
Zasady skutecznego uczenia się     

i powtarzania: 

 
 

 Ucz się o tej porze dnia, w której nauka najlepiej wchodzi Ci do głowy-  

tą porą na pewno nie jest późny wieczór, ani też 10-20 minut przed wyjściem 

do szkoły! Staraj się codziennie uczyć o tej samej porze. Niech nic nie zakłóci Twojego 

codziennego planu dnia. 

 

 Nigdy nie ucz się czegoś, czego nie rozumiesz, bo to kompletna strata czasu. 

Szybko zapomnisz, a dodatkowo nauka zmęczy Cię i zniechęci! A jeśli czegoś nie 

rozumiesz - nie bój się pytać nauczyciela, rodziców, kolegów. Zajrzyj do słownika, 

encyklopedii, mądrze skorzystaj z Internetu. Próbuj wszystko powiedzieć swoimi 

słowami. 

 

 Ucz się za pomocą wielu zmysłów – patrząc, słuchając, dotykając, mówiąc na 

głos, robiąc notatki, rysując, chodząc (ruch sprzyja lepszej pracy mózgu), wyobrażając 

sobie obrazy skojarzone z treścią, podśpiewując rytmicznie i z rymami, tłumacząc to 

coś komuś. 

 

 Ucz się systematycznie i stopniowo, nie dopuść do powstawania zaległości  

i braków, zadbaj o dobre miejsce do nauki (biurko, stół, dobre oświetlenie, porządek 

na biurku, wygodny strój). 

 

 Zrób plan tego, czego zamierzasz się nauczyć - wówczas łatwiej Ci będzie 

wszystko ogarnąć. 

 

 Naucz się robić dobre notatki – z zastosowaniem wielu kolorów i niewielu 

słów (słowa „klucze”, które coś oznaczają). Nawet robienie ściągawek ma tutaj sens, 

bo podczas pisania dużo treści zapamiętujesz. Ale ufaj swej pamięci, a ściągawki 

zostaw w domu! 

 

 W nauce trudnych treści wyjdź od podstaw. 

 

 Stosuj zasadę kontrastu, a więc ucz się różnych przedmiotów jednego  

po drugim, tzn. humanistyczne przedziel ścisłymi, np.: j. polski – matematyka – 

j. angielski – przyroda. 

 

 Zacznij naukę od najtrudniejszego dla Ciebie przedmiotu, żeby mieć go  

z „głowy” jak najszybciej i żeby w miarę rosnącego zmęczenia było Ci łatwiej. 

 



 

 Podziel materiał na mniejsze, sensowne części i powtarzaj każdą z nich,  

aż do pełnego zrozumienia i zapamiętania. Po dniu przerwy, kiedy dasz swojemu 

mózgowi szansę na uporządkowanie materiału, powtórz całość. 

 

 Dużo powtarzaj - bez tego zmarnujesz trud uczenia się. Bez powtarzania                  

nie masz szansy utrwalić materiału. 

 

 Powtarzaj materiał na podstawie wcześniej sporządzonych notatek, 

streszczenia, planu rozdziału. 

 

 Powtarzając rób przerwy, nie dopuszczaj do znużenia, złości i przemęczenia, 

bo to obniży skutecznie Twoją motywację do nauki. Krótkie przerwy wypełniaj 

aktywnością fizyczną, dłuższe przeznacz na relaks. 

 

   I jeszcze „myśl pozytywnie”! Zarówno o sobie, jak i efekcie nauki! Nie każdy jest 

orłem z super zdolnościami! Do wielu rzeczy dochodzi się pracowitością, 

sumiennością i systematycznością! W żadnym razie nie wolno Ci dopuszczać 

do swojej świadomości myśli o braku zdolności, lenistwie, słabej pamięci. 

 

Przypominaj sobie stale zasady skutecznego uczenia się, aż do momentu kiedy staną 

się one Twoimi zasadami. A w swoim umyśle wytwórz  przekonanie, że uda Ci się, że 

potrafisz, jesteś w stanie, dasz sobie radę. Wówczas w naukę włożysz więcej wiary, 

uwagi, energii, wysiłku i umiejętności.  

 

Efekty może nie przyjdą od razu, ale po jakimś czasie na pewno! 

 

 

 

 
                                                     

 
 


