Maraton
Ju¿ za 11 dni rozpocznie siê rekrutacja
na kolejny stopieñ edukacyjny

Na Podkarpaciu sk³adanie wniosków do
szkó³ ponadpodstawowych potrwa od 16 do
24 czerwca (do godz. 15). Oprócz wyników
z egzaminu ósmoklasisty wa¿ne s¹ tak¿e
oceny i dodatkowa aktywnoœæ szkolna (np.
wolontariat, udzia³ w wydarzeniach sportowych, konkursach czy olimpiadach).

R

ekrutacja do liceów odbywa siê w
kilku etapach. Pierwszy z nich rozpoczyna siê jeszcze przed egzaminem
ósmoklasisty. W tym okresie nale¿y z³o¿yæ
wniosek o przyjêcie do wybranych przez siebie szkó³ ponadpodstawowych. Kolejnym krokiem jest, ju¿ po egzaminie, gdy uczeñ otrzyma wynik, doniesienie zaœwiadczenia z wynikiem do konkretnej placówki szkolnej.
Gdy szko³y og³osz¹ listy uczniów, którzy
zostali zakwalifikowani, nale¿y z³o¿yæ w liceum
wymagane dokumenty: orygina³ œwiadectwa
ukoñczenia szko³y podstawowej i zaœwiadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Gdy
minie termin sk³adania dokumentów, szko³y bêd¹ publikowaæ oficjalne listy z kandydatami zakwalifikowanymi do danej placówki.
Tam, gdzie bêd¹ wolne miejsca, rozpocznie
siê drugi etap rekrutacji, który bêdzie przebiega³ podobnie jak ten pierwszy.

200 punktów dla kogo?

Uczniowie, którzy chc¹ siê dostaæ do dobrego liceum powinni zapoznaæ siê z punktami,
które mo¿na uzyskaæ za wysoki wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz odpowiednie stopnie na œwiadectwie. Ósmoklasiœci maj¹ szansê uzyskaæ 200 punktów. Po³owê z tych punktów mo¿na zdobyæ za egzamin ósmoklasisty,
drug¹ zaœ - za oceny na œwiadectwie i dodatkow¹ aktywnoœæ szkoln¹.
Jak bêd¹ obliczane punkty do liceów? W
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ósmoklasisty

trakcie rekrutacji licz¹ siê oceny z czterech
przedmiotów: jêzyka polskiego, matematyki i
dwóch innych przedmiotów. Tak wiêc za ocenê celuj¹c¹ mo¿na otrzymaæ 18 punktów, za bardzo dobr¹ - 17 punktów, za dobr¹ - 14 punktów, a za ocenê dostateczn¹ 8 punktów, natomiast za ocenê dopuszczaj¹c¹ 2 punkty.
Oprócz tego, mo¿na otrzymaæ dodatkowe
punkty. Za œwiadectwo z czerwonym paskiem
uczeñ dostaje dodatkowo 7 punktów, za udzia³
w szkolnym wolontariacie - 3 punkty. Warto,
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gdy uczeñ wyka¿e siê w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach artystycznych czy sportowych. Za to mo¿na otrzymaæ od 2 do 10
punktów.
Inaczej jest w przypadku punktów za egzamin ósmoklasisty. Maksymalnie uczeñ otrzyma za niego 100 punktów. Tu przyda siê kalkulator - za czêœæ z jêzyka polskiego i matematyki mno¿y siê punkty przez 0,35, a punkty za egzamin z jêzyka obcego przez 0,3, a
wiêc 100 proc. x 0,3 to 30 pkt.
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Daty wa¿ne dla ósmoklasisty
w zwi¹zku z rekrutacj¹ do liceum:

24 maja godz. 9 - egzamin ósmoklasisty z jêzyka polskiego,
25 maja godz. 9 - egzamin z matematyki,
26 maja godz. 9 - egzamin z jêzyka angielskiego (lub inny jêzyk nowo¿ytny),
1 lipca - data og³oszenia wyników egzaminu
ósmoklasisty,
8 lipca - data otrzymania przez uczniów zaœwiadczenia o wynikach.
and
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Dzieñ przed egzaminem

Jak poradzić
sobie
ze stresem

 W ramach powtórki mo¿esz zorganizowaæ

w domu „niby-egzamin”, wykorzystuj¹c wybrany arkusz z poprzednich lat z przedmiotu, z
którego bêdziesz zdawa³ egzamin ósmoklasisty
nastêpnego dnia. Ustaw stoper, co pozwoli Ci
zorientowaæ siê, czy mieœcisz siê w czasie.
 Przygotuj garderobê i inne niezbêdne rzeczy
na jutro. Nie odk³adaj tego na ostatni¹ chwilê, bo
mo¿esz czegoœ zapomnieæ.
 Jak radzi Centralna Komisja Egzaminacyjna,
myœl pozytywnie:
To mo¿e byæ trudne wyzwanie. Wezmê g³êboki oddech i spróbujê zrobiæ, co w mojej mocy.
Jeœli zachowam spokój i zrobiê, co w mojej mocy, to jest szansa, ¿e mi siê uda.
Bez wzglêdu na to, co siê stanie, wci¹¿ bêdê wartoœciow¹ osob¹.
To jest okazja, ¿eby zyskaæ nowe doœwiadczenie. Potraktujê to jako szansê.
Nikt nie jest doskona³y. Odprê¿ê siê i zrobiê, co
mogê.
Skupiê siê na tym, by robiæ co potrafiê, a nie na
martwieniu siê tym, co siê stanie.
Fajnie bêdzie, jeœli siê uda. Jeœli nie, to œwiat siê
nie zawali.
IdŸ na spacer. Postaw na ruch fizyczny. Wieczorem nastaw budzik na nieco wczeœniejsz¹ porê.

Dzieñ egzaminu
O poranku w domu
 Zanim wstaniesz z ³ó¿ka, pole¿ chwilê na ple-

cach. D³onie po³ó¿ na brzuchu. Skup siê na oddychaniu. Œwiadomoœæ w³asnego oddechu dzisiaj
bêdzie Ci potrzebna. Postaraj siê, aby Twój oddech
by³ spokojny, miarowy. Powtarzaj w myœlach: „Dziœ
jest ten dzieñ, dam radê. Uczy³am/uczy³em siê. Na
pewno mi siê uda. Poradzê sobie, wszystko umiem
i pamiêtam. Bêdzie dobrze. Wierzê w siebie”.
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 Zjedz zdrowe i energetyczne œniadanie (np. p³atki owsiane, jajecznicê). Unikaj pokarmów o wysokiej zawartoœci cukru. Mo¿e to spowodowaæ
spadek energii w trakcie egzaminu. Jedz œniadanie
w spokoju, w skupieniu. Zwróæ uwagê na to, co jesz;
jaki smak i zapach ma jedzenie. Jeœli teraz pojawia
siê myœl o egzaminie, nie pod¹¿aj za ni¹. Skieruj
swoj¹ uwagê na coœ innego. Na przyk³ad podejdŸ
do okna, popatrz, co siê za nim dzieje. Jeœli czujesz
napiêcie w ciele, rozluŸnij siê. Zastosuj ulubion¹ technikê relaksacyjn¹. Oddychaj g³êboko.
 Upewnij siê, ¿e jesteœ gotowa/gotowy do
wyjœcia, ¿e wszystko, czego potrzebujesz tego
dnia, masz przy sobie (butelka wody, niezbêdne
przybory piœmienne, legitymacjê szkoln¹ i bilet na
tramwaj/autobus). Unikniesz dodatkowego stresu.
Wierzchnie ubranie dostosuj do aktualnej pogody.

 Miej w zapleczu rezerwê czasu na wypadek
gdyby spóŸni³ siê autobus/tramwaj, by³y korki na
ulicy. Jeœli idziesz pieszo, nie spiesz siê. IdŸ spokojnie, oddychaj g³êboko. Nie rozmawiaj z kole¿ankami i kolegami o egzaminie. Skup swoj¹ uwagê na otaczaj¹cym Ciê œwiecie: na przyrodzie, ludziach.

Po wejœciu na salê egzaminacyjn¹
Kiedy czujesz mocne bicie serca, nie mo¿esz
prze³ykaæ œliny, coœ dzieje siê z Twoim gard³em, nie panujesz nad dr¿¹cymi d³oñmi, do tego zrobi³y siê takie spocone… W dodatku zaczyna Ci siê krêciæ w g³owie, czujesz w tej
okolicy postêpuj¹cy ch³ód. Myœlisz sobie: „Teraz to ju¿ na pewno zemdlejê!”, bo masz pustkê w g³owie.

Natychmiast przerwij to b³êdne myœlenie! Krzyknij sobie wewnêtrznie „STOP!”.
WyobraŸ sobie w g³owie znak drogowy STOP
lub czerwone œwiat³o drogowe.
 Zacznij oddychaæ g³êboko. Skup siê na oddychaniu. Zamknij oczy, weŸ g³êboki wdech nosem (dolicz do 4), wstrzymaj oddech (policz do 2),
zrób wydech przez usta (dolicz do 4). Powtórz
trzy razy. G³êboki oddech pozwala zrelaksowaæ cia³o, zwiêksza przep³yw powietrza.
 Odprê¿ siê. Lekko poruszaj szyj¹ i ramionami, rozluŸnij miêœnie twarzy. Zamknij oczy i oddychaj coraz g³êbiej i wolniej.
 Powiedz sobie: Wiem, ¿e siê uczy³am/uczy³em. Pamiêtam, jak siê tego uczyliœmy na lekcjach. Zaraz sobie to przypomnê. Przecie¿ uczyliœmy siê tego na lekcjach. To by³o wtedy…
 To tylko sprawdzian, tylko trochê d³u¿szy. Przecie¿ takie sprawdziany zalicza³am/zalicza³em, to
i ten zaliczê!
W trakcie pisania egzaminu stosuj autonarracjê,
czyli powtarzanie w duchu pozytywnych stwierdzeñ: „Poradzê sobie…”, „Z trudniejszymi rzeczami sobie radzi³am/radzi³em”.
Jak radzi CKE, myœl pozytywnie:
 To naturalne, ¿e odczuwam lêk, napiêcie, frustracjê.
 Wszystko, co czujê, jest w porz¹dku.
Muszê pamiêtaæ o spokoju.
- Powoli, krok po kroku.
Jeœli chcesz, zastosuj technikê relaksacyjn¹: napnij miêœnie ramion, nastêpnie powoli je rozluŸnij. Powtórz trzy razy. Mo¿esz powtarzaæ æwiczenie w innych obszarach cia³a. Czasem potrzebny
jest krótki odpoczynek. Wtedy od³ó¿ d³ugopis,
policz do 20, postaraj siê w tym czasie o niczym
nie myœleæ. Nastêpnie wróæ do rozwi¹zywania zadañ.
Wiêcej na https://cke.gov.pl/

REKLAMA lg 508

Jak wybieraæ szko³ê œredni¹?
To jedno z najtrudniejszych pytañ, na które
Gdzie szukaæ informacji o szko³ach? Na
stronach internetowych, ulotkach, foldemusi odpowiedzieæ ka¿dy z tegorocznych
rach i broszurach informacyjnych szkó³, do
absolwentów. Ta decyzja powinna byæ
przemyœlana.
których chce siê aplikowaæ. Warto dok³adnie je przestudiowaæ, zwracaj¹c uwagê na
Rozwa¿aj¹c wybór szko³y, skoncentruj siê wiele aspektów, m.in. na to:
na tym, co ewentualnie chcia³byœ robiæ w
 jak wygl¹da rekrutacja (jakie musisz
¿yciu, Twoich pasjach, zainteresowaniach,
mo¿liwoœciach. Planowanie dalszej nauki spe³niæ warunki, by zostaæ przyjêtym),
powinno siê bowiem odbywaæ pod k¹tem
 jakie mo¿liwoœci rozwoju oferuje swotego, jakie masz zdolnoœci, na jak¹ dziedzi- im uczniom (zajêcia pozalekcyjne, ko³a zanê chcia³byœ postawiæ, by móc w niej siê da- interesowañ),
 czy ma dobrze wyposa¿on¹ pracowniê
lej kszta³ciæ i doskonaliæ. Zastanów siê, czy
masz ju¿ sprecyzowane plany na przysz³oœæ. komputerow¹ i bibliotekê,
Jeœli chcesz wykonywaæ konkretny zawód,
 jakie panuj¹ w niej warunki do nauki jêdowiedz siê, czy mo¿na siê go nauczyæ w zyków obcych,
technikum lub szkole bran¿owej.
 czy posiada system stypendialny (jakie
s¹ warunki uzyskania stypendium),
Po drugie, bardzo istotna jest renoma szko które miejsce zajmuje w rankingu szkó³
³y, która jest tak naprawdê jej wizytówk¹. De- ponadpodstawowych,
cyduj¹c siê na palcówkê, która ma bardzo do jaki procent uczniów zdaje w niej mabr¹ opiniê, mo¿esz mieæ pewnoœæ, ¿e najle- turê i dostaje siê na studia,
piej przygotuje Ciê do egzaminu maturalne ilu posiada olimpijczyków.
go, przez co u³atwi Ci start na studia.
and
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POSTAW
na efektywn¹

NAUKÊ
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Pierwszy z egzaminów dla ósmoklasistów ma odbyæ
siê 24 maja. Czas, który do niego pozosta³, warto efektywnie wykorzystaæ. Jak? Œwiadomie rozplanowuj¹c pracê
i z powodzeniem planuj¹c solidn¹ powtórkê.
Najlepszym sposobem na skuteczn¹ naukê jest rozwi¹zywanie dostêpnych arkuszy egzaminacyjnych. W ten sposób nabierzesz w nich wprawy, zw³aszcza ¿e pewne typy zadañ powtarzaj¹ siê w kolejnych latach. Podczas rozwi¹zywania testów nie pomijaj rzeczy, które wydaj¹ Ci siê oczywiste. W ten
sposób zweryfikujesz, co ju¿ dobrze umiesz, a nad czym musisz popracowaæ. Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e pewne zagadnienia s¹ tylko pozornie bardzo proste, zw³aszcza gdy pojawi siê stres egzaminacyjny. Skup siê na kwestiach, które sprawiaj¹ Ci trudnoœci, aby je w pe³ni zrozumieæ. Zajrzyj do repetytoriów, poproœ kolegê lub nauczyciela o dodatkowe wyjaœnienie.
Samo wielokrotne czytanie repetytorium niewiele pomo¿e,
jeœli nie zrozumiesz materia³u i nie bêdziesz go w stanie odtworzyæ. Dlatego warto powtarzaæ informacje aktywnie, stosuj¹c tzw. metodê „active recall”. Przyk³adem jej wykorzystania jest opowiadanie w³asnymi s³owami (w myœlach, na g³os
lub pisemnie) o tym, co przed chwil¹ przeczyta³o siê w podrêczniku, b¹dŸ te¿ robienie notatek w formie pytañ. Po pewnym czasie przy ich przegl¹daniu, Twoim zadaniem bêdzie
udzielanie na nie odpowiedzi. Dziêki tej metodzie lepiej przyswoisz materia³ i skomplikowane zagadnienia.
Miej czas na naukê i odpoczynek. Nie rozpraszaj siê. Kiedy siadasz do nauki, skup siê na niej, wyciszaj¹c powiadomienia z mediów spo³ecznoœciowych, a mo¿e odk³adaj¹c gdzieœ
dalej telefon, aby nie kusi³ i nie rozprasza³. Wtedy nauka bêdzie bardziej efektywna. W przeciwnym razie mo¿esz siê po
d³u¿szym czasie zorientowaæ, ¿e niewiele posun¹³eœ siê w
powtórkowym planie. Nie zapomnij, jak wa¿ne s¹ w nauce przerwy na odpoczynek; lepiej robiæ wiêcej krótszych, ni¿ mniej
d³ugich. Zadbaj o odpowiedni¹ dawkê snu.
Nie zaprz¹taj sobie g³owy pesymistycznymi scenariuszami.
Maj¹c czas do 24 maja i znaj¹c skuteczne sposoby nauki,
masz szansê na utrwalenie zagadnieñ i na zrozumienie oraz
zapamiêtanie tych, które do tej pory stanowi³y dla Ciebie problem. Zacznij metodyczn¹ powtórkê ju¿ dzisiaj. Powodzenia
na egzaminach!
Oprac. and

