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Last minute érettségi felkészülés 

Avagy hogyan ne essünk pánikba egy pánikhelyzetben!? 

 

 

Így kezdődik Douglas Adams: Galaxis útikalauz 

stopposoknak című könyvében az útikalauz. Majd felrobban 

a Föld (nyugi, nem spoiler). De aztán még nagyon sok 

happy és vicces dolog történik, és az egyik főhős sosem esik 

pánikba. Miért írom le ezt? Mert lehet, hogy az érettségi 

(felkészülés) ideje alatt úgy érzed, hogy alólad is kihúzzák 

a szőnyeget vagy a talajt; vagy éppen a te világod is 

felrobbant. Viszont mindig van megnyugvásra lehetőség, 

mindig lehet megoldást találni, többnyire a kérdés az, hogy 

hogyan állsz a dolgokhoz. Hagyod, hogy az érettségi csak 

úgy megtörténjék veled és hatalmába kerítsen a pánik? 

Vagy úgy döntesz, hogy Te irányítod a felkészülést?  

 

Az alábbiakban összegyűjtöttem nektek pár tippet (a teljesség igénye nélkül), ami segíthet, hogy 

a kezedben tartsd a kontrollt.  

 

1. Elegendő alvás1  

Tudom, egy csomószor az az ellenérv, hogy életünk egyharmadát átalusszuk, úgyhogy helyette 

inkább legyen LAN-party éjszakánként, mert az szórakoztatóbb vagy érettségi előtt alvás 

helyett még azt a 20 oldalt kell elolvasni… 

Viszont, van pár (tudományos) indokom, hogy miért érdemes mégis aludni! 

Alvás közben is dolgozik az agy! Konszolidációnak hívjuk azt a folyamatot, amikor alvás 

közben az agyadban megszilárdul, összeáll a már megtanult dolog. Ennek eredménye az is, 

amikor valamin nagyon gondolkozol hétfőn, és mikor keddre kialszod magad, akkor hirtelen 

beugrik a megoldás. Amíg aludtál, addig (a tudtod nélkül) az agyad agyalt rajta. De nemcsak 

dolgozik rajta, hanem átpakolja olyan helyre, ahol nemcsak az írásbeli ideje alatt, hanem 

később is elérhető lesz (ez elég jól jön egy későbbi felvételin vagy gyakorlati vizsgán, ugye? 

 ) 

 

 

 

                                                
1 https://paleomedicina.com/hu/alvas-es-az-alvas-alatti-emlekezeti-konszolidacio 

mailto:szabo.nora.fsi@gmail.com
https://paleomedicina.com/hu/alvas-es-az-alvas-alatti-emlekezeti-konszolidacio
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Képekben kifejezve: valami ilyesmi történik az 

agyadban a megtanult dolgokkal, ha alszol: 

 dolgok összeállnak,  

 a helyükre kerülnek,  

 megtalálják az egymáshoz való kapcsolódás 

helyes módját 

 átkerülnek egy tartós tárba   

 

 

Ha nem alszol, csak tanulsz-tanulsz, akkor valami 

ilyesmit tudsz elképzelni:  

 

 az agyad keresi, keresi, hogy hová illenek a 

darabok, de nem igazán találja…   

 

Szerintem ez még puzzle-ban is rossz, nemhogy ha 

meg(nem)szerzett tudásról van szó.  

 

Te melyik verzióval szeretnél menni érettségire? 

 

 

 

 

 

Továbbá, az alvás abban is segít, hogyha két hasonló 

dolgokról tanultál, akkor a kettő ne keveredjen össze.  

Pl.: A fogoly szempontjából nem megy, hogy amnesztiát 

kap a királytól, vagy amnéziát…  

 

 

Szokták azt mondani diákok, hogy utolsó este már jobb le sem feküdni, mert akkor elfelejtem.  

Igen, vannak dolgok, amik alvás közben „kiesnek” és másnap fel kell frissíteni őket. Általában 

ezek azok a dolgok, amiket már csak úgy gyorsan átfutottunk. Ha szükséged van ilyen „ezt még 

sosem láttam, de gyorsan nézzünk rá” dologra, akkor inkább ezt vizsga előtt csináld, ne alvás 

helyett. Szerintem egyik értelmetlenebb, mint a másik. De ha téged megnyugtat, akkor inkább 

alvás után fusd át a tanultakat, és ne alvás helyett!  

15 perccel elalvás előtt már nem érdemes tanulni. Egyrészt mert az agyadnak idő kell, hogy 

átkapcsoljon az „alvás” üzemmódra. Másrészt, a közvetlenül elalvás előtt megtanult dolog már 

nem fog megszilárdulni.  
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2. Megfelelő és rendszeres étkezés2 

A legjobb, ha napi 4-5x eszünk kisebb adagokban (ez jobb mint kevesebbszer többet étkezni). 

Próbáljunk minél színesebben (zöldet, pirosat, kéket (de NE Hupikék-törpikéket!)) és 

tartalmasabban étkezni. Fontos, hogy a lassabban felszívódó szénhidrátokat részesítsük 

előnyben (pl.: csoki helyett néha 1 zabszelet, vagy fehér zsömi helyett egy teljesebb kiőrlésű 

pékáru). 

Ez azért kell, hogy a vércukrod ne egy hullámvasúton üljön. (Pár perccel ezelőtt még azt 

gondoltam, hogy „na, milyen jó hasonlatot találtam”, erre kiderült, hogy ez a kifejezés tényleg 

létezik…  ) 

 

Nézz a képre, és gondold el, hogy a kép bal oldaláról el kell jutni a jobb oldalára. Két utat 

választhatsz a narancssárga hegyes-völgyes, vagy a világoszöld, viszonylag egyenes. Melyik 

lesz a leghatékonyabb, és gyorsabb? 

Amikor a vércukrod ingadozik egy napon belül, akkor a szervezeted is hasonlót él meg. Ha 

hagyod, hogy a narancssárga úton menjen, akkor lesznek nagyon poénos (lefelé suhanó) 

útszakaszok (amikor az agyad hasít, mint amikor 100 megával töltöd a kedvenc sorozatod), de 

felfelé nehéz lesz az út („gyökkettővel” töltesz). Míg a világoszöld talán monoton, de 

kétségkívül hatékony, időt és energiát spórolsz meg vele, ha ezen kell végigmenni. Ilyenkor az 

agyad, mindenre egyformán tud odafigyelni. Ez elég jól hangzik, nem?  

Biztos van ilyen érzésed suliból, hogy már nem bírsz figyelni a fizikán, mert mindenhol csak 

rántott csirkecombot látsz. Aztán eljön az ebéd, és ebéd után sem tudsz figyelni, mert „beüt a 

kajakóma”. Ha egyenletesen étkezel, akkor a nagyon éhes és 

nagyon tele időszakot ki tudod kerülni.  

A szőlőcukor tud hasznos lenni, de bánj vele óvatosan! Mert 

az is hullámvasútra teszi a vércukrodat! Ha úgy érzed, hogy 

lankad a figyelmed, akkor fogyassz belőle, de emellett figyelj 

oda a megfelelő étkezésre is (zöldség, gyümölcs, napi 3-5-

szöri érkezés)!  

Most eljött az az időszak, amikor viszonylag büntetlenül lehet 

csokit majszolni. Arra figyelj oda, hogy NE ez legyen a 

kizárólagos bevitel és érettségi után csökkentsd a napi adagot!  

                                                
2 https://www.healthysimplelife.com/the-blood-sugar-roller-coaster/ 

https://www.healthysimplelife.com/the-blood-sugar-roller-coaster/


4 

3. Étrendkiegészítők szerepe 

Lehetőség szerint fogyassz minél több természetes vitaminforrást; friss 

gyümölcsöt, zöldséget. Különböző "energiaturmixokat" csinálhatsz 

otthon friss zöldségből vagy gyümölcsből (az már majdnem olyan, mint az 

energiaital, csak egészségesebb). Ha úgy érzed, hogy ez kevés, akkor emellé 

jöhetnek kiegészítésként a készen kapható termékek.  

Echinacea nevű kimondhatatlan kivonat segíti az immunrendszered munkáját. Akár 

megelőzésre, akár tünetek csökkentésére tudod alkalmazni! De ha úgy érzed, hogy már nagyon 

lestrapáltad az immun-rendszeredet, akkor béta-glükánt is kérhetsz a patikustól. (Ha 

megveszed, akkor olvasd el a tájékoztatón, hogy hány hétig szedhető egyhuzamban!)  

A páfrányfenyő (szépen magyarul Ginkgo Biloba) segíti az agy véráramlását és pozitív hatása 

van a memóriára.3  

Ha úgy érzed, hogy már elég a sok ülésből, vagy izomgörcseid vannak (kialvatlanságtól, 

stressztől, beach body tréningtől), akkor B vitamint érdemes szedned.  

Ha már a stressz miatt ott tartasz, hogy a szobanövényedet is szidod, akkor érdemes lehet 

Magnéziumot venni (és be is szedni – ha csak megveszed, az még kevés lesz).  

4. Megfelelő minőségű és mennyiségű folyadékbevitel  

Ajánlott napi bevitel: 2,5 liter – ennek javarészét érdemes délutánig meginni! Ezt a 

legkönnyebben úgy tudod mérni, hogy egy literes flakonba töltesz vizet, és mindig újratöltöd. 

Megjegyzés: az energiaital NEM tartozik a megfelelő minőség kategóriájába! (ha már 

mindenképp hasonló italt szeretnél szürcsölni, akkor igyál sportitalt! Igaz, abban nincs koffein, 

de pótolja a megfelelő ásványi anyagokat.) Vigyázz, egyik sem tartalmaz vitamint, szóval ez 

egy külön fejezet lesz (és nem, a gyógyszeriparral nincs szerződésem. De a saját 

egészségemmel viszont van.) 

Ha bármi koffeinosat (kávé, fekete / zöld / fehér tea) iszol, akkor igyál vizet is, mert a 

koffeinnek vízhajtó hatása van.  

5. Napi szintű mozgás  

Nem kell Arnold Schwarzenegerré gyúrnod magadat. De a napi 15-30 perc mozgás segít abban, 

hogy nemcsak a tested, de az agyad is fitten maradjon.  

 Segít helyreállítani a vérkeringésedet, amikor már lefagytak az ujjaid  

 Kikapcsol, eltereli a gondolataidat  

 Felfrissíti az agyadat, hogy újabb adag tananyag 

befogadására legyen képes 

 Segítő a kreatív ötletek megszületését 

 Boldogsághormon termelődik a szervezetedben 

 Csökkenti a stresszt – ez nem árt érettségi előtt, 

ugye?   

                                                
3 http://ginkgobiloba.hu/a-ginkgo-biloba-elonyei 

http://ginkgobiloba.hu/a-ginkgo-biloba-elonyei
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6. És tanulni se felejts el. 

Valószínűleg hasznos lesz  

 

Iskolatévé a Youtube-on: 

https://www.youtube.com/watch?v=tr-

vdxwnkwA&list=PLzDyZ2IkYhgDSNUF3K-5Epm61OFPGML6m  

 

7. Felmerült benned, hogy mi lesz a szociális élettel és a játék-rankeddel? 

Nos, valószínűleg a (hasonló cipőben járó) haverjaid, barátaid megértik, hogyha nem írsz nekik 

vissza minden percben. Továbbá, tedd fel magadnak a kérdést, hogy a következő suli 

felvételijénél a ranked game számít vagy az érettségi pontszámod. Ha erre az utóbbi a válasz, 

akkor már csak az a kérdés, hogy kibírod-e és ha igen, akkor hogyan valósítod meg, hogy kicsit 

félretedd a játékot?  

A jelen állás szerint kb. két hét múlva kezdődik az érettségi és nagyjából nem sokkal később 

túl is leszel rajta. Úgyhogy most kell teleszívni magad energiával, mert ha már utána leszel, 

akkor jöhet a diamond!   

 

8. Az előbbiekhez hasznos lehet egy napirend 

Nem az a cél, hogy percre pontosan beoszd az idődet. Inkább az, hogy TUDATOSÍTSD, hogy 

mikor, mit csinálsz és mennyi időt tudsz rászánni! 

Nem baj, ha kedved támad kikapcsolódni. A baj ott kezdődik, amikor a kikapcsolódás 

kétszerese a tanulási időnek.  

 

9. Pozitív dolgokra gondolj! 

„Minek emésztenénk magunkat? (…) Aminek jönnie kell, jönni fog, és ha itt lesz, 

szembenézünk vele.” Mondja Rubeus Hagrid a Harry Potter 4. részének végén4. Emlékeztetve 

minket arra, hogy nagyon sokszor hajlamosak vagyunk előrevetíteni a rosszat, és azon rágódni, 

hogy mi lesz ha az bekövetkezik. Az érettségi el fog jönni – akár akarjuk, akár nem. Ráadásul 

nem foglalkozik azzal, hogy mi hogyan vélekedünk róla. Ezért, meg van minden lehetőségünk, 

hogy pozitívan gondolkodjunk a felkészülésről, az írásbeliről és a majdani eredményünkről.  

Gondolj arra, hogy most megmutathatod a tanáraidnak, a szüleidnek, a többieknek, hogy 

mennyi tudás van benned!  

Gondolj arra, hogy mennyit készültél (időnként idődön és erődön felül), hogy eljuss idáig!  

Gondolj arra, hogy ez egy méltó lezárása lehet az elmúlt éveknek.  

Gondolj arra, hogy olyan kérdéseket kérdeznek majd tőled, amiket tudsz. 

Biztasd magad!  

Ha negatív képeket vetítesz magad elé, azzal csak azt éred el, hogy még jobban izgulsz. Ha 

valami pozitívra gondolsz, csökkented a benned lévő feszültséget, és könnyebben fogod venni 

az akadályt!   

                                                
4 https://www.citatum.hu/konyv/Harry_Potter_es_a_Tuz_Serlege 

https://www.youtube.com/watch?v=tr-vdxwnkwA&list=PLzDyZ2IkYhgDSNUF3K-5Epm61OFPGML6m
https://www.youtube.com/watch?v=tr-vdxwnkwA&list=PLzDyZ2IkYhgDSNUF3K-5Epm61OFPGML6m
https://www.citatum.hu/konyv/Harry_Potter_es_a_Tuz_Serlege
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Egy érettségi előtt álló diákkal beszélgettem éppen, amikor a fenti pontok eszembe jutottak. 

Remélem találtál benne hasznosat! Ha úgy érzed, hogy rád teljesen mások igazak vagy ezek 

igazak és szeretnél róluk még beszélni, akkor a szabo.nora.fsi@gmail.com címemre várom a 

leveledet. 

Köszönöm a szakmai segítséget és kiegészítést Vágottné Pásztor Evelyn védőnőnek!   

 

 

+1 tipp:  

 

 

 

Jó felkészülést!  

Vigyázzatok magatokra és egymásra!   

 

mailto:szabo.nora.fsi@gmail.com

