Poradnik maturalny - Praktyczne wskazówki przed maturą

Przeczytaj standardy wymagań
egzaminacyjnych, biuletyn i informator maturalny. Sprawdź dokładnie
wszystkie kryteria oceniania prac pisemnych z wcześniejszych egzaminów maturalnych
(arkusze +
odpowiedzi do nich) dla matur próbnych oraz matur z lat
ubiegłych &ndash; wszystko masz np.
tutaj:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
O czym warto wiedzieć, aby dobrze zdać maturę z WOS?

Przeczytaj standardy wymagań
egzaminacyjnych, biuletyn i informator maturalny. Sprawdź
dokładnie
wszystkie kryteria oceniania prac pisemnych z wcześniejszych egzaminów maturalnych
(arkusze + odpowiedzi do nich) dla matur próbnych oraz matur z lat
ubiegłych &ndash; wszystko
masz np. tutaj: www.wos.org.pl
Jeśli masz wątpliwości w trakcie
rozwiązywania zadań czy testów, lub cokolwiek w podręczniku
jest dla
Ciebie nie jasne koniecznie skonsultuj to ze swoim nauczycielem.
Ucz się z różnych książek. My polecamy
Ci repetytorium Operonu jest to zdecydowanie najlepsze
repetytorium,
polecamy Ci również WOS CD http://www.cd.wos.org.pl
w którym masz tylko
najważniejsze i najczęściej występujące zagadnienia.
Ta pomoc świetnie nadaje się do powtórek.
Czytaj gazety, prasę codzienną i
tygodniki. Przyda się również lektura czasopism. Warto oglądać
programy
informacyjne w telewizji i w radiu.
Staraj się uważnie czytać materiał i
najlepiej rób sobie notatki. Jeżeli
rozwiązuj testy z poszczególnych działów WOS.

już masz notatki to

Rozwiązuj jak najwięcej testów, które
pomogą Ci powtórzyć i utrwalić wymagany materiał. Np. z
tej strony http://www.testy.wos.org.pl możesz
pobrać w kilka sekund kilkadziesiąt stron testów za
darmo.
Czytaj dłuższe wypracowania, artykuły
na tematy związane z polityką i prawem.
Nie odkładaj nauki na ostatnią chwilę.
Dobrze się wyśpij przed egzaminem.
W czasie egzaminu czytaj uważnie polecenia
to bardzo ważne, ponieważ zdaniem nauczycieli
najwięcej błędów bierze się
z czytania bez zrozumienia.
Co niestety jest bardzo często spotykane na wszystkich maturach.
Przed

napisaniem dłuższej pracy napisz krótki plan.

Przed rozwiązaniem zadania rzuć okiem,
ile punktów możesz za nie dostać.
Rozwiązuj najpierw te zadania, które są najwyżej punktowane.
POWODZENIA!
Pobierz poradnik

http://www.wos.org.pl
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