A matura za pasem!!! 
Krótka ściąga ze sposobów uczenia się np. do matury i nie tylko.
Odetchnęli uczniowie, odetchnęli rodzice. Wiadomo już kiedy będą egzaminy maturalne 
w tym roku, tak ważne dla przyszłych wyborów i karier zawodowych młodych ludzi.
Matura 2020 coraz bliżej. Wiadomo też, że będzie miała tylko formę pisemna, co jednych cieszy drugich martwi. Niektórzy bardziej denerwują się wystąpieniami publicznymi związanymi z egzaminem ustnym, inni ogromem pracy przy egzaminie pisemnym. Najważniejsze w obu rodzajach egzaminów  jest zrozumienie, co konkretnie jest dla nas źródłem stresu i jak możemy go zminimalizować.  Jeżeli obawiamy się egzaminu ustnego, warto przećwiczyć wypowiedź przed rodziną i przyjaciółmi. Jeżeli denerwujemy się egzaminem pisemnym, powinniśmy rozwiązywać zadania z egzaminów próbnych lub przygotować plan pisania rozprawki. Mimo wszystkich trudności i stresu, warto zdać sobie sprawę, że matura nie jest przeszkodą w naszym życiu, a próbą, przez którą wielu przechodzi. 
Na samym początku musisz sobie uświadomić, że Twoje czarne myśli są tylko i wyłącznie wytworem wyobraźni lub manipulacją zewnętrznego otoczenia. Zadaj sobie pytanie, co stanie się tak naprawdę, jeśli wynik matury nie będzie taki, jak oczekujesz? Czy skończy się Twój świat? Oczywiście, że nie! Będziesz mieć czas na poprawę wyniku, a dodatkowy rok będzie doskonałym czasem na realizację marzeń czy też większe zaangażowanie w naukę. Takie założenie pozwoli zaakceptować każdą możliwość i z pełnym spokojem wykorzystać jeszcze bardziej swój potencjał!
Egzamin maturalny to nie dzień sądu ostatecznego, a jeden z egzaminów, których w życiu czeka Cię dużo więcej. Nie ulegaj więc bezpodstawnej presji oraz wygórowanym oczekiwaniom otoczenia. Wyluzuj się i rób swoje — a z pewnością osiągniesz sukces!
Matura wiąże się z napięciem i długimi przygotowaniami. W przypadku tego rodzaju egzaminów, stres traktujemy zwykle jako coś przerażającego i niepożądanego. Trzeba jednak pamiętać, że nerwy również mogą być źródłem pozytywnej energii. Tylko od nas zależy, w jaki sposób wykorzystamy daną sytuację stresową.  Okoliczności związane z epidemią, jakie wszyscy obecnie przeżywamy powodują, że teraz czasu na przygotowanie się do egzaminów maturalnych jest nieco więcej, więc wykorzystajcie go konstruktywnie. Zaczynamy:
PLANOWANIE CZASU I FORMY UCZENIA SIĘ:
Czas nauki – Zaobserwuj, o jakiej porze dnia najlepiej przyswajasz wiadomości i staraj się wykorzystać właśnie ten czas. Nie wprowadzaj gwałtownych zmian w dotychczasowych nawykach, tylko łagodnie wpisuj swoją naukę w dotychczasowy, ulubiony schemat dnia.
JEDNĄ PORCJĘ NAUKI WARTO ZMIEŚCIĆ W CZASIE OD PÓŁ DO GODZINY.
Mniej czasu to pobłażanie sobie i rozleniwienie (nie zdążysz się dobrze wgryźć w temat), a więcej niż godzina Cię znuży. Po tym czasie zrób krótką przerwę (5-10 minut).
Wiele zmysłów – niezależnie od tego, w jaki sposób się uczysz  warto uczyć się angażując różne zmysły jeśli coś Ci nie wchodzi do głowy (przyglądaj się uważnie, czytaj głośno, rób notatki, badaj, rób ściągawki, rysuj schematy, wykresy, wyobrażaj sobie, rób obrazki, rysuj emotikony).
Troszcz się o ciało - Podczas uczenia się zmieniaj pozycję ciała, wstawaj, rozciągaj się, otwieraj okno, wywietrz pomieszczenie.
Plan na dzień – warto zrobić sobie plan nauki na jeden dzień. Na początek warto zająć się tym, co wydaje Ci się najtrudniejsze czy najbardziej nudne. Pozostaw na deser coś, czego się uczysz z przyjemnością.
Stosuj „płodozmian” – przedzielaj podobne treści, przedmioty możliwie jak najbardziej odmiennymi. Unikniesz zniekształceń w zapamiętywaniu, informacje nie będą się pokrywać, co ułatwi ich zapamiętywania.
Zrozum – kując na pamięć bez zrozumienia zapamiętujesz znacznie mniej trwale. Staraj się stworzyć logiczne połączenia pomiędzy partiami materiału, wyszukuj tajemnice, których nie rozumiesz starając się je za wszelką cenę wyjaśnić. Inaczej będziesz się uczyć dalej, a ta nieodkryta tajemnica będzie Cię męczyć. Drąż dopóki nie zrozumiesz.
Stosuj trzy etapy nauki – Pierwszy – polega na pobieżnym przejrzeniu materiału, a potem na znacznie uważniejszym jego przeczytaniu, z podkreśleniem/wypisaniem najważniejszych treści do zapamiętania. Drugi – podzielenie złożonego tekstu na części, czytanie każdej z osobna starając się zapamiętać i zrozumieć jak najwięcej.
Pamiętaj – nie przechodź do kolejnej części materiału bez całkowitego zrozumienia i nauczenia się poprzedniej, twórz logiczne pomosty między poszczególnymi partiami materiału, a przy powtarzaniu każdej partii tekstu warto zacząć od powtórzenia sobie końcówki poprzedniej. Trzeci – powtórzenie całości materiału , ale po dniu przerwy. Mózg musi mieć czas na uporządkowanie wiedzy.
Powtórki – bez reżimu powtarzania wszystko zatrze się w pamięci. Sprawdzony przepis na powtarzanie:
- 1 -sza powtórka po godzinie nauki przez 5 minut,
- 2-ga powtórka po dobie przez 3 minuty,
- 3-cia powtórka po tygodniu przez 2 minuty,
- 4-ta powtórka po miesiącu ten sam materiał przez 1 minutę.
NA ZDENERWOWANIE:
-nie denerwuj się tym, że się denerwujesz, masz prawo się denerwować, lęk jest naturalną reakcją organizmu w sytuacji zagrożenia. Wykorzystaj lęk jako czynnik pomagający. Zamiast myśleć: „Tak się boję, że sobie nie poradzę” pomyśl „Ten lęk może mnie zdopingować, powinienem wziąć się do pracy”.
-pozwól, żeby lęk trochę pobył w Twoim ciele i umyśle, a potem staraj się z nim pogadać, negocjować i przekonać go, żeby trochę zelżał,
-powstrzymuj wszelkie katastroficzne myśli mówiąc sobie STOP, następnie wciągnij powietrze nosem wydychając ustami, powtórz to 3 razy i skieruj uwagę na pracę,
-jeśli boli Cię głowa, spróbuj ją odchylić do tyłu przy ciele opartym o pionową powierzchnię krzesła, spróbuj rozmasować okolicę skroni i wokół oczu,
-odżywiaj się racjonalnie – pamiętaj, ze kawa podnosi ciśnienie na około godzinę, 
a potem je obniża, wypłukuje magnez i wit B. Nawadniaj się, możesz przez krótki czas pić napoje z witaminami musującymi, magnezem i wit B oraz pogryzać orzechy i nasiona dyni.
- porządnie się wyśpij!!!! Sen jest jedną z najbardziej potrzebnych rzeczy w naszym życiu i nie możemy tego zaniedbywać! Potrzebujesz około 7-8 godzin snu. Warto kłaść się spać i wstawać o tej samej godzinie. Dzięki temu, nauczysz swój organizm pewnego nawyku. Pamiętaj o higienie snu- wywietrz pokój, odłóż telefon pół godziny przed snem. Dzięki temu będzie Ci łatwiej zasypiać, a spanie  7-8 godzin pomoże Ci w regeneracji i walce ze stresem
W DNIU EGZAMINU:
- zjedz śniadanie : w walce ze stresem sprzyja jedzenie świeżych warzyw i owoców, unikać należy gazowanych napojów, ostrych przypraw. Działanie antystresowe ma np. seler naciowy, orzechy włoskie, brokuły, ziemniaki, pomidory, pestki dyni i słonecznika.
- rano spróbuj się zrelaksować, zrób coś, co lubisz: posłuchaj muzyki, pogimnastykuj się – odwróci to Twoją uwagę od źródła stresu.
- ostrożnie z lekami – jeśli sięgasz po leki w sytuacji stresowej – koniecznie trzeba to skonsultować z lekarzem, leki uspokajające mogą powodować efekt  otępienia – po ich zażyciu zamiast zabłysnąć intelektem będziesz śpiący i rozkojarzony.
- przygotuj listę logicznych myśli, które równoważą negatywne reakcje na sytuacje egzaminacyjne  i powtarzaj je:
·  „Nie musze znać odpowiedzi na każde pytanie żeby zdać”
·  „Spróbuję zdać, a jeśli nie to mogę zdać w kolejnym terminie”
·  „Przecież radziłam sobie z wcześniejszymi egzaminami, dlaczego mam nie zdać teraz”
NA EGZAMINIE PISEMNYM:
Uważnie przeczytaj wszystkie pytania i odpowiedzi. Jeśli poczujesz stres, pooddychaj przez chwilkę przeponowo i powróć do pisania gdy się uspokoisz. Rozplanuj tak czas, żeby Ci go wystarczyło najlepiej na dwukrotne sprawdzenie pracy. Pytaj sam siebie „dlaczego dałem tu odpowiedź B?”. Patrz mniej więcej co pół godziny na zegar. Pomiń pytania, na które odpowiedzi zapomniałaś, wróć po pewnym czasie, może mózg sobie przypomni właściwą. Na pytaniach wyboru szukaj pułapek i stwierdzeń z przeczeniem „nie”. Nie spiesz się. W pracy pisemnej zrób konspekt, plan, napisz w punktach co po kolei, co jest ważne.
Myśl pozytywnie! Optymizm to świetny sposób na zdenerwowanie. Nie zakładaj, że się nie uda. Zacznij wybierać kierunki studiów i uwierz, że wszystko jest możliwe, bo zależy tylko od Ciebie.
Zaufaj sobie, nie krytykuj się za niepowodzenia — spójrz pozytywnie na to, co Cię czeka, 
a przekonasz się, że nie taki diabeł straszny jak go malują.
Powodzenia!


