
 

 

 

Hogyan éljek túl az érettségit? Tippek, ötletek, tanácsok, diák szemmel. 

Annyiszor hallottuk már, hogy tanulj, tanulj, tanulj! Bár egy diák szájából 

meglehetősen furcsán hangzik, de igaz, én is eldöntöttem tavaly hogy 

lelkesen készülök majd persze mondanom sem kell nem így lett, a nyár 

nagyon gyorsan eltelt, de nem tanulással. 

Ha újra kezdhetném, biztos, hogy másképpen csinálnám.  

Akkor következzenek, a többek túlélés indul! 

 

1. Tételek! : Nézd meg a mostani érettségi tétel sorokat és minden tanévben tedd el 

egy mappába az adott tantárgy tételét! Hidd, el megéri, hiszen ez által a tételeid 

nagy része már a kezedben lesz, mikor érettségire kerül a sor. 

2. Kézzel írd a tételeket! : remek módja, annak, hogy tényleg megtanuld a tételeket, 

hiszen az írás által, számos apró részlet rögzül majd! 

3. Vázlatok: minden tétel végére írj egy rövid vázlatot, ez főleg a történelem 

esetében praktikus, így nem fontos bemagolni 2-3 oldalt, elég a vázlatot! 

4. Készülj csoportokba! : írjátok fel kis cetlikre a tételeket, és mondjátok fel 

egymásnak, ezáltal több féleképpen is hallhatod ugyanazt az anyagot. 

5. Térkép, atlasz, szöveggyűjtemény, rengeteg információt találsz bennük, ha 

tudod, hogy használd! 

6. Feladatsorok! : nézd meg az előző érettségi feladatsorokat és oldj meg párat, 

legalább tisztában leszel a tudásoddal. 

7. Olvass! : olvass angol könyveket, nézz filmeket, hallgass zenéket, ezáltal javul a 

nyelvtudásod és nagyobb lesz a szókincsed is! 

8. A net! : írott tételeiden kívül nyomtass pár neteset is, sosem árt, ha több forrásod 

van! 

9. Pihenj! : ne felejtsd el, a pihenés fontos! Kapcsolódj ki bátran! Jelszó: Semmi 

stressz 

10. Túlélő csomag! : létfontosságú, csokik, cukrok tömegével! 

 

Hát egyelőre ennyi, butaság lenne azt mondani, hogy nincs mitől félnetek… 

mert van, sőt! De egy kis oda figyeléssel és szervezettséggel menni fog! Az 

idő a lényeg, minél hamarabb kezditek, annál jobb lesz! 

SSookk  ssiikkeerrtt,,   ééss  kkiittaarrttáásstt,,   mmiinnddeenn  éérreettttssééggiirree  

kkéésszzüüllőő   ddiiáákkttáárrssaammnnaakk!!!!!!   


