
JAK POKONAĆ STRES EGZAMINACYJNY ?  

https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU 

 JAK POKONAĆ STRES EGZAMINACYJNY ? 

 Trudno przewidzieć, jak zachowacie się na kilka dni przed egzaminem, lub w dniu egzaminu. 

Czy stres wpłynie na wasze zachowanie. Każdy człowiek inaczej przeżywa sytuacje trudne. 

Egzamin z pewnością jest sytuacją wyjątkową. Możecie zrobić sobie test na poziom stresu; czy 

jest on na poziomie niskim, optymalnym, czy stanowi zagrożenie. Najlepiej, gdy jest on na 

poziomie optymalnym, to znaczy mobilizuje do działania.                                                               

Nad stresem można zapanować. Już teraz trzeba poznać i zastosować sposoby na 

zmniejszenie stresu, aby był on naszym sprzymierzeńcem. 

 

 

Wykres pokazuje: 

niskie efekty działania              wysokie efekty działania                   niskie efekty działania 

                  ↓                                               ↓                                                        ↓ 

  

nic nas nie mobilizuje jesteśmy zmobilizowani zbyt duża presja wtedy nic się nie chce  do 

działania powoduje, że nie udaje się                                     

 Stres objawia się za pomocą sygnałów, które wysyła nasz organizm: 

→ psychicznych 

https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU


→ fizycznych 

 

          

  

                                                      

  

                                                                                                 



 Co możemy zrobić, aby poziom stresu był na optymalnym poziomie i miał rolę 

motywującą a nie obezwładniającą ? 

Teraz jest czas na ćwiczenia opanowujące stres, aby na egzaminie towarzyszył nam 

spokój.  

1.      ODŻYWIANIE 

Dbamy, aby organizm miał energię, dlatego odżywiamy się wartościowo. Mózg do pracy 

potrzebuje energii. Potrzebne są szczególnie witaminy z grupy B oraz Lecytyna, Żelazo, 

Cynk, Magnez, Kwas Linolowy, Potas. Jedz kolorowo. 

Na dobre zapamiętywanie idealnie nadają się orzechy, pieczywo z pełnego przemiału, 

fasola, groch, kiełki pszenicy (źródło lecytyny), banany, awokado, ryby, gorzka czekolada.  

2.      PICIE WODY 

Ważne, aby organizm był odżywiony i nawodniony. 

Picie wody ma jest potrzebne dla pracy mózgu do przewodzenia impulsów podczas 

myślenia. Przyzwyczajaj się do picia wody małymi łykami w ciągu całego dnia. 

3.      ZDROWY SEN 

Pilnuj rytmu dobowego: praca, odpoczynek i regularne pory snu w nocy. Aby sen przynosił 

regenerację organizmu. 

4.       ODDECH  

Oddech służy dotlenianiu organizmu. Umiejętność świadomego skupiania się na 

oddechu, oddychanie przeponowe, czy głębokie oddechy pozwalają na uspokojenie się, 

opanowanie niepokoju, zwolnienie rytmu serca. 

5.      RUCH, SPORT, WYSIŁEK FIZYCZNY 

Już teraz nie rezygnuj z ruchu takiego, jaki lubisz; czy w samotności, czy w 

towarzystwie.  Wyjście z domu i ruch na świeżym powietrzu  doskonale relaksuje ciało 

i umysł, uwalnia od napięć, sprzyja zadowoleniu i innym pozytywnym emocjom. 

6.       KONTAKT Z PRZYRODĄ, ZWIERZĘTAMI 

   Spędzanie czasu ze zwierzętami, podobnie, jak ruch na świeżym powietrzu, uwalnia od 

napięć psychicznych, dostarcza radości i pozytywnych emocji.      

7.      SŁUCHANIE MUZYKI 

Słuchanie muzyki – spokojnej lub dynamicznej, to kolejny sposób na niwelowania 

skutków stresu i uwalnia się od niego. 

8.      ŚMIECH 



Szukaj okazji do śmiechu. Śmiech i poczucie humoru bronią przed stresem. 

9.      DOBRE RELACJE Z OTOCZENIEM 

Dobrym sposobem na oddalenie stresu są przyjaciele, życzliwe otoczenie, poczucie 

spokoju, zgody, brak konfliktów. 

10.  POZYTYWNE MYŚLENIE 

     Spojrzenie na sprawę egzaminu z dobrej perspektywy,   zamiana  negatywnych myśli na 

pozytywne np.: 

- sytuacja egzaminu jest dobra, uczestniczę w niej jak wszyscy ósmoklasiści w Polsce,        

 - mam wiadomości, uczyłem  / - łam się uczestnicząc w lekcjach i pracując w 

domu,              

- poradzę sobie, wiele zadań będę potrafił 

zrobić,                                                                            

 - poradzę sobie, potrafię planować czas i pracę, aby 

zdążyć,                                                                                  

- napiszę najlepiej, jak będę potrafił,  

- napiszę tak dobrze, jak inni,                                                       

- pisałem egzamin próbny, wiem, jak to jest 

11. WYGODNE,  LUBIANE UBRANIE 

 Ubranie to element całości i może pomóc, gdy jest lubiane, dobrze leży i pasuje do 

sytuacji. 

12. DETALE RZECZYWISTOŚCI 

Drobne sytuacje, dźwięki mogą przeszkadzać, gdy chcemy pracować w skupieniu. 

Ćwiczenie się w ignorowaniu przeszkadzających sytuacji, pozwoli na uniknięcie 

zdenerwowania podczas egzaminu. 

13. DZIEŃ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWUJEMY POTRZEBNE RZECZY do 

zabrania na egzamin: ważną legitymację, przybory, maskę, butelkę z wodą, chusteczki 

higieniczne,…  

PRZED SAMYM EGZAMINEM dbamy, aby unikać nieprzyjemnych zdarzeń, 

konfliktów. Szczególnie dbamy o zdrowie, sen. Wprowadzamy atmosferę spokoju, radości, 

unikamy panikarzy. Rozładowujemy napięcie przez śmiech, ruch, przyjemności,… 

NIE UŻYWAMY LEKÓW USPOKAJAJĄCYCH, BO MOŻEMY NA 

EGZAMINIE                         ZASNĄĆ!! 



  

14. PRZESTRZEGAMY ZASAD EPIDEMIOLOGICZNYCH dotyczących 

utrzymywania odległości co najmniej 1,5 m. od innych osób, zasłaniania ust i nosa, 

dezynfekowania rąk, używania tylko swoich przyborów, i innych zasad stosownie do 

sytuacji. 

  

 

 

                                               

  

 

  

  

      

  

 

  

     

 

 


