
Techniki uczenia się



Uczenie się

1. Jest to proces, w którym pod wpływem 
doświadczeń, obserwacji, nowych 
wiadomości ujawniają się zmiany 
w zachowaniu i działaniu.



Uczenie się

2. Jego celem jest:
⚫ przyswojenie danej wiedzy,
⚫ wykształcenie określonych nawyków,
⚫ osiągnięcie biegłości w myśleniu,
⚫ umiejętność wykorzystania wiedzy w nowych 

sytuacjach.



Uczenie się

3. Umiejętność efektywnego uczenia się 
pozwala osiągnąć sukces na egzaminie.



Mózg

1. Za przebieg procesów poznawczych 
i intelektualnych odpowiedzialny jest umysł –
mózg, w którym dokonują się wszystkie 
procesy umysłowe.



Mózg

2. Zbudowany jest z dwóch półkul 
odpowiedzialnych za:

⚫ lewa półkula – słowa, logika, liczby 
hierarchia, linearność, analizę słowną,

⚫ prawa półkula – rytm, orientację 
przestrzenną, wyobraźnię, marzenia, 
postrzeganie kolorów i rozmiarów.



Mózg

3. Aby mózg sprawnie funkcjonował, należy go 
ćwiczyć:

⚫ ćwiczenie prawej półkuli – rysowanie lewą 
ręką, wyobrażanie sobie różnych 
przedmiotów, zdarzeń,

⚫ ćwiczenie lewej półkuli – rozwiązywanie 
łamigłówek, krzyżówek, gier logicznych,

⚫ ćwiczenie obu półkul – rysowanie obiema 
rękami, uczenie się na pamięć wykorzystując 
wyobraźnię, kolory, muzykę.



Efektywność uczenia się

1. Jest to ilość przyswojonych informacji 
(sprawdzana podczas sprawdzianów, 
odpowiedzi, egzaminów).

2. Jest to jakość przyswojonych informacji (na 
jak długo zostały utrwalone, czy będą 
umiejętnie wykorzystane w sytuacjach 
typowych i nie typowych na egzaminach i w 
życiu).



Motywacja

1. Jest to najważniejszy czynnik procesu 
uczenia się.

2. Wpływ na motywację mają:
⚫ osobiste zainteresowania,
⚫ plany na przyszłość (wybór szkoły, zawodu),
⚫ korzyści płynące z nauki (wysokie oceny, 

stypendium naukowe, możliwość awansu),
⚫ dowartościowanie swojej osoby („ja się tego 

nauczę”, „na pewno mi się uda”.)



Koncentracja

1. Jest to najczęstsza przyczyna trudności 
w nauce.

2. Na poprawę koncentracji mają wpływ:
⚫ wyrobienie nawyku koncentracji (stałe 

godziny nauki, porządek w miejscu pracy),
⚫ pozytywna motywacja,
⚫ odpoczynek,
⚫ wyeliminowanie złych emocji i utrudnień 

fizjologicznych (np. złego stanu zdrowia).



Koncentracja

Sposobem podwyższenia koncentracji 
podczas pracy z tekstem jest dzielienie jej na 
etapy:

⚫ szybkie przekartkowanie materiału,
⚫ sformułowanie pytań do tekstu,
⚫ czytanie,
⚫ udzielenie odpowiedzi na sformułowane 

wcześniej pytania,
⚫ szybkie ponowne przejrzenie całego 

materiału.



Mapa myśli

W lepszym zapamiętywaniu pomaga tworzenie 
map myśli – rysowanie problemu w postaci 
drzewka, którego gałęzie odpowiadają 
poszczególnym zagadnieniom tematu.



Mapa myśli



Mnemotechniki

Mnemotechniki to sposoby ułatwiające 
zapamiętywanie oraz przechowywanie 
różnych informacji. 

Przykłady mnemotechnik:
- pierwsze litery,
- akronimy,
- rymowanki, wierszyki,
- rzymski pokój,
- skojarzenia.

http://www.mnemotechnika.com/rodzaje_mnemotechnik.html

http://www.mnemotechnika.com/rodzaje_mnemotechnik.html


Test

Czy umiesz się uczyć?

1.Na biurku mam moje ulubione drobiazgi i fotografie, ale często szukam 
ołówka, gumki czy innych drobiazgów. 

2. Odrabiam zadanie w dniu, w którym jest zadane, bo lepiej pamiętam 
materiał i od razu mam powtórkę.

3. Uczę się wtedy, kiedy znajdę czas. Nie mam planu swoich zajęć 
domowych. 

4. Mam swoje sposoby na uczenie się. Wiem, co mi pomaga w nauce.

5. Uczę się na pamięć, jeśli czegoś nie rozumiem.

6. Im więcej razy zrobię powtórki, tym więcej i łatwiej zapamiętam.

7. Wolę  mieć wiedzę na „świeżo”, wtedy dobrze pamiętam, dlatego  
najczęściej uczę się dzień przed lekcjami.



Test

8. Robię notatki, podkreślam, używam kolorów, przyklejam karteczki, aby 
mieć ważne rzeczy do zapamiętania przed oczami.

9. Łatwo się rozpraszam. Mam kłopoty jeśli muszę się dużo uczyć.

10. W trakcie nauki, nie zajmuję się innymi sprawami, wyciszam telefon, 
zamykam niepotrzebne strony w  Internecie. 

11.Jak chcę dobrze się przygotować do sprawdzianu, to zarywam noce.

12. Robię plan kiedy i co mam zrobić z danego przedmiotu. Rozkładam 
naukę w czasie i dzielę ją na części.

Uczę się w ostatniej chwili, gdy nie mam już wyjścia, bo ja nie lubię się 
uczyć.

Staram się zrozumieć to, czego się uczę. Jak nie rozumiem szukam 
podpowiedzi.

15. Mam problemy z odpowiedzią, chociaż dobrze się nauczyłam(em).



Test

Klucz do testu: 

Za każdą odpowiedź TAK na pytania: 2, 4, 6, 8, 10,12 i 14 
policz 10 punktów.

Za każdą odpowiedź  NIE na pytania: 1, 3, 5, 7,9,11, 13 oraz 15 
policz 10 punktów.

Za każdą odpowiedź „?” policz  5 punktów.

Podsumuj punkty



Test

100-150 punktów: naprawdę wiesz jak się uczyć! Masz wiedzę jak 
uczyć się skutecznie, a jeśli korzystasz z tej wiedzy, to pewnie 
masz wysokie wyniki i jesteś dobrym uczniem.  A może znasz  już 
jakąś lekturę na ten temat i stąd tak doskonałe rezultaty?

50-99 punktów: potrafisz się uczyć!  Wiesz, jak pracować by 
osiągnąć dobre rezultaty. Masz jednak pewne słabe punkty, na 
które warto zwrócić uwagę. Zapoznaj się z zagadnieniami 
dotyczącymi sposobów uczenia się, a Twoja nauka stanie się 
jeszcze łatwiejsza i bardziej przyjemna. 

0-49 punktów: Twoje sposoby na uczenie się pozostawiają wiele do 
życzenia. Warto podjąć wysiłek i zdobyć wiedzę o tym, jak uczyć 
się szybciej, łatwiej i skuteczniej.  Na pewno szybko okaże się, że 
Twoje oceny poszybują do góry! 



Dziękuję za uwagę

Prezentację przygotowała: 
Agnieszka Witkowska-Kobyłka

Źródło: JakSieUczyc.pl


