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Witajcie Uczniowie! 

 

Dzisiejszy post jest skierowany głównie do młodzieży zdającej w tym roku różnego typu 

egzaminy. Może to nieco Wam pomoże. 

 

Poniższy test opisuje główne objawy lęku przed egzaminami. Przechodząc go, będziecie 

mogli lepiej oszacować poziom lęku. 

 

                        TEST SAMOOCENY LĘKU PRZED EGZAMINAMI 

 

1. Czy czujecie się sparaliżowani, gdy uczycie się do egzaminu?           Tak          nie 

2. Czy w trakcie egzaminu macie dziury w pamięci?                              Tak         nie 

3. Czy zdarza się wam w trakcie egzaminu doznawać wrażenia, że słowa już nic nie 

znaczą?                                                                                                 Tak          nie 

4. Czy musicie ponownie przeczytać pytania egzaminacyjne                 Tak         nie 

5. Czy miewacie wrażenie, już po przystąpieniu do egzaminu, że jesteście dobrze 

przygotowani?                                                                                      Tak         nie 

6. Czy przed, w trakcie i po egzaminach macie następujące objawy: przyspieszony rytm 

bicia serca, nadmierne pocenie się, nudności, sztywnienie mięśni, skurcze, trudności 

ze snem?                                                                                               Tak         nie 

7. Czy myślicie czasami, że porażka na egzaminie stawia pod znakiem zapytania waszą 

dalszą karierę, bezpieczną przyszłość?                                                Tak         nie  

8. Czy sądzicie, że lepiej zdalibyście egzamin, gdybyście byli mniej nerwowi? Tak     nie 

9. Czy niepokoi was, jak wypadniecie na egzaminie w porównaniu z innymi?   Tak      ni 

10. Czy boicie się, że nie zdacie egzaminu?                                                Tak          nie 

11. Czy egzaminy każą wam powątpiewać w możliwość osiągnięcia kiedyś waszych 

celów życiowych ?                                                                                 Tak        nie 

12. Czy wpadacie w panikę, gdy nie znacie odpowiedzi na pytanie?        Tak        nie 

13. Czy łatwo się rozpraszacie w trakcie egzaminu? ( hałas, osoby pilnujące) Tak   nie 

14. Czy zdarza się wam tak bardzo niepokoić egzaminem, że nie myślicie już o tym, aby 

dobrze się przygotować?                                                                       Tak          nie 

15. Czy przejmujecie się tym, co w razie porażki na egzaminie pomyśli o was rodzina, 

koledzy, przyjaciele?                                                                            Tak          nie 

16. Czy zdarza się wam pomyśleć, że skoro zdaliście egzamin gorzej niż inni, to znaczy, 

że jesteście mniej inteligentni niż oni?                                                  Tak           nie 

17. Czy możecie określić moment, w którym jesteście gotowi przystąpić do egzaminu? 

                                                                                                              Tak       nie 

18. Czy jesteście zaniepokojeni swoim słabym przygotowaniem do egzaminu i czy ta 

świadomość  nie wywołuje jeszcze głębszego niepokoju?                  Tak         nie 

  

 

Więcej niż 10 pozytywnych odpowiedzi oznacza zazwyczaj zbyt wysoki poziom lęku. 

 

 

 

Odczuwanie lęku przed egzaminem jest w pewnej mierze rzeczą normalną, ale nie może to 

być lęk, który będzie nas „paraliżował”, jeśli tak się dzieje to znaczy, że być może stosujecie 

złe metody uczenia się, albo nie poświęcacie wystarczająco dużo czasu na naukę. Jeśli 



uczniowie miewają stany lękowe niezależnie od egzaminów, powinno się zidentyfikować 

inne źródła lęku w swoim życiu.  

Wiadomo, że regularna i pilna praca jest najlepszym sposobem na zrozumienie i zapamiętanie 

materiału.  Jednak jest wielu uczniów, dla których główną metodą przygotowywania się do 

egzaminu jest wkuwanie. Chociaż popularne, pozostaje tylko półśrodkiem. Po pierwsze 

dlatego, że materiał szybko wyuczony, jest tez szybko zapominany. Po drugie, wkuwanie 

prowadzi do podwyższonego poziomu lęku oraz nadmiernego zmęczenia umysłowego i 

fizycznego. Jeśli pragniecie uniknąć ogromnego stresu przed egzaminami , to trzeba pracować 

od pierwszych lekcji/wykładów . Rozwijajcie dobre nawyki nauczania, starajcie się pracować 

skoncentrowani, uczęszczajcie na lekcje, stosujcie dobry system robienia notatek. Uczcie się 

regularnie, aby zapewnić sobie wysoki wskaźnik rozumienia i zapamiętywania: przeglądajcie 

materiał w jak najkrótszym czasie po lekcji/wykładzie. 

 Pamiętajcie tez o odpowiedniej diecie, odpowiedniej ilości snu i sporcie. 

 

Życzę Wszystkim powodzenia i wytrwałości w nauce. Trzymajcie się Kochani  

Dzisiaj jest Dzień Matki, pamiętajcie. 

Pozdrawiam – Iwona Szymczak , iterlecka@wp.pl 

 


