
WIEM JAK SIĘ UCZYĆ 
praktyczne wskazówki do nauki w domu 



„NAUKA NIGDY NIE WYCZERPUJE UMYSŁU” 

                                     Leonardo da Vinci 



Umiejętność uczenia się to 

zdolność konsekwentnego 

i wytrwałego uczenia się, 

organizowania własnego 

procesu uczenia się, w tym 

poprzez efektywne 

zarządzanie czasem 

i informacjami, zarówno 

indywidualnie, jak 

i w grupach.  

CO TO JEST UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ? 



Najważniejsze informacje 
na temat organizacji pracy 

podczas nauki 



Planowanie pracy   

jest sposobem na 

to, by zaoszczędzić 

cenny czas i nie 

tracić energii na 

niepotrzebne 

zajęcia. 

ZAWSZE PLANUJ PRACĘ 



  

REGUŁY PLANOWANIA PRACY 
 Planując pracę, oszczędzasz swój czas; 

 Zapisuj swoje plany, by móc kontrolować 

realizację zamierzeń; 

 Planując pracę pamiętaj o relaksie i odpoczynku; 

 

 Nie planuj zbyt ambitnie, tzn. planuj tyle 

ile jesteś w stanie wykonać; 

 Planując, zrezygnuj z rzeczy mniej  ważnych; 

 Działaj systematycznie; 



Może masz własne pomysły na planowanie pracy. 

Każdy pomysł, który poprawi twoją efektywność 

uczenia się, jest świetnym pomysłem. 

POMYSŁ JEST WAŻNY !!! 

Weź czystą kartkę papieru i rozpisz 

sobie zadania, które musisz 

zrealizować w ciągu dnia lub tygodnia. 

Taki system pracy będzie wymagał od ciebie 

samodyscypliny. Nie martw się jeśli nie uda ci 

się za pierwszym razem. Ale wyobraź sobie ile 

radości i zadowolenia poczujesz, gdy 

zrealizujesz to co zaplanowałeś. 



 
  Znajdź cel, dla którego się  

            uczysz. 

WŁASNE ZAANGAŻOWANIE - MOTYWACJA 
Co możesz zrobić, by nauka była 

przyjemnością a nie tylko koniecznością? 

   Mów chcę się tego nauczyć; 

  Często sobie powtarzaj:   

     potrafię,  umiem, dam radę; 



Chyba już się domyślasz, 

o czym teraz mówimy. 

Przedstawiam ci  

M A G I Ę  

twojego sukcesu w 

uczeniu się, czyli  

M O T Y W A C J Ę. 



Najlepszym sposobem na jej wzbudzenie jest znalezienie 

odpowiedzi na pytanie: DLACZEGO SIĘ UCZYSZ?  

 DLACZEGO SIĘ UCZYSZ?  

Jeśli nie znasz na nie odpowiedzi lub 

odpowiedź jest zdecydowanie negatywna to 

znaczy, że twa magia jeszcze nie działa.  

Czas ją zbudzić z głębokiego snu! 

Tak już jest, że uczenie się jest naturalną 

funkcją każdego człowieka, twoją też. 

 
Nasz mózg został stworzony do 

uczenia się i robi to codziennie!!! 



Beethowen, wyrzucony 

z seminarium 

muzycznego Haydna za 

rzekomy brak 

zdolności muzycznych, 

dzięki silnej motywacji 

wytrwale ćwiczył i 

został wielkim 

kompozytorem! 

C I E K A W O S T K A  



Wrogami uczenia są: 

nuda, niechęć, złość, brak 

motywacji, brak wiary we 

własne możliwości.  
 

A niezastąpioną 

broni, jest pozytywne 

nastawienie. 



Za nim przystąpimy 

do uczenia należy 

zorganizować  

najbliższe otoczenie. 

To zapewnia lepszą 

koncentrację uwagi. 

ORGANIZACJA OTOCZENIA 



 Wywietrz pokój. 

 Siadaj przy biurku. 

 Uporządkuj biurko. 

 Wyłącz głośną muzykę, (jeśli muzyka ci pomaga włącz 

w tle muzykę instrumentalną). 

 Wyłącz komórkę. 

 Zapewnij sobie dobre oświetlenie. 

 Jeśli łatwo się rozpraszasz siadaj tyłem do okna, skąd 

dopływa wiele bodźców. 

 Wybierz jedno miejsce do uczenia się, by kojarzyło ci 

się ono tylko z tą czynnością. 

 Zaopatrz się w wodę do picia (niegazowaną). 

O R G A N I Z A C J A     O T O C Z E N I A 



ORGANIZACJA MATERIAŁU 

Nie musisz nauczyć 

się wszystkiego, ale 

musisz zapamiętać 

to, co pozwoli ci 

wydedukować 

więcej. 

  



ORGANIZACJA MATERIAŁU 
 Skup się wyłącznie na zadaniach   

    najważniejszych, niezbędnych; 

 Nikt nie potrafi zapamiętać    

    wszystkiego 

 Podczas nauki wybieraj     

    partie materiału, które są   

    najważniejsze. 



najpierw zainwestować w zakreślacze, kolorowe, 

dobre mazaki; 

Aby  można było zastosować powyższe 

zasady należy: 

wybrać tylko najważniejsze, kluczowe  informacje 

(zazwyczaj jest ich około 20% z całego tekstu); 

przejrzeć temat- to co kursywą, pogrubione w 

ramce, pytania pod tekstem, tabele, rysunki, 

wykresy; 

opowiedzieć sobie lub komuś na ten temat; 

Stwórz mapę myśli z przeczytanego tematu, jeśli 

jeszcze czegoś nie rozumiesz wróć do tekstu i 

znajdź tam odpowiedź. 



ORGANIZACJA MATERIAŁU 
Przejrzyj książkę, rozdział, artykuł, z którego będziesz się uczyć. 

Zwróć uwagę na spis treści, nagłówki, ilustracje, przeczytaj 

informacje na okładce, wstęp, zakończenie, podsumowanie – ogólne 

przeglądanie pozwoli ci wybrać najważniejsze informacje. 

Przejdź do przeglądania wstępnego – zwróć uwagę na rozdziały, 

akapity, na ich początki i końce, spójrz na słowa wyróżnione, 

pogrubione, tabele, wykresy. 

Zadaj sobie pytanie do tekstu, jeśli nie ma ich umieszczonych na 

końcu książki. 

Teraz czas na przeglądanie uzupełniające – wybierz fragmenty 

tekstu, które uzupełnią twoją podstawową wiedzę. 

Ostatni etap – przeglądanie końcowe. Wróć do najtrudniejszych 

fragmentów, które wcześniej powinieneś pominąć. 

Odpowiedz na pytania, które sobie postawiłeś. 

Opowiedz sobie lub komuś to, czego się nauczyłeś. 



Dodajmy sobie energii... 



ORGANIZACJA PRACY 
Za chwilę otrzymasz odpowiedź na pytanie 

nurtujące wiele uczniów: 

  

jak szybciej przyswajać materiał, którego 

się uczę i co może być cudownym lekiem na 

moje zmęczenie podczas długiej nauki? 

 

Zanim wyjawimy ci tajemnicę, poznaj 

pewne bardzo ważne prawa, jakimi 

rządzi się nasza pamięć. 



ORGANIZACJA PRACY 

planujemy powtórki bo zapominamy. 

zamiana  systemu pracy na taki, w którym 

będzie jak najwięcej początków i końców, 

dzielimy naukę na etapy robiąc przerwy, 

uczmy się od 30 do 45 minut, 

potem rób przerwę około 5 minutową, 

przerwę wykorzystujemy na ćwiczenia 

fizyczne, ćwiczenia oddechowe, krótki  

   relaks, zjedzenie kanapki itp., 



Po  skończonej  nauce należy 

przejrzeć jeszcze raz wszystkie 

notatki, ale już skrótowo, 

bardziej schematycznie. 

 

Powtórki za tydzień, miesiąc, 

pół roku sprawią, że utrwalisz 

materiał tak dobrze, że kolejne 

powtórki mogą być 

niepotrzebne. 

P O W T Ó R K I 



Niektórzy uwielbiają uczyć się w 

nocy. To wyczerpaniu mózgu. Jeśli 

nie damy mu odpowiedniego czasu 

na regenerację, w pewnym 

niespodziewanym momencie może 

odmówić ci współpracy. 

Ważna informacja ! ! ! ! !  
Nie wymagaj od swojego mózgu, by był cały  

czas tak samo aktywny.  

 

Najlepiej będzie on pracował  

między 16:00 a 20:00. 



ZASADY KTÓRYCH NIGDY NIE ZAPOMINAJ: 
 Czytając używaj zakreślacza, zaznaczaj tylko najważniejsze fragmenty, tzw. słowa – klucze. 

 Rysuj na marginesach swoje obrazki, dodawaj swoje przemyślenia, umieszczaj własne skróty, 

skojarzenia. 

 Zapamiętuj własne emocje podczas uczenia się: co cię rozbawiło, co zdziwiło a może coś zaskoczyło. 

 Opieraj się na swym najdroższym przyjacielu – wyobraźni. 

 Zawsze staraj się wyobrażać to, co czytasz. 

 Zaangażuj wszystkie zmysły by zapamiętać jak najwięcej. 

 Oczami wyobraźni zobacz zapamiętywany element. 

 Usłysz w wyobraźni, jakie dźwięki wydaje. 

 Poczuj zapachy, jakie wydziela. 

 Spróbuj, jaki ma smak. 

 Dotknij go. 

 Dużo się śmiej. 

 Dużo czytaj. 



Jeśli zastosujesz się do powyższych zasad i 

wskazówek, to znaczy, że wybrałeś najlepszą 

drogę, by zwiększyć efektywność swej nauki. 





DZIĘKUJĘMY ZA UWAGĘ 

MILENA ZAŁUSKA I     EMILIA GÓRCZYK  
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1. „Sukces w szkole. Jak uczyć się 2-3 razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę” 

Monika Łukasiewicz 

2. „Pamięć. Trening Interaktywny” Marek Szurawski 

3. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/895/T416_Umiejetnosc+uczenia+sie+jako+jedna+z+k

ompetencji+kluczowych.pdf 
 
 

L I T E R A T U R A: 

https://mateuszgrzesiak.pl/efektywne-uczenie-sie-trojkat-umiejetnosci-zapamietywania/
https://mateuszgrzesiak.pl/efektywne-uczenie-sie-trojkat-umiejetnosci-zapamietywania/
https://mateuszgrzesiak.pl/efektywne-uczenie-sie-trojkat-umiejetnosci-zapamietywania/
https://mateuszgrzesiak.pl/efektywne-uczenie-sie-trojkat-umiejetnosci-zapamietywania/
https://mateuszgrzesiak.pl/efektywne-uczenie-sie-trojkat-umiejetnosci-zapamietywania/
https://mateuszgrzesiak.pl/efektywne-uczenie-sie-trojkat-umiejetnosci-zapamietywania/
https://mateuszgrzesiak.pl/efektywne-uczenie-sie-trojkat-umiejetnosci-zapamietywania/
https://mateuszgrzesiak.pl/efektywne-uczenie-sie-trojkat-umiejetnosci-zapamietywania/
https://mateuszgrzesiak.pl/efektywne-uczenie-sie-trojkat-umiejetnosci-zapamietywania/
https://mateuszgrzesiak.pl/efektywne-uczenie-sie-trojkat-umiejetnosci-zapamietywania/

