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Czego boją się maturzyści?

Patrząc na listę książek najchętniej wyszukiwanych na Nokaut.pl, tegoroczni maturzyści najwięcej czasu poświęcają na
naukę geografii i języka angielskiego. Większą popularnością niż w latach ubiegłych cieszą się materiały
przygotowujące do egzaminu z matematyki i biologii.
Wzmożony ruch pomiędzy wirtualnymi regałami z brykami i maturalnymi przewodnikami to jasny znak, że to już
ostatnia prosta dla maturalnych przygotowań.
Pierwszy egzamin maturalny rozpoczyna się już 4 maja, więc czasu do przygotowań pozostało niewiele. Internetowa
porównywarka cen Nokaut.pl, na podstawie wyszukiwań i wejść na strony prezentujące materiały do poszczególnych
przedmiotów maturalnych, sporządziła zestawienie najchętniej poszukiwanych przez maturzystów materiałów i
pomocy naukowych. Analizie poddano dane od początku marca tj. od momentu najintensywniejszych przygotowań do
egzaminu dojrzałości.
„W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba osób szukających materiałów do matur. Już od grudnia 2008 roku do
marca rosła liczba użytkowników poszukujących książek ułatwiających zdanie tegorocznej matury. Przygotowania
rozpoczęte z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem świadczą o tym, że maturzyści nie odkładali niczego na ostatnią chwilę
i od dawna szykują się do egzaminu dojrzałości.”- mówi Tomasz Maj, menedżer ds. e-commerce w Nokaut.pl.
Z informacji zgromadzonych przez porównywarkę wynika, że tegoroczni maturzyści w Internecie najczęściej szukali
materiałów, które mają im zapewnić dobre wyniki na egzaminie z geografii. Duże zainteresowanie książkami do tego
przedmiotu nie powinno dziwić. Od wprowadzenia nowej matury geografia jest najczęściej wybierana jako przedmiot
obowiązkowy, gdyż wielu zdających uważa ją za przedmiot łatwiejszy od pozostałych.
Na kolejnej pozycji znalazł się język angielski, który w 2008 roku wybrało aż 80% zdających. Jasna formuła testu z
angielskiego sprawia, że stosunkowo łatwo się do niego przygotować przy pomocy książek dostępnych na rynku.
Dopiero za językiem angielskim pod względem najczęściej oglądanych wyników wyszukiwania znalazły się materiały
przygotowujące do języka polskiego. Jak co roku królowały streszczenia i opracowania szkolnych lektur, oprócz nich
sporą popularnością cieszyły się zestawy ćwiczeń i testy na czytanie ze zrozumieniem.
Bardzo wysoko, bo tuż za językiem polskim uplasowała się matematyka. Testy i zadania z tego przedmiotu wyszukuje
więcej użytkowników Nokaut.pl niż rok temu, co może oznaczać, że relatywnie trudny w opinii ubiegłorocznych
maturzystów egzamin wzmógł tegoroczną czujność osób wybierających studia techniczne.
Na piątym miejscu znalazł się WOS, który wraz z geografią był w ubiegłych latach przedmiotem najczęściej
wybieranym na maturze. Wiedza o społeczeństwie, traktowana jest jako przedmiot łatwy do zdania, dlatego w
porównaniu do liczby chętnych, stosunkowo mało osób poszukuje w Internecie materiałów przygotowujących do tego
przedmiotu.
Podobna ilość internautów interesuje się podręcznikami do biologii, przy czym przedmiot ten zdaje znacznie mniej
osób niż WOS, więc szósta pozycja w tym przypadku wskazuje, że chętni do zdawania biologii, bardzo intensywnie
pracują nad dobrym wynikiem na majowym egzaminie. Popularność materiałów do biologii można wytłumaczyć tym,
że jest ona przepustką na studia medyczne i biotechnologiczne, na które dostają się tylko uczniowie z najlepszymi
wynikami.
Wciąż z małym zainteresowaniem spotykają się przedmioty ścisłe, chociaż w porównaniu do liczby zdających, książki
do fizyki czy chemii cieszą się dużym wzięciem.
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Maturzyści szukając książek w Internecie często chcą oszczędzić czas, który jest dla nich w tym momencie tak cenny.
Liczba książek sprzedanych przez Internet rośnie od lat, a porównywarka cen pozwala szybko i w łatwy sposób znaleźć
wszystkie interesujące pozycje w korzystnych cenach. Przesyłki docierają do kupujących nawet w ciągu 24 godzin,
więc pozostaje jeszcze dużo czasu, żeby odpowiednio przygotować się do egzaminu dojrzałości.
Informacje o firmie:
Nokaut.pl (www.nokaut.pl) to największa porównywarka cen w Polsce. W jej bazie znajduje się obecnie ponad 10 mln
indeksowanych ofert. Misją Nokaut.pl jest stworzenie platformy komunikacji na rynku internetowym pomiędzy
sprzedającymi, a kupującymi. Zadaniem serwisu jest ułatwienie użytkownikom znalezienie poszukiwanych produktów
na możliwie najlepszych warunkach oraz pomoc w dokonaniu wyboru.
Nokaut.pl to firma, która powstała w 2006 roku. Jej dynamika rozwoju jest najszybsza na rynku, przez co zapewnia
swoim klientom najwyższe standardy obsługi. Przyjazna i funkcjonalna prezentacja informacji umożliwia precyzyjny
wybór najlepszej oferty w Internecie, a e-sklepom szybkie i skuteczne zwiększenie sprzedaży. Naszym celem jest stałe
doskonalenie i rozwój serwisu, tak aby odpowiadał zarówno potrzebom kupujących i sprzedających.
Nokaut.pl współpracuje z ponad 1700 sklepów, ma ponad 2 mln użytkowników miesięcznie, a obroty wygenerowane w
sklepach internetowych za pośrednictwem Nokaut.pl w 2008 roku, szacuje się na 620 mln zł.
Działania Nokaut.pl zostały docenione przez inwestorów, którzy wierzą w założenia projektu i jego powodzenie. W
stałym podnoszeniu standardów działalności porównywarki Nokaut.pl pomagają fundusz venture capital bmp Media
Investors, Piotr Wąsowski oraz fundusz LM Inwestycje.
Innerlook Consultancy
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