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F A Q 

 

Komisja będzie chciała dowiedzieć się, kim jestem, jakie mam doświadczenia życiowe, zainteresowania i 

plany… czyli że jakie pytania mogę usłyszeć? 

Te pytania naprawdę nie będą skomplikowane, a to Ty decydujesz, o czym nam opowiesz. Możesz wybrać jeden 

z poniższych pomysłów i w podzielić się z nami opowieścią o: 

- Twoim odkryciu (np.: obyczaje owada lub jakaś ciekawa historia rodzinna) 

- Twoim dziele (np.: pierogi, rabata kwiatowa lub karmnik dla ptaków) 

- Twoim wyczynie (np.: miesiąc na łódce na Mazurach lub zorganizowana akcja charytatywna) 

- Twojej relacji z kimś (np.: z babcią, z grupą Zuchów czy misjonarzy z Ameryki Południowej) 

- Twoim marzeniu (np.: nagram płytę, sam(a) zbuduję dom lub będę pracować dla UNESCO) 

Oczywiście, możesz również zaproponować własny temat. Komisja na pewno z uwagą wysłucha każdej 

opowieści. 

 

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

o sobie i porozmawiać o lekturze, i mieć na to tylko pół godziny? Przecież to bardzo krótko.” 

Pół godziny to akurat w sam raz. Pamiętaj, że nie musisz mówić cały czas, w rozmowie jest czas na mówienie i 

słuchanie. Ktoś, kto mówi dużo, niekoniecznie musi wypaść świetnie. Pamiętaj też, że rozmowa może potoczyć 

się różny sposób. Być może w zaplanowanym czasie nie uda się nam porozmawiać szczegółowo o wszystkim, 

ale na pewno nie stracisz przez to punktów. Twoje zadanie to rozmawiać, a o to czy plan jest wykonany, martwi 

się komisja. 

 

Trudna ta lektura, zazwyczaj nie rozmawiam z nikim o tekstach literackich dla przyjemności. Lektura dla 

mnie jest najczęściej obowiązkowa. 

Na „Bednarskiej” dużo czytamy, dlatego lektura i związane z nią Twoje przemyślenia są dla nas ważne. Potraktuj 

tę rozmowę również jako próbkę rozmów, które toczą się nie tylko na lekcjach języka polskiego w naszym liceum.  

 

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. 

 

 

Wciąż masz do nas pytania? napisz na adres egzaminy@bednarska.edu.pl – koniecznie podaj swoje imię i 

nazwisko, oraz swój kod kandydacki. Odpisujemy w miarę na bieżąco. 
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