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PREGĂTIREA PENTRU EXAMEN 

 

Pregătirea pentru un examen poate fi stresantă și necesită timp. Dar luând, din 

timp, câteva măsuri simple, vă puteți asigura că sunteți încrezători și gata pentru orice 

examen. 

Acordă-țisuficienttimppentru a studia 

Nu o lăsapânăîn ultima clipă. Întimpceuniielevi par săaibăsuccescu 

”îngrășatulporculuiînajun”, pentrumajoritateadintrenoi,aceasta nu 

esteceamaibunămodalitate de a aborda un examen. Pentru agestionacâtmai bine 

timpultău, realizeazăun calendar pentrustudiu. Scrie-țicâteexameneai, materiileșizileleîn 

care trebuiesă le susții. Apoi, organizează-

țistudiulînconsecință. Poatedoreștisăacorziunormaterii,maimulttimp de studiudecâtaltora, 

decigăsește un echilibru cu care sătesimțițiconfortabil.  

Deci, începesăînveți din timp.Acordă-țitimpsuficientpentru a 

revizuimaterialulpredatînclasă. S-arputeasădoreștisăîncepecât de curândsăstudiezi, 

înfuncție de cantitatea de material pe care trebuiesă o consulți. De exemplu, 

dacătrebuiesărevizuimaterialulpentru un semestruîntreg, poatedoreștisăîncepistudierea cu 

câtevasăptămâniînainte. Doartuștiicâttimpîțiiastudiul. Dacămaterialulestedeosebit de 

dificil, începesăstudiezimaidevreme. Acordă-țisuficienttimppentruaînțelege 

cuadevăratmaterialul, învață-l șiapoirevizuiește-l. Odihnește-te bineînainte de 

examen.Creierultău are nevoie de timppentru a digeraîn mod subconștient tot ceeaceai 

pus înel, deciîncepemaidevreme, astfelîncâtsă nustaitoatănoapteadinainteaexamenului 

casăînveți. 

Organizează-țispațiul de studiu  

Asigură-tecăaisuficientspațiupentru a-ți”înșira” manualele, caieteleșinotițele. Ai 

destulălumină? Este scaunultăuconfortabil? Televizorul, telefonuleste la vedere? 

Încearcăsăscapi de toatedistragerileșiasigură-

tecătesimțicâtmaiconfortabilșicapabilsăteconcentrezi. Pentruunii, acestlucrupoateînsemna 

o linișteaproapecompletă, pentrualții, muzica de fundal ajută. Uniidintrenoi au nevoie de 

totulcompletordonatșiorganizatpentru a neconcentra, întimpcealțiiprosperăîntr-un 

mediumaiaglomerat. Gândește-tecefuncționeazăpentru tine șifăînașafelîncâtsăînveți cu 

spor. 

Fă-ținotițe 

In cazul invatarii “in salturi” si a memorării forțate, în primele 3 zile, dacă nu 

revezi cunoștințele, uiți peste 80 % din ele. Pentru a preveni uitarea din primele zile, 

trebuie să repeți în prima zi după învățare. 

Ajutoarelevizuale pot fi cu adevărat utile la recapitulare. La începutuluneiteme, 

provoacă-tesăscrii tot ceeaceștidejadespreacelsubiect, apoiveziunde se aflălacunele. Mai 

aproape de examen, condensează-ținotițelepe o pagină. transpunereaideilorînacest format 

scurt,tepoateajutaapoisăîțiamintești rapid tot cetrebuiesăștiila examen. 

Deasemenea,poțifolosi ”Teleșcoala”,emisiuneadifuzată de TVR, pentru a-

țiclarificauneleîntrebări cu privire la materialul de studiu. 

https://www.topuniversities.com/blog/whats-best-music-studying


Rezolvă teste din anii trecuți 

Unuldintrecelemai eficiente moduri de a te pregăti pentru examen este să rezolvi 

teste din anii trecuți. Poți accesa linkul http://subiecte.edu.ro/2020/index.htmlAcest lucru 

te ajută să teobișnuiești cu formatulîntrebărilor. 

În acest an, Ministerul Educației și Cercetării ți-a pus la dispoziție Modele 

orientative de subiecte pentru EN VIII și Bacalaureat. Acestea se pot descărca de pe 

www.edu.ro, secțiunea elevi, părinți și profesori, sau accesând 

linkulhttps://www.edu.ro/evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-elevilor-de-clasa-viii-en-

viii 

Explicăaltora 

Părinții, frațiișisurorilemai mici nu trebuie să fie enervanți în timpul pregătiri 

pentru examen. Folosește-i în avantajul tău. Explică-le un răspuns la o întrebare. Acest 

lucru te va ajuta să îți clarificimaterialul de învățat și, de asemenea, să vezi unde maiai de 

lucrat. 

Organizeazăgrupuri de studiu cu prietenii 

Omul reține 10% din ceea ce citește, 20% din ce aude, 30 % din ce vede, 50% din 

ce vede și aude în același timp, 80 % din ce spune și 90 % din ce spune și face în același 

timp. Cea mai bună metodă să reții ce ai învățat este să explici altora. 

Întâlnește-te...online cu prieteniipentru o sesiune de studiu. Este posibil săai 

întrebări la care au răspunsuri și invers. Atâta timp cât te asiguri că rămâi concentrat pe 

subiect pentru o perioadă de timp convenită, aceasta poate fi una dintre cele mai eficiente 

metode de învățare. 

Făpauze regulate 

Poatecrezicăeste mai bine să studiezi cât mai multe ore posibil, dar acest lucru 

poate fi de fapt contraproductiv. Studiile au arătat că pentru păstrarea pe termen lung a 

cunoștințelor, pauzele regulate ajută. 

Toțisuntemdiferiți, așa că dezvoltă-ți o rutină de studiu care funcționează pentru 

tine.Dacă studiezi mai bine dimineața, începimaidevreme,înainte de a face o pauză la ora 

prânzului. Sau, dacă ești mai productiv în timpul nopții, fă o pauză mai mare mai 

devreme, astfel încât să fii pregătit de învățat.  

Cercetările în domeniul educației au arătat că, maximul activității intelectuale este 

între orele 9-13, scade între orele 13-15 și începe să crească după circa o oră și jumătate 

de la masa de prânz, atingând un nou maxim între orele 16-20.  

Dupa fiecare ședință de studiu intens (50 min sau chiar mai puțin), ia obligatoriu o pauză 

de 5-10 minute. 

Dar trebuiesățiicontși de faptulcă, toateexamenele din viațanoastră, se 

desfășoarădimineața. Inclusivexamenul auto. Așacă, dacăești o persoană care învațămai 

bine seara, artrebuisădevimatinal, pentru a teputeaconcentracâtmai bine la examen. 

 Totodată, nu uita de Vitamina D, care esteimportantăpentru un creiersănătos. 

Așacă, rezervă-țiînfiecarezi, un pic de timppentru o scurtăplimbare.  

Gustațimâncareacreierului 

Poate nu știaidar, ceea ce mănânci poate avea cu adevărat un impact asupra 

nivelului de energie și a concentrării. Păstrează-ți corpul și creierul bine alimentat 

alegând alimente nutritive care s-au dovedit a ajuta concentrarea și memoria, precum 

pește, nuci, semințe, iaurt și afine. Același lucru se aplică șiînziuaexamenului, luați o 

masăbună înainte de examen, bazată pe alimente care vor oferi o eliberare lentă de 

http://subiecte.edu.ro/2020/index.html
http://www.edu.ro/
https://www.edu.ro/evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-elevilor-de-clasa-viii-en-viii
https://www.edu.ro/evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-elevilor-de-clasa-viii-en-viii


energie pe tot parcursul. Zahărul poate părea atrăgător, dar nivelul tău de energie se va 

prăbuși o oră mai târziu. Pentru ceva dulce, încearcă ciocolata neagră, care are si 

unconținut de lecitinăceajută la memorare. 

Bea multăapă. Nu uitacă a fi bine hidratat este esențial pentru creierul tău, să 

funcționeze cât mai bine. Bea apă și în ziua examenului. 

Planifică-țiziuaexamenului 

Asigură-te că veipregătitotulînainte de examen. Nu lăsaasta fix cu o zi înainte de 

marele eveniment. Interesează-te de ora la care trebuie să fii în sala de examen, și în ce 

sală esti repartizat. Asigură-te ca ai două pixuri identice, funcționale. Pune-le alături de 

buletin, o sticlă de apă și un pachet de șervețele. Buletinul (cartea de identitate) este cel 

mai important lucru pe care trebuie să il ai asupra ta în ziua examenului.  

Calculează cât timp îți ia pentru a ajunge la școală, apoi adăugă timp suplimentar pentru 

neprevăzut. Chiar nu vrei să ajungi obosit, după ce a trebuit să alergi de la jumătatea 

drumului. 

Gândește pozitiv 

Mintea este nelimitată în capacitatea ei de a învăța, singurele limitări sunt acelea 

care ne-au fost impuse din exterior sau pe care ni le-am impus singuri.  

Dupa examen, dacă urmează altul, nu mai pierde timpul la discuții cu colegii, nu 

te mai framânta, nu mai încerca să afli ce au făcut ceilalți. Trebuie să te odihnești, să te 

recreezi și apoi să te gândești la următorul.  

 

Acestesfaturi nu garantează notă mare la examen darsuntde mare ajutor. 

Succes! 

 

 

 


