
DOBRE RADY PRZED EGZAMINEM  - NIEZBĘDNIK 
GIMNAZJALISTY 

 

Przygotuj doskonałe ściągi ze wszystkich przedmiotów i… zostaw je w domu. 

Robienie ściąg to świetny sposób na powtarzanie materiału. Pisząc porządkujemy myśli                      

i lepiej zapamiętujemy wiadomości. Nie zabieraj ich jednak ze sobą na egzamin.  

Natomiast weź koniecznie: legitymację szkolną, 2 długopisy (pióra) z czarnym 

tuszem/atramentem, a na część matematyczno-przyrodniczą: ołówek (do rysowania), gumkę, 

ekierkę, cyrkiel i kątomierz. 

Przed egzaminem: 

• Nie ucz się w nocy – na powtarzanie materiału jest już za późno. Połóż się spać 

o takiej porze, żeby się wyspać. 

• Wstań o takiej porze, żeby mieć czas na spokojne przygotowanie się i dotarcie do 

szkoły bez nerwów, ale nie za wcześnie, żeby nie paść w trakcie testów. 

• Koniecznie zjedz lekkie śniadanie.  Możesz zabrać ze sobą jakiś napój do wypicia 

przed egzaminem (na salę nie wolno nic wnosić), ale nie przesadzaj z ilością płynów, 

bo wychodzenie do toalety w trakcie egzaminu jest możliwe tylko w szczególnych 

przypadkach. 

• Nie bierz niczego na uspokojenie, ani żadnych środków, które mają wspomagać 

koncentrację. 

• Ubierz się elegancko, ale wygodnie i odpowiednio do pogody.  

• Zostaw w domu maskotki, telefon komórkowy, podręczniki - niczego się nie nauczysz 

w autobusie czy na korytarzu przed salą. 

Podczas egzaminu: 

• Czytaj uważnie polecenia. 

• Pisz czarnym długopisem. Prace pisane ołówkiem nie są sprawdzane! 

• Dbaj o staranność i estetykę zapisu. 

• Czytaj uważnie, do końca i ze zrozumieniem. 

• Odpowiadaj dokładnie na pytania. 

• Dbaj o staranność zapisu działań matematycznych. 

• Działania matematyczne przelicz dwa razy. 

• Zapisuj każde działanie - każdy punkt może się przydać. 

• Sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania 

• Liczy się jakość a nie ilość napisanego tekstu. 

• Jeżeli zdążysz - przeczytaj raz jeszcze wypracowanie, dostaw brakujące przecinki 

i popraw błędy. 

• Rozwiązuj w pierwszej kolejności zadania łatwe - trudne pozostaw na zakończenie. 

• Nie można również zapomnieć, że testy gimnazjalne są nie tylko po to, by 

sprawdzić wiedzę uczniów, ale również, by mogli wykazać się oni inteligencją. 

Zatem wiele odpowiedzi wywnioskować można z tekstów źródłowych, zawartych 

w arkuszu egzaminacyjnym. 

 

 



Inne cenne rady 

To tylko trzy dni, więc nawet największy śpioch i spóźnialski jest w stanie się zmobilizować. 

Egzaminy rozpoczynają się o 9.00 – to całkiem rozsądna pora nawet dla największych 

śpiochów. Aby uniknąć spóźnienia bądź w szkole o 8.15. Przed egzaminem spotkasz się 

jeszcze ze swoim wychowawcą i kolegami z klasy. Wspólnie przejdziecie do sal, w których 

będziecie pisać egzamin. 

W wyjątkowych przypadkach przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego może 

pozwolić osobie spóźnionej wejść na salę, ale tylko do momentu zakończenia czynności 

organizacyjnych. Spóźnialski musi skończyć pracę z zestawem egzaminacyjnym o tej samej 

porze co reszta zdających. Stres będzie zatem ogromny i zupełnie niepotrzebny. 

W czasie egzaminu nie wolno wychodzić z sali, choć oczywiście w sytuacji wyjątkowej 

przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić na wyjście do toalety. Musi jednak 

dopilnować, by zdający nie miał wtedy możliwości kontaktowania się z innymi osobami. 

Nie ma sensu przystępować do egzaminu z gorączką czy innymi objawami 

uniemożliwiającymi efektywną pracę. Jeśli poczujesz się źle w trakcie egzaminu, zgłoś to 

natychmiast, aby uzyskać pomoc medyczną. 

W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu pracy z danym zestawem 

egzaminacyjnym przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję 

o zawieszeniu lub przerwaniu pracy i powiadamia o tym fakcie dyrektora właściwej 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, a w razie potrzeby odpowiednie służby (policję, straż 

pożarną itp.). 

Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu 

egzaminu. 

Skup się na zadaniach, pracuj intensywnie i pokaż wszystkim na co naprawdę Cię stać. 

Demonstruj swoje umiejętności jak najlepiej potrafisz.  

        

POWODZENIA!!! 

 


