
         Nie stresuj się przed egzaminem ! 

Stres  towarzyszy nam codziennie, przy czym różnimy się między sobą tym, jak bardzo 

jesteśmy podatni na nerwowe sytuacje. U jednych osób panikę bądź agresję może 

wywołać drobna rzecz, która dla innych będzie bez znaczenia. Jednak wszelkiego rodzaju 

egzaminami - np. maturalnym, na studiach, czy na prawo jazdy - denerwujemy się 

prawie wszyscy. W najgorszej sytuacji są osoby, które z powodu  presji tracą pewność 

siebie, a co gorsza zaczynają mieć kłopoty z rozsądnym argumentowaniem. Co więcej, 

stres kumuluje się w nas, aż w końcu dochodzi do wybuchu - paniki bądź agresji. Jak do 

tego nie dopuścić?  

W zdrowym ciele mało stresu 

Najlepszym sposobem na rozładowanie napięcia i pokonanie stresu jest prowadzenie 

aktywnego trybu życia. Biegając, uprawiając aerobik, czy pływając w basenie pozbywamy 

się złych emocji, które nagromadziły się w nas przez cały dzień. A to m.in. dlatego, że 

nasz mózg, skupiony na wysiłku fizycznym, przestaje zadręczać się innymi rzeczami. 

Dodatkowo dotleniamy organizm, dzięki czemu funkcjonuje on sprawniej. Dlatego przed 

jakimkolwiek poważnym sprawdzianem koniecznie zrób 15 minutowy spacer.  

Kolejna sprawa, to fakt, iż w ten sposób poprawiamy swoją atrakcyjność, a co za tym 

idzie pewność siebie. Osoba, która ma wysokie poczucie własnej wartości jest znacznie 

mniej podatna na stres.  

Regularny wysiłek fizyczny sprawia też, że w mózgu przybywa neuronów. A to może 

pomóc w przyswojeniu materiału potrzebnego do zdania egzaminu. 

 

Nie rezygnuj z przyjemności 

Nasz mózg potrzebuje relaksu. Bardzo wskazane są też wszelkiego rodzaju przyjemności. 

Nie możemy skupiać się tylko na nauce, bowiem przyswajanie wiedzy stanie się 

frustrujące. Zajmowanie się swoim hobby, czy wyjście z przyjaciółmi sprawi, że 

zapomnimy o stresie.  

Musimy pamiętać też o jednej bardzo ważnej czynności, która pomaga zapomnieć o 

stresie. Mowa o śmiechu. Radość to doskonały sposób na rozładowanie napięcia. Nawet 

jeśli jesteśmy bardzo zdenerwowani, warto spróbować się uśmiechnąć. Dla mózgu będzie 

to sygnał uspokajający, dzięki czemu łatwiej będzie nam zapanować nad nerwami. 

 

Jedzenie uspokaja 

Nie, nie chodzi o objadanie się ulubionymi batonikami. To może mieć efekty przeciwne, 

utyjemy i dodatkowo zaczniemy zamartwiać się naszym wyglądem. Pamiętajmy o  

zdrowym  odżywianiu, dzięki któremu  poprawi się nasze samopoczucie i ułatwi walkę ze 

stresem.  

Zadbajmy o to, by w naszym jadłospisie dużo było produktów zawierających magnez. 

Ten pierwiastek jest ważny dla naszego układu nerwowego. Niedobór magnezu sprawia, 

że byle drobiazg wyprowadza cię z równowagi. Dlatego warto włączyć do diety kasze 

gryczaną, fasolę, orzechy, pestki dyni, kakao. Dużo magnezu jest też w gorzkiej 

czekoladzie, ale tu wskazany jest umiar, bo można sporo przytyć. 

                                                                           Powodzenia przed egzaminami!!! 


