
Ako zvládnuť skúšky bez stresu 

Najlepší stav pred aktom skúšky je, že cítite miernu 

trému, ktorá vás nerozhádže. Všetko je vecou cviku, 

poďme si preto ukázať návod, ako trému zmierňovať. 

Ešte predtým, ako sa pozrieme na spomínaný návod, 

povieme si niečo o tréme: tréma je citový stav (ako 

láska, žiarlivosť, strach, obava, fóbia), ktorý znižuje 

fyzickú alebo psychickú energiu. Dalo by sa povedať, 

že sa jedná o vzrušenie prejavujúce sa vtedy, keď sa človek dostáva do významných a náročných 

situácií, akou skúška v škole nepochybne je. 

Tréma na človeka doľahne vtedy, keď si uvedomí, že niekto (skúšajúci) vie viac a je schopnejší, ako 
skúšaný. 
Tréma sa prejavuje: 

• zblednutím, 

• očervenením, škvrnami, 

• triaškou, 

• potením, 

• zlyhaním hlasu, 

• dotykmi po vlastnom tele, 

• škrabaním vo vlasoch, 

• problémami so žalúdkom, 

• vypínaním zapínaním pera, 

Tréma sa prejavuje skutočne rozmanito. Keďže sme si povedali, že zvládanie trémy je o zvyku, 

povedzme si ešte, že malá tréma je vždy prospešná. Spôsobí, že aktivuje mozgové centrá, ktoré 

môžu za naše prežitie a urobia všetko preto, aby sme skúšku prešli bez ujmy. Samozrejme platí, že 

trémisti by mali ísť na skúšku ako prví. Určite vám nemusím vysvetľovať, prečo. Naopak, dobrá nie je 

ani prílišná dôvera v seba. Väčšinou to vtedy dopadne zle. 

Zdravé sebavedomie + mierna tréma = polovičná cesta k úspechu. Poďme si teraz povedať niečo o 

tom, ako sa naučiť zvládať trému pred skúškami. A vôbec, pred akoukoľvek životnou udalosťou 

(svadba, prejav, …). 

Zbavte sa trémy 

Všetko leží na vašich pleciach. Nikto iný nie je zodpovedný za vaše zlyhanie, len vy sami. Táto pravda 

a jej bezpodmienečné prijatie vám otvorí cestu k poznaniu vášho vnútra, vašich skrytých schopností. 

Hovorte si neustále: „ja sám som zodpovedný za svoje úspechy, za ktoré ďakujem, ja sám som 

zodpovedný za svoje neúspechy, z ktorých sa učím byť úspešným.“ Pokiaľ uveríte tejto pravde, 

naštartovali ste v sebe motor, ktorý sa už nezastaví, pokiaľ ho budete udržiavať v chode. 

Som zodpovedný za vlastný úspech. Ešte raz: som zodpovedný za vlastný úspech. Opakujte si tieto 

slová tak dlho, pokiaľ sa vám v mysli nevytvorí verný obraz vašich budúcich úspechov, ktoré chcete v 



živote dosiahnuť. Aj ich dosiahnete, tomu musíte uveriť. Priznanie si viny za svoje činy je prvý krok k 

úspešnej skúške.  

Ďalším krokom je predstava. Predstavte si v mysli, kedykoľvek, no najlepšie pred spaním a hneď 

ráno, moment po úspešnom zvládnutí skúšky.  

Osem rád ako zvládnuť maturitu 

Každý študent na strednej škole musí prejsť v 4. ročníku maturitnou skúškou. Táto skúška je pre Vás 

veľmi dôležitá. Preto je tu pre Vás  8 základných pravidiel, ktoré Vám snáď pomôžu lepšie 

zmaturovať. 

1. Veni, vidi, vici 

Už počas štúdia na alma mater si počas maturít nájdite čas a príďte sa pozrieť na predmety, ktoré 

približne Vás budú zaujímať. Predovšetkým zistíte systém, v akom maturity prebiehajú a zažijete 

atmosféru (ťahania maturitných otázok). Takto nebudete v 4. ročníku v príslušný deň prekvapení, čo 

sa to tam vlastne deje. 

2. Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku 

Už od 1. ročníka sa snažte si dostatočne písať poznámky a dávať pozor na hodine. Aj keď to znie 

mentorsky, niektorí žiaci si pred maturitami trhali vlasy, keď zistili, že k niektorým kapitolám majú 

napísanú (až) jednu vetu a z triedy idú maturovať z predmetu dvaja. V najhoršom prípade si však 

vypožičiate od nejakej zodpovednej spolužiačky (vždy sa nejaká nájde) všetky poznámky a 

zasponzorujete kopírovacie služby... Vhodným nápadom bol fascikel s vypracovanými otázkami (do 

priehľadného obalu je vložená jedna maturitná otázka i s vypracovaním).  

3. Menej je viac   

 Čím skôr sa snažte získať maturitné otázky a dôkladne si ich preštudujte, prípadne prekonzultujte so 

spolužiakmi a učiteľmi.  Zistite, ktoré časti učiva sú na maturitách nepotrebné, hneď vám bude - 

najmä 2 dni pred maturitou - ľahšie na duši.. (Načo sa zbytočne učiť starovekú či humanistickú 

literatúru,  a pod.) Ďalej si zistite, ktoré otázky ste schopní zvládnuť bez prípravy, resp. s prípravou 

minimálnou. Mnoho ich je napr. v cudzích jazykoch - otázky typu My Hobbies, My Family and Friends, 

Travelling... 

4. Kedy maturovať 

Všeobecne je ťažké povedať, kedy je najlepšie maturovať, empiricky však zistíte, že začiatok (t.j. 

pondelok) a koniec (t.j. štvrtok) týždňa sú subjektívne najhoršie. Avšak čím skôr začnete, tým skôr 

skončíte - nie je väčšia radosť ako pohľad na strémovaných spolužiakov, ktorí to majú ešte len pred 

sebou, zatiaľ čo vy ste už v utorok boli hotoví. Rovnako sa zdá výhodnejšie prísť pred komisiu ráno 

než poobede. Učitelia aj vy sú ešte pomerne čulí, a za tých pár chvíľ  sa už aj tak nič nenaučíte.  

5. Prichádza deň D 

 Už budete oboznámení s presným časovým rozvrhom vašich jednotlivých predmetov. Je dôležité si 

uvedomiť, že otázku ťaháte 15 minút (= priemerná dĺžka jednej odpovede) pred vypísaným 

termínom. Ak navštívite maturity, všimnete si, že pokiaľ jeden študent odpovedá, nasledujúci sa už 



morí s prípravou na jeho skúšku. Z toho vyplýva, že dĺžka vašej prípravy závisí od dĺžky odpovede od 

nešťastníka pred vami. Po skončení vašej odpovede máte teda zhruba pol hodiny na oddych (môžete 

sa napríklad doučiť zvyšných 10 otázok, čo ste nestihli včera...) Ak skončíte všetky predmety, 

nerozbehnite sa od šťastia priamo do Mestskej pivár...(ehm) čitárne, počkajte na vyhodnotenie. Až 

potom sa môžete pokojne ísť spoločensky unaviť. 

6. (V)čas sú peniaze 

Začnite sa učiť včas, ale nie zas príliš skoro. Optimom je mesiac pred dňom D. Ak by ste sa nedajbože 

chceli začať študovať otázky už v septembri, má to nevýhodu, ktorú najlepšie vystihuje výrok, 

parafrázujem: Načo sa učiť už v septembri, veď do mája aj tak všetko zabudneme. To však nehrozí, 

pretože študent sa riadi zásadou Čo môžeš odložiť dnes, neodkladaj na zajtra. Poznáte to - ešte 3 

mesiace, ešte 2, však mám ešte 10 dní .. do zajtra to zvládnem a pod.) Mesiac pred matúrami začne 

prebiehať maturitný projekt (ak ho medzičasom nezrušia) - vyučovať sa budú len tie predmety, z 

ktorých pôjdete maturovať. Výhoda je zjavná.  Pre zatvrdilých, ktorí nedodržia zásadu vyššie 

uvedenú, zostáva si kúpiť pohodlné kreslo so zabudovaným WC, zaviesť umelú výživu a celý 

akademický týždeň (týždeň voľna!) stráviť v slastnom rozpoložení okolo maturitných otázok. 

Navyše, posledný deň pred dňom D si najmä odpočiňte (odporúčajú 5 zo 4 psychológov). Myslite na 

niečo pozitívne, odpočiňte si - pustite si obľúbenú hudbu (kto Metallicu, kto Britney), zahrajte si 

Doma, pozrite si aktuálnu juhoamerickú telenovelu (to radšej nie, kleslo by vám IQ) a pod.  

Najmä sa poriadne vyspite - potrebujete byť v maximálnej pohode!.  

7. Zabudnite na strach!  Jedinej veci, ktorej sa môžeme báť, je samotný strach. Maturita je 

predovšetkým o  strese. Niektorí študenti už len zo samotnej úcty ku slávnostnému aktu zabudnú 

všetko, čo vedia. Niet sa čoho báť! (V najhoršom sa stretnete s komisiou v septembri.) Väčšina 

skúšajúcich sa snaží všemožne napomáhať, pokiaľ sa to dá, naviesť vás k tomu čo viete. (Inú, niekedy 

kde nič nie je, ani čert (tu skúšajúci) neberie, pozn. sadzač). Čas na prípravu (15 min. - čiže viac než 

dosť) je veľká pomoc - snažte sa ho využiť! Pri odpovedi platí viac-menej zásada nebyť ticho! Radšej 

sa snažte obkecať to čo viete, než stáť bez slova pred tabuľou. Vyučujúci sa väčšinou nato pokúsi vás 

naviesť na to, čo chce počuť.  

8. Myslite pozitívne 

Pravidlo n-krát overené. V žiadnom prípade si nehovorte, že danú otázku určite nevytiahnete. Každý 

bývalý maturant vám povie aspoň o jednom prípade, keď si ktosi vytiahol presne neželanú otázku. 

Zákon schválnosti platí na maturite dvakrát a nie len v prípade neželaných maturitných otázok. (Napr. 

študent M. si stiahol internetu všetky otázky zo slovenčiny okrem č. 19. Večer pred maturitou mu 

jeho zákonný zástupca odporúčal si to č. 19 aspoň prečítať. Napriek prvotnej nevôli to študent M. 

spravil. Môžete hádať akú otázku ťahal na druhý deň.. 

Záver 

Napriek hore uvedeným radám však neberte maturitu úplne na ľahkú váhu. Radšej očakávať boj a byť 

prekvapený, aké to bolo ľahké (maturita - formalita) než byť potom nemilo prekvapený. Veľa šťastia. 

P.S. Maturita v septembri, maturita s istotou...  


