
 

      
         

 

Siłownia                                

psychologiczna 
 

 
Temat treningu: CZŁOWIEK I EGZAMIN 
 

 O ludzie, jak ja nie cierpię egzaminów! A właściwie tego                          
co egzaminy robią ludziom!  
 Drodzy Ósmoklasiści, myślę o Was z troską,                                        
bo w Waszym wieku myśl o byciu egzaminowanym bywa 
przeżywana w sposób bardzo obciążający. Do ludzi w różnym 
momencie życia dociera, że egzaminy mówią tylko o testowanych 
umiejętnościach, nie oddają obrazu człowieka. Trudno jest uwierzyć 
komuś na słowo, że akurat egzaminami w życiu nie należy                         
się przejmować. Dlaczego? Dlatego, że ich konsekwencje                         
są odwracalne. Po kolei: 
 
NAJPIERW MARZENIE 

Są takie egzaminy, w których musicie uczestniczyć, czy Wam się 
to podoba, czy nie. Jeśli wśród Was są osoby marzące o byciu artystą, 
to też muszą przystąpić do egzaminów kończących szkołę 
podstawową. Nawet, jeśli ich talent plastyczny jest tak jasny,                     
że aż razi. A marzą oni o własnej pracowni malarskiej. Czy wynik 
egzaminu wpłynie na realizację ich marzenia? Nie. Zatem, jaki 
nasuwa się wniosek? Nie przejmuj się egzaminami, które nie 
wpływają na realizację Twoich marzeń. 

 
KWESTIA CZASU 

No dobrze, a jeśli wynik egzaminu wpłynie na moje szanse 
dostania się od wymarzonej szkoły?  

Nie masz wpływu na to, ile osób ma w tym samym czasie, taki 
sam pomysł na dochodzenie do swojego marzenia w tej konkretnej 
klasie. Być może razem z Tobą papiery do niej złożyło jednocześnie 
50 innych osób o podobnych wynikach w nauce. A połowa a z nich 
dostanie na egzaminie więcej punktów od Ciebie. Może się tak 



zdarzyć, że zabraknie dla Ciebie miejsca. Nie dlatego, że jesteś gorszą 
osobą od tych które się dostaną, tylko czasem na wyniki testowania 
wiedzy ma wpływ wiele czynników.  

Czy to zniweczy szanse na zrealizowanie Twojego marzenia? 
Nie. Może jedynie przesunąć je w czasie. Jeśli wybór kierunku 
kształcenia realizowanego w tej klasie jest efektem wsłuchania się              
w swoje silne strony i rozpoznania swoich potrzeb, to znajdziesz                
do niego drogę. Znam wiele osób, które dochodziły do tego, co chcą  
w życiu robić w najróżniejszych momentach i różnymi drogami. 
Znam historie zdawania na maturze zupełnie innych przedmiotów 
niż wynikało z wcześniejszych planów. Znam bardzo dobrze osobę, 
która ukończyła studia z przynoszącym chwałę wyróżnieniem 
summa cum laude i która odrzuciła wszystkie propozycje pracy                 
w moim zawodzie, żeby zapisać się na studia kosmetyczne,                          
bo dotarło do niej, że tym chce się zajmować. Wysokie wyniki                      
na studiach i nagrody jej w tym nie przeszkodziły. Znam też kogoś, 
kto prawie dwadzieścia razy zdawał na prawo jazdy zanim je dostał.  

Pamiętaj wynik egzaminu może jedynie wydłużyć Twoje 
dochodzenie do celu i otworzyć Cię na inne drogi. I wiesz co?             
To może być całkiem ciekawe.  
 
LUDZIE SĄ RÓŻNI I RÓŻNIE SIĘ ROZWIJAJĄ 
 Może się okazać, że się pomyślisz. Nie podczas rozwiązywania 
testów, tylko w tym czego naprawdę będziesz potrzebować                       
w dorosłości do szczęścia. Na razie poznawanie tej fascynującej, 
złożonej istoty, jaką jesteś zajęło Ci kilkanaście lat. Co będziesz 
wiedzieć o sobie za rok, pięć lat, dziesięć? Historie osób, które                   
od dzieciństwa perfekcyjnie wiedziały kim chcą zostać bywają bardzo 
smutne, Nawet, jeśli egzaminy też przebiegały im perfekcyjnie. Wiesz, 
jak powstała penicylina? No właśnie.  
 Po prostu zastanów się jaka decyzja dotycząca dalszej nauki 
teraz, wydaje się być najlepsza. Idź na egzamin z poczuciem,                  
że wiesz po co to teraz robisz. Bądź elastyczny i troskliwy wobec 
siebie, jeśli okaże się, że ta brama nie otwiera się na drogę 
realizowania Twojego marzenia.  Znajdziesz inną. 
 
ŻĄDZA PIENIĄDZA 

Nie popełnij błędu wybierania kierunku tylko od kątem 
atrakcyjności finansowej.  To, że będziesz zarabiać w pracy pieniądze 



jest bardzo przydatne, bo będziesz potrzebować różnych akcesoriów, 
żeby na co dzień funkcjonować i cieszyć się życiem. Jednak praca 
wykonywana tylko dla pieniędzy, niezgodna z Twoją duszą, to mogą 
być tortury trwające niemal do siedemdziesiątki. „Respect yourself na 
na na” chciałoby się zaśpiewać za The Stample Singers. 
 
OCZEKIWANIA 
Nawet najbardziej troskliwi opiekunowie i rodzice wpadają                        
w pułapkę niecierpliwości i obawiają się, że jeżeli dziecko nie od razu 
realizuje swoje marzenia, to wydarzy się katastrofa. Może tak się 
zdarzyć, że poradzisz sobie z wątpliwościami dotyczącymi 
przyszłości i egzaminów a rodzice będą niespokojni. Nie gniewaj się 
na rodziców, jeśli zamartwiają się egzaminami bardzie j od Ciebie, 
czasem tak po prostu jest. Kochaj rodziców, ucz się ufać sobie                
i przekonaniu, że rzeczy, na których nam zależy da się w życiu 
ułożyć z biegiem czasu.     
 
PRACOWITOŚĆ 
 Powodów, dla których nie należy się przejmować egzaminami 
mogłabym podać jeszcze milion. Ale zdecydowanie ważniejsze jest 
przypomnienie o pracowitości. Nikt nie osiągnie mistrzostwa 
opartego o swoje silne strony, jeśli nie poświęci temu czasu, 
wytrwałości i wysiłku. Dotyczy to kucharza, lekarza, mechanika, 
fryzjera, nauczyciela, sportowca… Pamiętaj, że pracowitość to nie 
perfekcjonizm.  

Poświęć czas na rozwijanie swoich silnych stron i potrzeb, 
zaplanuj czas, przeznaczony na naukę i zrób to z myślą o swoich 
kompetencjach. Ucząc się pamiętaj, że ciężko zrealizować 
marzenie tyko o nim myśląc, trzeba wykonać trochę kroków              
w jego kierunku. Skacz, tańcz, idź tip-topami, biegnij, czołgaj się 
i turlaj w rytmie pracowitości. Ta cecha bardzo się przydaje                
w dorosłości.  
 
Czas na ćwiczenie.  

1. Pomyśl (uczciwie wobec samego siebie), co jest Twoją silną 
stroną. Może wytrzymałość, może Twój mózg czyta 
matematykę w lot, może cierpliwość wobec dzieci a może 
zręczność? 



2. Pomyśl, co jest Twoją potrzebą, czyli cechą lub umiejętnością, 
której nie posiadasz a chciałbyś ją mieć. Użyj odrobiny realizmu, 
ja na przykład bardzo lubię śpiewać, ale nic nie zmieni faktu,              
że nie mam predyspozycji i musze to robić przy włączonym 
odkurzaczu. Pomyśl, co realnie chcesz rozwinąć.  

3. Pomyśl teraz o rzeczach, których już nie chcesz robić a kiedyś 
wydawały Ci się spełnieniem marzeń? Nawet nie wiesz,                    
jak żałuję, że nie słyszę Twoich wspomnień z lat 
przedszkolnych. 

4. Sprawdź o co chodzi z tym powstaniem penicyliny. Niech                 
to wzbudzi w Tobie miłość do przypadku i błędu w ludzkim 
życiu. 

5. Zaśpiewaj Respect yourself. Najlepiej trzy razy dziennie,                  
tak żeby w dniu egzaminów móc sobie w trakcie pisania 
postukać w jej rytm ołówkiem w stół, gdyby opadły Cię 
wątpliwości. 

 
Jeśli będziecie mieli pytania, komentarze, skargi i powody                     
do dumy, piszcie: agata.popielarska@spstrzalkowo.pl albo 
kontaktujcie się na numer telefonu 734154787.  

 
Nie wiem, jak wygląda i gdzie się znajduje mięsień szacunku                  

do samego siebie, ale chyba rozciąga się od koniuszków palców              
u nóg    do czubka głowy. Jest bardzo ważny dla całego człowieka. 

  

 
Uściski. Do następnego ćwiczenia na psychologicznej siłowni.                                                                               

      
 

                                                                                                                  

                 Wasza pani psycholożka 
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