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Roagă un membru al familiei sau un prieten să îți pună câteva întrebări de verificare. Vei reține și 
mai bine ce ai învățat!

Din programul tău zilnic nu trebuie să lipsească activitățile care îți fac plăcere. Bucuria și râsetele 
sunt foarte importante!

Nu lăsa emoțiile să te copleșească! Respirația profundă te ajută să te relaxezi.

Amintește-ți că Evaluarea Națională este, în primul rând, o ocazie de a arăta ceea ce poți.

Străduiește-te să faci totul cât mai bine!

Exercițiile pot fi rezolvate în orice ordine dorești tu.  Începe cu exercițiile mai ușoare, apoi treci la 
cele dificile.

Citește cerința de 2-3 ori, ca să te asiguri că ai înțeles ce ai de făcut!

Răspunde exact la cerințele formulate!

Concentrează-te la ceea ce ai de făcut! Numai astfel vei reuși!
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Antrenează-ți mintea zilnic! 

Ai încredere în forțele tale! Când te pregătești pentru Evaluarea Națională, gândește-te că vei avea 
succes. 

Sportul, măcar de trei ori pe săptămână, ajută la dezvoltarea atenției, a capacității de înțelegere și 
de memorare. Role, alergat, fotbal, baschet, înot – orice este bine-venit!

Pauzele în timpul studiului sunt recomandate! Oferă-ți 5-10 minute în care să îți dezmorțești 
spatele, să mănânci un fruct sau să bei un pahar cu apă, să privești cerul.

Dormi cel puțin opt ore pe noapte: rezultatele tale vor fi cu siguranță mai bune.

Înarmează-te cu stăpânire de sine și răbdare!

Folosește ciorna! Te va ajuta să-ți organizezi mai bine ideile și informațiile pentru rezolvarea 
subiectelor.

Este important să transcrii rezolvările de pe ciornă pe foaia cu subiectele.

Verifică, la final, pentru a te asigura că nu s-au strecurat greșeli!
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