kwarantanną przed egza-

minem. 2/3 badanych nie zgadza się (a blisko połowa nawet zdecydowanie) ze stwier-

dzeniem, że matura może się odbyć tylko pod warunkiem odbycia wcześniej dwutygo-

dniowej kwarantanny – rys. 37.
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Rys. 37. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Egzamin w połowie  
 czerwca może się odbyć tylko pod warunkiem, że wszyscy maturzyści, członkowie Komisji  
 i inne osoby obsługujące przejdą wcześniej dwutygodniową obowiązkową kwarantannę  
 (wraz z domownikami)”

„Pisania w maseczkach w których się dusze albo obowiązkowej kwarantanny 
dla domowników sobie nie wyobrażam.” [maturzystka z liceum]

W kwestii bezpieczeństwa organizacji matury przewijały się głosy sugerujące prze-

łożenie egzaminu na termin, kiedy będzie możliwe jego zorganizowanie na dotychcza-

sowych zasadach. 

„Matura powinna być przeprowadzona kiedy liczba zachorowań zdecydowa-
nie spadnie i uczniowie będą bezpieczni.” [maturzysta z liceum]

Część maturzystów uznała również, że rygor zachowania odpowiednich odstępów 
nie będzie dobrym rozwiązaniem, chociaż pojawiali się także zwolennicy takiego roz-

wiązania.

„Uważam również, że nie będziemy w stanie zachować bezpiecznej odległo-
ści 2 metrów, ja reaguję na stres tak, że potrzebuję z kimś rozmawiać, jeśli to 
będzie zakazane podczas oczekiwania na egzamin lub po jego zakończeniu, 
to nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić.” [maturzystka z liceum]

„Jedyną zmianą powinno być ograniczenie ilości osób w sali i zwiększenie 
odległości między piszącymi.” [maturzystka z liceum]

„Można zastosować większe odległości od maturzystów i komisji. Zdaję so-
bie sprawę z tego, że nie w każdej szkole jest wystarczająca ilość miejsca, 
ale można „rozbić” wszystkich maturzystów do osobnych klas, aby uniknąć 
tłumu. Dodatkowo można zmniejszyć liczebność komisji.”

[maturzysta z liceum]
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Przygotowywanie do matury

Przełożenie matury dało dodatkowy czas, który można przeznaczyć na przygotowy-

wanie do egzaminu. Czy maturzyści skorzystają z tej okazji? 2/3 respondentów twier-

dzi, że tak, a co czwarty – zdecydowanie tak – rys. 38.

„Uważam, że obecna sytuacja przysparza niepotrzebnego stresu, ale dzięki 
przesunięciu matur mam więc czasu na przygotowanie się do matury, czego 
chodząc do szkoły mi brakowało.” [maturzystka z liceum]

Rys. 38. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Dodatkowy czas  
 do matury przeznaczę na przygotowywanie się do egzaminu.”

Dodatkowy czas częściej planują przeznaczać na przygotowywanie kobiety oraz 
maturzyści z liceów – rys. 39

Rys. 39. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Dodatkowy czas do  
 matury przeznaczę na przygotowywanie się do egzaminu.” oraz według płci i według typu szkoły
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Inną kwestią jest wiara w to, że ten dodatkowy czas zostanie wykorzystany efektyw-

nie. Ponad 40% respondentów uważa, że dzięki przełożeniu matury wcale lepiej się do 
niej nie przygotuje – rys. 40. Tylko co trzeci badany twierdzi, że będzie lepiej przygo-

towany.

Rys. 40. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Dzięki przełożeniu  
 matury lepiej się do niej przygotuję.”

Jako powody negatywnych odpowiedzi wskazywany często był stres związany z nie-

pewną sytuacją, ale także gorsze warunki do nauki w domu poprzez zawieszenie zajęć 
w szkole i konieczność dzielenia pokoju z młodszym rodzeństwem.

„W związku z przesunięciem matur moje przygotowania się spowolniły. Sta-
łem się bardziej leniwy i nie czuje presji nauki, a jedynie stres.”

[maturzysta z liceum]

„To, że mamy dodatkowy czas na przygotowanie nie jest dla nas satysfak-
cjonujące, ponieważ to mnie bardziej stresuje i każdego dnia przejmuję się 
tym egzaminem, ponieważ od tego zależy moja przyszłość i chcę go zdać jak 
najlepiej.” [maturzystka z technikum]

Niepokojący może być fakt, że na chwilę obecną około połowa maturzystów nie czu-

je się dobrze przygotowanymi do egzaminu – rys. 41. Tylko co piąty uznał, że jest już 
należycie przygotowany. Głównymi powodami takiego stanu rzeczy są zawieszenie za-

jęć w szkole w końcówce roku szkolnego, nienależyte nauczanie w formie zdalnej, brak 
warunków do nauki w domu oraz stres. 

„Moim zdaniem uczniowie nie mają aż takich możliwości aby przygotować 
się samodzielnie do matur ponieważ są zagadnienia, które wymagają wytłu-
maczenia przez nauczycieli, gdyż nie wszystkie tematy, zagadnienia itp. są 
łatwe do przyswojenia i nie z każdym jesteśmy w stanie sobie poradzić, poza 
tym obecna sytuacja powoduje ogromny stres co utrudnia naukę.”

[maturzystka z technikum]
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„Pochodzę z rodziny wielodzietnej i jestem najstarsza. Moi rodzice w ciągu 
dnia pracują i wracają późnym wieczorem. W związku z tym wszystkie obo-
wiązki domowe należą do mnie (obiad, pranie, sprzątanie, pomoc w lekcjach 
młodszemu rodzeństwu). To wszystko i  dodatkowo ciągły hałas w  domu 
wpływa na to, że nie mogę się efektywnie przygotowywać do egzaminu. 
Ogromnie mnie to stresuje i martwi (uczę się po nocach, a później często nie 
mogę spać). Matury to naprawdę ogromy stres i już powoli nie mam na to 
siły (tracę motywację ) i szczerze MARZĘ o dniu kiedy obudzę się rano i nie 
będę musiała myśleć jak wiele jeszcze muszę zrobić (ogromnie potrzebuję 
odpoczynku... w szczególności psychicznego).” [maturzystka z liceum]

Rys. 41. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Na chwilę obecną czuję  
 się bardzo dobrze przygotowana/y do matury.”

Maturzystom wyraźnie brakuje bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, z salami 
lekcyjnymi, z innymi uczniami. Ponad połowa twierdzi, że przygotowywanie do matu-

ry w domu nie jest tak efektywne jak w szkole – rys. 42. Niesprzyjająca jest sytuacja, 
która nie zapewnia należytemu skupieniu się na przerobionym materiale, brak dotych-

czasowych wymagań ze strony nauczycieli, a nader wszystko nie w pełni przerobiony 
materiał – to główne czynniki dodatkowego stresu tegorocznych maturzystów związa-

nego z przygotowaniem do egzaminu. 

„Marzec i kwiecień powinien być czasem powtórek do matur, niestety praca 
przez internet nie jest tak owocna jak w szkole.” [maturzystka z technikum]

„Jestem osobą, która czas na naukę poświęca tylko w szkole, nie jestem oso-
bą, która lubi i potrafi uczyć się sama. Jest mi naprawdę ciężko podjąć naukę 
samemu, a co dopiero samemu uczyć się do tak ważnego egzaminu jakim 
jest matura. Po 5 tygodniach od zamknięcia szkół, ani razu nie przystąpiłem 
do nauki. Nie jest to powód do dumy lecz mój problem i wydaje mi się, że nie 
tylko mój tylko wielu uczniów.” [maturzysta z technikum]
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Rys. 42. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Przygotowywanie do  
 matury w domu jest efektywniejsze niż w szkole.”

Większość maturzystów może liczyć na swoich nauczycieli w kwestii przygotowania 
do egzaminu. Jednak co czwarty uważa, że ich nauczyciele zaniedbują swoje obowiązki 
w czasie epidemii – rys. 43. W tej kwestii gorzej swoich nauczycieli oceniły kobiety 
(odsetek pozytywnych ocen: 47%) niż mężczyźni (60% pozytywnych wskazań) – rys. 44.

„Mamy obecnie obszerny dostęp do informacji przez co jesteśmy w stanie 
dobrze się przygotować do egzaminów, w domu wraz z pomocą nauczycieli.”

[maturzystka z liceum]

„Uważam, że przesłanie wzorów (mam na myśli matematykę) których i  tak 
się nie rozumie i bez wytłumaczenia przez nauczyciela jest bez sensu i nie 
pomaga przygotować się do matury.” [maturzysta z technikum]

Rys. 43. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Nauczyciele w mojej  
 szkole w czasie epidemii starają się przygotować nas jak najlepiej do egzaminu.”
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Rys. 44. Struktura respondentów według stopnia zgodności ze stwierdzeniem „Nauczyciele w mojej  
 szkole w czasie epidemii starają się przygotować nas jak najlepiej do egzaminu.” oraz według  
 płci i według typu szkoły
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Plany wakacyjne

Wielu maturzystów miało już sprecyzowane plany na okres po egzaminie. Dotyczyły 
one wypoczynku wakacyjnego, ale także podjęcia pracy. W związku z przełożeniem 
matury należało je zweryfikować. Blisko ¾ respondentów posiadało już konkretne za-

miary dotyczące wypoczynku wakacyjnego – rys. 45. Prawie 40% maturzystów już wie, 
że te zamiary trzeba będzie zweryfikować (częściej w liceach – 43%, niż w technikach 
– 34% – rys. 46), a kolejne 34% uzależniło te decyzje od konkretnego terminu egzaminu.

Rys. 45. Struktura respondentów według odpowiedzi na pytanie „Czy w związku ze zmianą terminu  
 matury zostałaś/eś zmuszona/y do weryfikacji swoich planów związanych z wypoczynkiem  
 wakacyjnym?”

Rys. 46. Struktura respondentów według odpowiedzi na pytanie „Czy w związku ze zmianą terminu  
 matury zostałaś/eś zmuszona/y do weryfikacji swoich planów związanych z wypoczynkiem  
 wakacyjnym?” oraz według płci i według typu szkoły
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„Tegoroczni maturzyści powinni mieć możliwość odpoczynku jaką są wakacje 
tak samo jak inni uczniowie.”

[maturzystka z technikum]

„Przesunięcie egzaminów miesiąc później nie da nic, równie dobrze mogły-
by odbyć się w maju, ponieważ i tak jesteśmy narażeni na ryzyko „złapania” 
koronawirusa, przesunięcie ich o miesiąc zepsuło tylko plany dotyczące na-
szych najdłuższych wakacji, naszych prac i wielu innych rzeczy.”

[maturzystka z liceum]

Ponad 80% respondentów (rys. 47) uznało, że trzeba zmienić plany dotyczące pracy, 
nieco więcej z techników (85%) niż z liceów (80%) – rys. 48. Maturzyści wiązali nadzieję 
na zarobek na studia bądź też na inne potrzeby, ale na skutek zmiany terminu matury 
zamiary te trzeba było zweryfikować.

„To miały być najdłuższe wakacje w moim życiu, a będą najbardziej stresują-
cymi. Nie będę w stanie oszczędzić wystarczającej ilości pieniędzy aby utrzy-
mać się na studiach, nie wiem czy gdziekolwiek będę mogła podjąć pracę 
wakacyjną, i nie wiem czy będę mogła złożyć normalną aplikację na studia.”

[maturzystka z liceum]

„Czas na odpoczynek i wyjazdy czy podjęcie się pracy, muszę przeznaczyć 
na dalszą naukę, co powoduje u mnie stres powodowany przez niepewność, 
a w związku z czym tracę również możliwość rozwoju w innym zakresie, np. 
poprzez podjęcie się pracy, aby zaoszczędzić pieniądze na własne wydatki, 
także związane ze studiami.” [maturzystka z liceum]

Rys. 47. Struktura respondentów według odpowiedzi na pytanie „Czy w związku ze zmianą terminu  
 matury zostałaś/eś zmuszona/y do weryfikacji swoich planów związanych z pracą?”
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Rys. 48. Struktura respondentów według odpowiedzi na pytanie „Czy w związku ze zmianą terminu  
 matury zostałaś/eś zmuszona/y do weryfikacji swoich planów związanych z pracą?” oraz  
 według płci i według typu szkoły
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Zainteresowanie ze strony rodziców

Egzamin maturalny to ważne wydarzenie dla absolwentów szkół średnich, ale rów-

nież dla ich rodziców. Kto wie czy to właśnie nie oni bardziej się stresują przebiegiem 
matury i oczekiwaniem na wyniki. Tylko około 5% maturzystów stwierdziło, że matka 
nie interesuje się przygotowaniami dziecka do egzaminu. W stosunku do ojców odse-

tek ten jest wyraźnie większy, brak zainteresowania wskazało 16% respondentów. Bli-
sko połowa matek bardzo się interesuje analizowaną kwestią, ojcowie – rzadziej – nie-

spełna 30%. Co dziewiąty maturzysta uważa zainteresowanie mam za zbyt przesadne, 
w stosunku do ojców podobnego zdania jest co trzydziesty badany – rys. 49.

Rys. 49. Struktura respondentów według odpowiedzi na pytanie „W jakim stopniu Twoi rodzice  
 interesują się Twoimi przygotowaniami do matury?” oraz według płci rodzica

Na zbytnie zainteresowanie rodziców (szczególnie matek) częściej wskazywali męż-

czyźni – rys. 50. Natomiast kobiety nieco częściej wskazywały, że ich ojcowie nie prze-

jawiają zainteresowania przygotowania do egzaminu maturalnego – rys. 51. Uzyskane 
rezultaty świadczą o bardzo dużej trosce rodziców o postępy ich pełnoletnich już dzie-

ci, w kontekście bardzo ważnego wydarzenia w  ich życiu. Większe zainteresowanie 
matek może być potwierdzeniem silniejszych więzi z mamą niż z tatą, co przejawiało 
się między innymi w badaniach CBOS6.

„Egzamin maturalny to ogromny stres dla wszystkich, zarówno uczniów jak 
i rodziców.”

[maturzysta z technikum]

6 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_069_13.PDF
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Rys. 50. Struktura respondentów według odpowiedzi na pytanie „W jakim stopniu Twoi rodzice  
 interesują się Twoimi przygotowaniami do matury? – MAMA” oraz według płci i według  
 typu szkoły

Rys. 51. Struktura respondentów według odpowiedzi na pytanie „W jakim stopniu Twoi rodzice  
 interesują się Twoimi przygotowaniami do matury? – TATA” oraz według płci i według typu  
 szkoły



37

Koronawirus a matura. Raport z badania ankietowego. Dr Krzysztof Szwarc

iworis.pl 

Podsumowanie

Matura to bardzo ważne wydarzenie w  życiu wielu osób, otwierające furtkę do 
dalszej edukacji, a co za tym idzie – mogące wpływać na ich sytuację na rynku pra-

cy w przyszłości. Niewątpliwie wiąże się z dużym stresem samych maturzystów, jak 
i  ich najbliższych: członków rodziny, ale także znajomych. W bieżącym roku słowo 
„STRES” nabrało dodatkowego wymiaru. Na skutek zagrożenia epidemicznego jest 
dużo więcej znaków zapytania w związku z przeprowadzeniem egzaminu maturalne-

go niż w innych latach. Potwierdza to przeprowadzone w dniach 21-29 kwietnia 2020 
roku badanie ankietowe, skierowane do osób zamierzających przystąpić w tym roku 
do tego egzaminu. Słowo „stres” pojawiało się w wielu wypowiedziach, można uznać, 
że zdominowało badanie. Tegoroczni maturzyści znaleźli się bowiem w sytuacji nie 
do pozazdroszczenia. Poza typowym napięciem związanym z weryfikacją posiadanej 
wiedzy jako czynniki dodatkowo potęgujące stres można wskazać:

• brak pewnego, konkretnego terminu przystąpienia do matury;
• obawy o bezpieczeństwo (w szczególności w kontekście zdrowia) swoje i swoich 

najbliższych;
• zawieszenie zajęć w  końcowej fazie roku szkolnego dla ostatnich klas szkół  

średnich;
• brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielami;
• niezadawalające warunki do nauki w domu;
• ograniczone możliwości (a nawet ich brak) korzystania z korepetycji;
• niepewność co do sposobów rekrutacji na wyższe uczelnie;
• weryfikacja planów dotyczących wypoczynku wakacyjnego;
• mniejsze możliwości podjęcia pracy zarobkowej;

W  trudnej sytuacji są również nauczyciele, którzy – mimo w  wielu przypadkach 
dużego doświadczenia w przygotowywaniu do matury – stanęli przed nowym wyzwa-

niem. Zdaniem maturzystów nauczanie w trybie zdalnym nie jest tak efektywne jak 
w szkole. Ponadto sposoby sprawdzania wiedzy przy wykorzystaniu różnych technik 
internetowych nie są na tyle wiarygodne, by można je uznać za rzetelne w kontekście 
sprawdzania poziomu opanowanej wiedzy. 

Badani respondenci zwracali uwagę na wiele możliwości wyjścia z sytuacji (matu-

ra online, uznanie wyników z matury próbnej, konkurs świadectw przy rekrutacji na 
uczelnie bądź egzaminy wstępne w przypadku odwołania matury), ale nie pojawił się 
sposób, który zadowoliłby wszystkich. Jednakże w wielu wypowiedziach przewijała się 
nadzieja, iż tegoroczny egzamin maturalny nie będzie trudny, a przy ocenianiu będzie 
brana pod uwagę bieżąca sytuacja związana z czasem epidemii.



„Matury w tym roku będą o wiele słabiej napisane. Mam nadzieję, że matury 
będą łatwiejsze, ponieważ w  zaistniałej sytuacji uczniowie nie dadzą sobie 
rady z maturami, które będą na takim samym poziomie jak z poprzednich lat.”

[maturzystka z technikum]

„Matury jeżeli są już przygotowane powinny zostać zmienione na zdecydowa-
nie łatwiejsze, nie dlatego, że mi (lub innym mi podobnych) się nie chce uczyć, 
tylko dlatego, że duża część uczniów jest nieefektywna do nauki samemu.”

[maturzysta z technikum]

„Tegoroczni maturzyści czują się pokrzywdzeni obecną sytuacją, na którą 
oczywiście nikt nie miał wpływu. Powinniśmy być potraktowani ulgowo ze 
względu na stres, na który jesteśmy obecnie narażeni. Taka sytuacja do tej 
pory nie miała miejsca i  niesprawiedliwe byłoby ocenianie naszych wyni-
ków tak, jak oceniane były poprzednie roczniki. Liczymy na zrozumienie CKE 
i MEN, nie jesteśmy przecież robotami, które potrafią funkcjonować i przy-
swajać duże partie materiału bez wsparcia odpowiednich organów.”

[maturzystka z liceum]

Tegoroczna matura ma być pierwszym tego typu egzaminem, do którego w więk-

szości przystąpią osoby urodzone już w XXI wieku. I od razu napotykają na problem. 
Pozostaje mieć nadzieję, że na kolejnych etapach edukacji oraz w dorosłym życiu nie 
będzie już dla nich tak dużego stresu.

Ewentualne pytania oraz komentarze odnośnie niniejszego raportu proszę kierować 
do autora badania na adres szwarc@polskieforumrodzicow.pl

Badanie „Przygotowania do egzaminu maturalne-

go w czasie epidemii koronawirusa w opinii tegorocz-

nych maturzystów” oraz niniejszy raport powstały 
w ramach realizacji celów statutowych fundacji „In-

stytut Wiedzy o  Rodzinie i  Społeczeństwie”. Zapra-

szamy do wsparcia naszej działalności i dokonywania 
wpłat na konto fundacji.
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