
  

O CZYM 
PAMIĘTAĆ 

PRZED 
EGZAMI-

NEM? 
 

Oto kilka wskazówek, które 
warto wykorzystać w 

ostatnich chilach przed 
egzaminem. Zadbanie o 

komfort pracy dla swojego 
mózgu może poprawić 

wynik Twojego egzaminu. 
Przeczytaj uważnie, co 

warto zrobić. 

POWODZENIA!!! 

 
 

Trzymamy 
kciuki!!!  

 

 

  

  

DOTLEŃ SWÓJ 
MÓZG 

Dzień przed egzaminem 
zadbaj   o dotlenienie 
swojego umysłu. W jaki 
sposób? – najlepiej 
uprawiając sport na świeżym 
powietrzu: gra w piłkę, rower, 
spacer to dobry sposóba na 
spędzenie czasu w 
poniedziałkowe popołudnie 
jak i w kolejne dni egzaminu. 
Umysł wypoczęty, dotleniony 
pracuje sprawniej.  

W dniu egzaminu warto 
również zrobić ćwiczenia. Na 
poprawę koncentacji dobre 
są ćwiczenia naprzemienne: 
na przykład zbliżamy prawy 
łokieć do lewego kolana, 
powtarzamy 12 razy, a później 
zmieniamy strony: lewy łokieć 
do prawego kolana. Szybkość 
pisania można polepszyć 
rysując dwoma rękami 
jednocześnie różne 
symetryczne wzory, takie jak: 
choinka, serce, bałwan. 
Dobrze jest równiaż rysować 
znak nieskończonościi. Za 
tablicę do rysowania mogą 
posłużyć plecy kolegi: wtedy 
poza koncentracja uwagi 

uzyskamy relaksację.  

DOSTARCZ PALIWA  

DO PRACY MÓZGU 

W dniu egzaminu przed 
wyjściem koniecznie zjedz 
śniadanie. Mózg potrzebuje 
paliwa do pracy, a egzamin 
trwa dość długo. Jeśli nic nie 
zjesz, Twój organizm skupi się 
na uwalnianiu zapasów i 
przeznaczy uczyckane kalorie 
na pracę serca, oddychanie i 
ruch, efektywne myślenie 
będzie na drugim planie, bo 
nie jest niezbędne do 
przeżycia. Zjedz rano, to co 
lubisz, może być to coś 
lekkiego, jak i porządnego – 
wg Twojego wyboru. Dobrze, 
by na koniec skosztować coś 
słodkiego -  polecam 
czekoladę – zwiera magnez, 
który pomaga w koncentracji 
jak i relaksacji, a także szybko 
zmienia się w paliwo dla 
mózgu. Na egzamin możesz 
zabrać małą butelkę wody – 
warto mieć ze sobą!  

 

 

 

WAŻNY JEST SEN 

Nie warto nocy przed 
egzaminem zarywać na 
uczenie się zaległego 

materiału. Lepiej wcześniej 
położyć się do łóżka. 

Wyspany umysł łatwiej  
znajdzie rozwiązanie, niż 

taki, który starał się 
intensywnie pracować w 

nocy. Nawet jeśli nie 
zaśniesz o razu, to Twój 

organizm będzie nabierał 
sił, kiedy położysz się do 

łóżka.   

 

 


