
CHECK LISTA MATURZYSTY – OSTATNIE DWA TYGODNIE PRZED MATURĄ 

 Przygotowanie planu 

 Zero marudzenia, że ciężko ;) 

CZWARTEK – 20 kwietnia Wydrukowanie check-list  

 Spacer, bieg, rower…. (min. 30 min)  

 Zdrowy sen  

 Zrealizowany plan w  min. 90% 

 Zero marudzenia, że ciężko ;) 

PIĄTEK – 21 kwietnia Zrealizowane „resztki” planu z poprzedniego dnia 

 Spacer, bieg, rower…. (min. 30 min)  

 Zdrowy sen  

 Zrealizowany plan w  min. 90% 

 Zero marudzenia, że ciężko ;) 

SOBOTA – 22 kwietnia Zrealizowane „resztki” planu z poprzedniego dnia 

 Spacer, bieg, rower…. (min. 30 min)  

 Zdrowy sen  

 Zrealizowany plan w  min. 90% 

 Zero marudzenia, że ciężko ;) 

NIEDZIELA – 23 kwietnia Zrealizowane „resztki” planu z poprzedniego dnia 

 Spacer, bieg, rower…. (min. 30 min)  

 Zdrowy sen  

 Zrealizowany plan w  min. 90% 

 Zero marudzenia, że ciężko ;) 

 Zrealizowane „resztki” planu z poprzedniego dnia 

PONIEDZIAŁEK – 24 kwietnia Spacer, bieg, rower…. (min. 30 min)  

 Zdrowy sen  

 Zrealizowany plan w  min. 90% 

 Zrealizowane „resztki” planu z poprzedniego dnia  

 Zero martwienia się – jesteś dobry/a  

                   WTOREK – 25 kwietnia Spacer, bieg, rower…. (min. 0.30 min)  

 Zdrowy sen 

 Zrealizowany plan w  min. 90% 

 Zrealizowane „resztki” planu z poprzedniego dnia  

ŚRODA – 26 kwietnia Zero marudzenia, że ciężko  

 Spacer, bieg, rower…. (min. 0.30 min)  

 Zdrowy sen 

 

Gdy uda Ci się zrealizować zadania zamaluj szare prostokąty. Staraj się maksymalnie zrealizować plan. 

Kiedy się nie uda, spróbuj nadrobić następnego dnia   
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 Zrealizowany plan w  min. 90% 

 Zero marudzenia, sądzę, że jednak dam radę  

CZWARTEK – 27 kwietnia Zrealizowane „resztki” planu z poprzedniego dnia 

 Spacer, bieg, rower…. (min. 30 min)  

 Zdrowy sen  

 Zrealizowany plan w  min. 90% 

 Zero marudzenia, dam radę  

PIĄTEK – 28 kwietnia Zrealizowane „resztki” planu z poprzedniego dnia 

 Spacer, bieg, rower…. (min. 30 min)  

 Zdrowy sen  

 Zrealizowany plan w  min. 90% 

 Zero marudzenia, przecież ja i tak dam radę  

SOBOTA – 29 kwietnia Zrealizowane „resztki” planu z poprzedniego dnia 

 Spacer, bieg, rower…. (min. 30 min)  

 Zdrowy sen  

 Zrealizowany plan w  min. 90% 

 Zero marudzenia, będzie dobrze, jestem dobry/a 

NIEDZIELA – 30 kwietnia Zrealizowane „resztki” planu z poprzedniego dnia 

 Spacer, bieg, rower…. (min. 30 min)  

 Zdrowy sen  

 Zrealizowany plan w  min. 90% 

 Zero marudzenia, praca się opłaci 

 Zrealizowane „resztki” planu z poprzedniego dnia 

PONIEDZIAŁEK – 1 maja Spacer, bieg, rower…. (min. 30 min)  

 Zdrowy sen  

 Zrealizowany plan w  min. 90% 

 Przygotowanie ubrania, długopisów, kalkulatora 

 Zero martwienia się – „a pojutrze o tej porze” 

                   WTOREK – 2 maja Spacer, bieg, rower…. (min. 0.30 min)  

 Zdrowy sen 

 Jutro i z głowy…. 

 Jestem dobrze przygotowany/a…. 

ŚRODA – 3 maja Dam radę…. 

 Spacer, bieg, rower…. (min. 60 min) 

 Zdrowy sen – min. 8h 

 

Im więcej zadań wykonasz, tym większą będziesz mieć satysfakcję, a i poczucie dobrego 

przygotowania   

POWODZENIA! 


