
          

TWÓJ EGZAMIN USTNY 

 

 

Model do składania, czyli zaprojektuj swój egzamin. 

 

Na rozmowie spotkasz się z dwójką nauczycieli, rozmowa potrwa nie dłużej niż pół godziny. Z listy jedenastu 

tematów, która znajduje się poniżej, wybierasz i przygotowujesz dowolne trzy. Spodziewaj się, że komisja 

może: 

- nawiązać do lektury, czyli powieści „Wilk stepowy” Hermana Hesse 

- zadać Ci pytanie na temat Twojego wyboru kursu lub konkursu rekrutacyjnego 

 

Wiemy, że egzamin online może okazać się dla Ciebie czymś nowym i stresującym. Ale spokojnie, nie oczekuj 

szkolnego pytania przy tablicy. W czasie rozmowy chcielibyśmy dowiedzieć się kim jesteś, jakie masz 

doświadczenia życiowe, zainteresowania i plany, dlaczego chciał(a)byś uczyć się na „Bednarskiej” … a nie 

poznać treść jakiegoś podręcznika. Wiedza z różnych szkolnych dziedzin nie jest w tym przypadku bardzo 

ważna, oczywiście wykazanie się nią na pewno nie zaszkodzi. 

 

Jeżeli chcesz, w czasie rozmowy możesz pokazać dodatkowe materiały związane z wybranymi tematami, na 

przykład zdjęcia, filmiki, rysunki, krótką prezentację… pamiętaj jednak, że to spotkanie ma być głównie 

rozmową, a nie zbiorem cennych archiwaliów. 

 

Lista tematów, wybierasz trzy z nich:  

 

 1. moje odkrycie np.: obyczaje owada, historia rodzinna  

 2. moje doświadczenie np.: jak ludzie reagują, pieczenie chleba 

 3. moje dzieło np.: pierogi, bazgroły, buda dla psa 

 4. moja przygoda/przeżycie np.: spotkanie z dzikiem, obejrzany film 

 5. mój wyczyn np.: miesiąc na łódce, zorganizowana akcja 

 6. moja umiejętność / sprawność np.: rozśmieszę smutasa, umiem fristajlować 

 7. moja opowieść np.: wymyślona, prawdziwa 

 8. moja inspiracja np.: oglądam filmy i sam(a) je kręcę, buduję rakiety jak mój sąsiad 

 9. moje działanie np.: jestem aktywist(k)ą, uprawiam ogródek 

10. moja relacja z kimś np.: z babcią, z grupą Zuchów 

11. moje marzenie / plan np.: nagram płytę, sam(a) zbuduję dom 

 



 

F A Q 

 

Czy w czasie rozmowy można będzie porozmawiać na temat związany z wybranym przeze mnie 

konkursem rekrutacyjnym? 

Tak, postaraj się wybrać takie trzy tematy rozmowy, by łatwo nawiązać do swoich przygotowań do konkursu. 

Komisja i tak będzie wiedziała, czy wybrałeś konkurs czy kurs językowy, więc spodziewaj się, że tak czy 

inaczej zapyta Cię o Twój wybór. 

 

 

Czy muszę w rozmowie nawiązywać do konkursu, w którym miałem (-am) brać udział? 

Nie, nie musisz. Jeżeli chcesz, zaprojektuj swój egzamin inaczej. Tylko uprzedź komisję na samym początku 

rozmowy o Twojej decyzji. 

 

 

Czy pół godziny to dużo, czy mało? „Mam mówić pół godziny? Przecież, to bardzo długo”. „Trzy 

tematy i lektura i tylko pół godziny? Przecież to bardzo krótko.” 

Pół godziny to akurat w sam raz. Pamiętaj, że nie musisz mówić cały czas, rozmowa zawiera także przerwy 

w mówieniu. Ktoś, kto mówi dużo, niekoniecznie musi wypaść świetnie. Pamiętaj też, że rozmowa może 

potoczyć się różny sposób, jeżeli w zaplanowanym czasie nie uda się nam szczegółowo porozmawiać na trzy 

tematy oraz o lekturze, to na pewno nie stracisz przez to punktów. Twoje zadanie to rozmawiać, o to czy plan 

jest wykonany, martwi się komisja. 

 

 

Czy należy przygotować się do rozmowy? 

Tak, przygotuj się do niej. Zaplanuj ją, pomyśl o swoich doświadczeniach, cechach, umiejętnościach, planach. 

Porozmawiaj z rodziną, ze znajomymi. Pamiętaj, że chcemy dowiedzieć się czegoś o Tobie, a nie o jakiejś 

wymyślonej osobie. 

 

 

Co to tak naprawdę znaczy „moje doświadczenie”? Chodzi o chemiczne czy jakieś życiowe? 

No właśnie, chodzi o to, że nie tylko wybierasz tematy, dokonujesz także ich interpretacji, np. zinterpretuj 

temat „moje odkrycie” po swojemu. 

 

Tyle tutaj tego „moje”, „moja” … a ja w ogóle nie lubię mówić o sobie, czy naprawdę trzeba? 

Tak, tym razem powinieneś / powinnaś opowiadać jak najwięcej. Także o tym, co lubisz, a czego nie, i 

dlaczego. 

 

 

Masz inne pytania? napisz do nas: egzaminy@bednarska.edu.pl - podaj swoje imię, nazwisko i kod 

rekrutacyjny. 

mailto:egzaminy.online@bednarska.edu.pl

