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Elkezdted a tanulást az érettségire, de nehézségeid adódtak a felkészülésben? 

Az érettségire való felkészülés legnagyobb részét otthon kell végezned. Le kell ülnöd a 

könyveid  mellé, és addig kell olvasnod, tanulnod, amíg fel nem készülsz a nagy napra.  

 

Emlékezeti trükkök 

Internet  

A netet is fel lehet használni tanulásra. Ha nem értesz valamit, vagy nagyon érdekel és több 

információt szeretnél tudni róla, keress rá bátran a neten (nem a Facebookon). Mivel több 

helyről gyűjtöd be az anyagot, tudásod rugalmasabb lesz, könnyebben felidézhető. Az 

oktatóprogramok látványosságával nem tudnak egyelőre a tankönyvek versenyezni. Sok olyan 

program van, amivel a tudásodat ellenőrizheted. 

Post-it  

Ezek a ragadós, sárga cetlik nagy szolgálatot tehetnek szótanulás, évszámok, vagy fogalmak 

tanulása során. Ahol megfordulsz, kiragaszthatsz párat, és minden alkalommal, amikor 

elhaladsz mellette, elolvasod azt, máris tanulsz egy kicsit. Ezt úgy is el lehet készíteni, hogy az 

egyik oldalára az idegen szót írod fel, a másik oldalára pedig a magyar megfelelőt, vagy a 

fogalmat és magyarázatát. 

Mondat kreálása 

Ha szólistát kell megtanulnod, akkor a kezdőbetűkből összeállíthatsz egy vicces mondatot. Így 

ha fel kell idézned a listát, a mondat nagy segítségedre lesz, hogy ne hagyj ki semmit sem. Pl.: 

Piri gipszben futott körbe kiabálva. – Azaz ionkristályok: pirit, gipsz, fluorit, kősó, kvarc. 
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Szómankó 

Ugyanaz, mint a fenti, csak szavakkal. Pl.: Fogász – halmazállapotok: folyékony, gáz 

(légnemű), szilárd. 

Helyek módszere 

Szólista tanulásánál elképzelheted a lakásotok néhány fontos pontját, ahova elhelyezed az adott 

szavakat, dolgokat. Fontos, hogy ezek a képek elég abszurdak legyenek, hogy fel tudd idézni 

őket. Pl.: ha azt kell megjegyezned, hogy el ne felejts tejet venni, akkor elképzelheted a 

szobádat, ahogy tejben úszik. 

Asszociációk 

Idegen szavak tanulása során gondolkodj el rajta, hogy mire emlékeztet téged a szó, tippelj arra, 

hogy vajon mi lehet a jelentése. Esetleg keress a jelentéshez megfelelő képet és asszociációt is. 

Pl.: curtain: elképzelsz egy körtés függönyt, ezzel a kiejtést és a jelentést is könnyebben rögzíted 

elmédben. 

Mozgasd meg a képzeleted!  

Képzeld magad elé a történelmi alakot, vagy képzeld magad a helyébe! Azt is elképzelheted, 

hogy tudósító vagy, aki éppen az adott eseményről tudósít. Ha a képzeleted megmozdult, a 

bevésődés gyorsabb lehet és a felidézés pontosabb. És így nem is olyan unalmas a tanulás. 

 

Lássuk, milyen az az aktív felkészülés az érettségire  Honnan tudhatod, hogy valóban 

érted-e az anyagot? 

 Először mindig fusd át a tételt, hogy legyen egy körülbelüli, felületes képed a tanulnivalóról. 

Ezután alaposan, szakaszokra bontva odafigyelve, értelmezve olvasd el a szöveget! Ha valamit 

nem értesz, állj le, nézz utána! Ha kell, olvass hozzá a füzetedből, jegyzeteidből a netről! Az a 

lényeg, hogy ne menj tovább úgy, hogy valamit nem értesz. 

Ahogy olvasol egy szöveget (akár a könyvedben, akár a jegyzetekben), szakaszonként állj 

meg és hangosan foglald össze a lényeget. Nagyon fontos, hogy ne mismásold el, konkrétan, 

szépen fogalmazd meg, mintha a vizsgabizottság előtt állnál! Mire az összes tételt 

összefoglalod így, olyan sok gyakorlatot szerzel, hogy a vizsgán nem lesz idegen érzés szépen 

szabatosan beszélned. 

Ha a saját szavaiddal fogalmazod meg a szöveget, sokkal mélyebben vésed az agyadba, 

mintha csak némán futna a szemed a sorokon.  

 

 

 



     
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium 
   
 

Tegyél fel kérdéseket a szöveggel, tétellel kapcsolatban. Olyan és annyi kérdést tegyél föl, 

amennyi teljesen lefedi a tételt. A kérdéseket írd le egy papírra, hogy amikor már ismételsz, 

csak ezekre a kérdésekre kelljen válaszolnod. 

Az egyik legjobb módszer a tanulásra a tanítás. Tényleg! Ha igazán értesz egy anyagrészt, meg 

tudod tanítani egy olyan embernek is, akinek nulla tudása van a témában. Ahogy próbálsz 

neki magyarázni, kiderül, hogy vajon vannak-e neked is homályos részek az anyagban, valóban 

látod-e az összefüggéseket és hogy a felmerülő kérdések összezavarnak-e vagy tudsz-e rájuk 

válaszolni. Úgyhogy hajrá, kérj meg egy testvért, szomszédot, szülőt, havert, kutyát, akárkit, 

hogy elmagyarázhasd neki a tételeidet. 

  Néhány jó tanács a felkészülésre: 

 A tanulásnak legalább 40%-át aktív(!) ismétlésre fordítsd! 

 A fentieket figyelembe véve készíts magadnak időbeosztást, de az érettségi előtti utolsó 

napokra már ne tervezz tanulást. (Úgyis megcsúszol és tanulni fogsz, de így legalább 

nem kell pánikolnod.) 

 Az időbeosztásodba már az elején tervezd bele a pihenőidőt is. 

 Ez az időbeosztásod legyen a főnök, ne hagyd, hogy eltérj tőle. Na jó, ne hagyd, hogy 

nagyon eltérj tőle. 

 Minden nap mozogj! Még ha csak egy kutyasétáltatás erejéig is, de a friss oxigén 

elengedhetetlen a tanuláshoz! 

 Aludj eleget! Bár nagyon nehéz megállni, hogy ne maradj ébren sokáig, de a vizsgára 

való felkészülés nem a bulizás időszaka. Majd utána, nyáron tudsz bulizni és sokáig 

fennmaradni. 

 Ne parázz! Stresszes állapotban NEM lehet tanulni – ez igazolt tény. Ha nagyon izgulós 

vagy, próbálj ki különböző stresszoldó technikákat (meditáció, relaxáció, jóga, 

agykontroll, stb.). 

  Az érettségi előtti utolsó nap pihenj, aludj és egyél eleget! 

 

 Gyakorlásképpen az előző évek érettségi feladatsorait és a megoldókulcsot az alábbi linken 

találhatjátok: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok2021.04.10 
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