
Techniki uczenia się 

i 

zapamiętywania



Skuteczne i efektywne uczenie się
polega na tym, że:

• uczymy się w maksymalnie krótkim
czasie;

• dużo zapamiętując;
• długo pamiętając;
• umiemy wykorzystać nabytą wiedzę.



Organizacja i planowanie nauki

Planer - po co mi to?

• kontroluję to co robię;
• radzę sobie w różnych sytuacjach;
• mam poczucie, że wiele ode mnie 

zależy;
• mam czas na naukę i na odpoczynek;
• jestem efektywny;







Co nas zwykle rozprasza?

• Telefon
• Zwierzęta domowe
• Obowiązki domowe 
• Rodzeństwo 
• Codzienne problemy



• Klasyczne (powtarzanie)
• Mnemotechniki
• Metody graficzne

Metody wspomagające 
zapamiętywanie



Mnemotechniki-do  których zaliczamy 
m.in.:

• Obraz myślowy
• Rymowanie
• Zdania akronimowe
• Łańcuchowa metoda skojarzeń



Obraz 
myślowy

• Najlepiej niech praca odbywa się z pierwszym 

skojarzeniem, które przyszło ci do głowy. Ono jest 

najlepsze i najsilniejsze do zapamiętania.

• Najpierw zobacz zapamiętywany element w 

wyobraźni, z powiązaniem z miejscem na którym 

go zapamiętujesz.

• Następnie powiększ go do ogromnych rozmiarów, 

puść go w ruch, niech zaczyna się przemieszczać, 

tańczyć...

• Dodaj zmysłowe wyobrażenia: 

 słuchowe. Usłysz w wyobraźni jak piszczy, trąbi, 

krzyczy wniebogłosy, syczy, miauczy, mlaszcze...

 węchowe. Poczuj jak ładnie pachnie lub śmierdzi 

spalenizną,

 smakowe Spróbuj jak smakuje. Poczuj jaki jest 

słodki, słony, ostry...

 dotykowe. Złap go i powalcz z nim, albo 

pogłaskaj.

Polega na 
tworzeniu obrazu 
lub historyjki
w myślach; pomogą 
Ci one odtworzyć 
wszystkie elementy.



Rymowanie

Układanie wierszyka zawierającego 
informacje do zapamiętania.
Przykład: Rapujemy i już wiemy,
że nie z czasownikiem osobno 
zapisujemy!



Zdania akronimowe
Tworzenie zdania (sensownego lub nie) z pierwszych liter 

wyrazów do zapamiętania

Przykłady

• Moją = Merkury 
• Wolę = Wenus 
• Znaj = Ziemia 
• Matole = Mars 
• Jak = Jowisz 
• Się = Saturn 
• Uprę= Uran 
• Nie = Neptun
•Pozwolę = Pluton

w Milutki = Mianownik 
Dzionek = Dopełniacz 
Czarował = Celownik 
Bronek = Biernik      
Natalię = Narzędnik 

Mżonek = Miejscownik 
Wróżbami = Wołacz



Łańcuchowa metoda skojarzeń 
łączenie w wyobraźni elementów do zapamiętania

Przykład zastosowania 
łańcuchowej
metody skojarzeń

• pies, 
• prezydent, 
• plaster, 
• telefon, 
• nożyczki, 
• wieżowiec.

Prezydent zabrał 
swojego psa do 
weterynarza zwanego 
Wieżowcem. Gdy ten 
ciął nożyczkami plaster, 
zadzwonił telefon.



Albert Einstein mawiał, 
że wyobraźnia jest 
ważniejsza niż wiedza. 
Nie wykorzystując 
wyobraźni w procesie 
zapamiętywania, nie 
wykorzystujemy 
pełnych możliwości 
umysłu.



Techniki graficzne

SCHEMAT GRAF



Techniki graficzne

Fiszki
Małe dwustronne karteczki, służące 
głównie do nauki słówek z języków 
obcych, ale można znaleźć dla nich 
również inne zastosowania (tabliczka 
mnożenia, ortografia, wzory i daty).

Mapy myśli
Specyficzny rodzaj notatki 
nielinearnej





System powtarzania



Jak powtarzać?

• Pierwszego dnia powtórz materiał trzy razy 
(zaraz po nauce, godzinę po jej zakończeniu 
i ostatni raz tuż przed snem). 

• Kolejną powtórkę zrób następnego dnia, 
potem za tydzień i za miesiąc.

• Za każdym razem powtarzanie lub proces 
ponownego uczenia się będą zajmowały coraz 
mniej czasu, ponieważ krzywa zapominania 
będzie zaczynała się wyżej i opadała wolniej. 

• Dużo lepiej pamięta się własne propozycje 
rozwiązań niż cudze, gotowe podpowiedzi.



Plan 5-dniowy

• Dzień 5 - PODKREŚL informacje, które 
musisz umieć w materiałach i notatkach; 
przeczytaj informacje z podręcznika 

• Dzień 4 - użyj odpowiednich TECHNIK 
ZAPAMIĘTYWANIA 

• Dzień 3 - SPISZ skrótowo, to czego się 
uczyłeś dnia 4; POWTÓRZ krótko swoje 
notatki pod koniec dnia 

• Dzień 2 - zastanów się jakie PYTANIA może 
zadać nauczyciel; odpowiedz na nie 

• Dzień 1 - PRZEJRZYJ notki z dnia 3 i 2; 
tuż przed testem zajrzyj do informacji, 
których nie możesz zapamiętać.



Spadek koncentracji uwagi 
może być spowodowany, m.in. przez:

• cechy temperamentne; 
• niewłaściwie dobrany styl uczenia się; 
• wszelkie bodźce rozpraszające; 
• zmęczenie lub niewyspanie; 
• niewłaściwa dieta; 
• silne emocje.



Dekalog efektywnego uczenia

I. Do nauki siądź wyspany i wypoczęty.

II. Planuj swój czas na naukę. Określaj ile minut  
poświęcisz na naukę kolejnych przedmiotów.
III. Przed przystąpieniem do pracy przejrzyj 
notatki z poprzednich zajęć. Sprawdź, o czym 
było i co jest zadane. 
IV. Dokończ zadanie zanim przejdziesz do 
następnego. 
V. Jeśli nie umiesz sobie z czymś poradzić poproś 
rodziców lub zapisz pytanie na kartce i zapytaj 
nauczyciela przy najbliższej okazji. 



Dekalog efektywnego uczenia

VI. Rób 5-minutowe przerwy co 30-45 min. W czasie 
przerwy otwórz okno, napij się herbaty, zrób 5 przysiadów.  
VII. Jeśli złapiesz się na myśleniu o czymś innym pstryknij 
palcami. Traktuj to jako sygnał powrotu na ziemię. 
VIII. Nie ucz się na ostatnią chwilę przed interesującym Cię 
filmem lub wyjściem na ekscytujący mecz, gdyż będziesz 
zbyt rozproszony.  
IX. Nie ucz się po 21. Twój mózg nie jest nastawiony na 
przyswajanie informacji o tak późnej porze. Jeśli musisz 
uczyć się po 21, postaraj się, żeby było to czytanie lektury 
a nie rozwiązywanie zadań z fizyki. 
X. Po zakończonej pracy daj sobie nagrodę – włącz 

ulubioną piosenkę lub idź na rower.
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