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Kochani Maturzyści, przystępujecie do egzaminu dojrzałości! 

Z tej okazji życzymy Wam pozytywnego myślenia, wiary w swoje siły, szczęścia oraz tego, 
abyście mądrze wykorzystali zdobytą wiedzę i umiejętności. 

Wszystkim z całego serca  życzymy powodzenia! 

Rodzicom Maturzystów życzymy wiele satysfakcji z osiągnięć dzieci, które dzięki Państwa 
wsparciu mogą dążyć do realizacji swoich planów i marzeń w dorosłym życiu. 

 

  

 

1. Troch ę ciekawostek o maturach w Polsce -Mała matura  − w II 
Rzeczpospolitej egzamin kończący edukację w czteroletnim gimnajum, wprowadzony 
po reformie edukacji z 1932 roku. 

Mała matura to koniec gimnazjum. Duża matura to koniec liceum. Nazwy używane tak samo 

potocznie jak dzisiaj. 

2. Powstał film  ,, Mała matura’’ Janusza Majewskiego.  Kilkunastoletni Ludwik pod 
koniec wojny, repatriowany ze Lwowa, trafia wraz ze swoją rodziną do Krakowa. Potem 
jest już tylko ilustracyjnie: w nowym mieście trafia do nowej szkoły, poznaje nowych 
kolegów, wdaje się w niewinne draki. Ale Ludwik to dobry chłopiec, znakomity uczeń, 



więc jego przewinienia nie będą poważne. Nawet gdy zaplącze się niechcący w aferę 
polityczną, to szybko dzięki swojemu cielęcemu spojrzeniu i wstawiennictwu ojca, się z 
niej wykaraska. Tak jak już podejrzewacie, "Mała matura 1947" przedstawia obraz 
młodego człowieka na tle przemian historycznych, jak moglibyśmy napisać w szkolnej 
rozprawce. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VhkbmoTMjvE 

3. Przed II wojną światową w Polsce zdanie „dużej matury” było jednocześnie wejściem 
na intelektualne salony. Bez patriotycznie wychowanej młodzieży przetrwanie 
okupacji nie byłoby realne, a ojczyznę można bronić sercem oraz rozumem, nie tylko 
karabinem – tak uważano. Przykładem jest poeta i powstaniec warszawski, Kamil 
Baczyński, który w 1939 roku zdobył maturę w najlepszym gimnazjum warszawskim. 
 

4. Matura w PRLu  praktycznie nie była brana  pod uwagę przy rekrutacji na studia, stąd 
różne ułatwienia, czy liberalne podejście do zdających. Aby się dostać na wymarzoną 
uczelnię należało zdać egzamin wewnętrzny owego uniwersytetu, przez co w 
niektórych przypadkach uzyskanie legitymacji było o wiele trudniejsze. Nie można  
stwierdzić, że ówczesna matura była  łatwiejsza... Oczywiście zdający mogli 
przynieść na egzamin talizman, maskotki, ulubiony piórnik czy kanapki, jednak 
pozytywny wynik maturalny był tylko pierwszym krokiem do studiowania... Aktualnie 
ten krok jest już na szczęście ostatni. 

 



5. Piosenka na dziś ,, Ballada o maturze’’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V_wuu33XF60 


