
 
 

 

 

 

 

 

Zaplanuj naukę 

 

1. Podziel materiał na mniejsze części.  

2. Zaplanuj bloki czasowe – na zapoznanie się z materiałem, utrwalaniem go, 

opracowaniem za pomocą różnych technik (np. mapa myśli) oraz powtórki.   

3. Określ wyodrębnione części jak najdokładniej.  

4. Umieść bloki nauki w konkretnym czasie – zaplanuj w kalendarzu. To pomoże 

Ci nie odkładać całości materiału na ostatnią chwilę oraz zmobilizować się do nauki 

wcześniej.  

5. Zaplanuj też przerwy – energetyzujące, relaksujące, zależnie od potrzeby.  

6. Brak motywacji? – określ: CEL, KORZYŚCI, CIEKAWOŚĆ.  

  



 
 

 

Stwórz mapę myśli – podstawowe wskazówki 

 

1. Temat mapy jest symbolizowany przez centralny rysunek lub słowo – umieść je 

w centrum.  

2. Główne zagadnienia w postaci gałęzi wybiegają promieniście z centralnego 

rysunku.  

3. Gałęzie zawierają kluczowy rysunek lub słowo.  

4. Gałęzie tworzą sieć węzłów odpowiadających poszczególnym zagadnieniom. 

5. Kartkę układamy poziomo. 

6. Staramy się umieścić dodatkowe rysunki na całej przestrzeni mapy. Stymulują one 

pracę prawej półkuli mózgu, przez co przyciągają wzrok i wspomagają pamięć.  

7. Piszemy drukowanymi literami. Chociaż pisanie drukowanymi literami trwa 

początkowo dłużej, ale opłaca się, ponieważ notatka jest natychmiast czytelna. 

8. Na każdej linii piszemy tylko jedno słowo, a długość linii odpowiada długości 

słowa. Dzięki temu nasz mózg ma większą swobodę kojarzenia. 

 

 

 

 

 



 
 

 

9. Gałęzie uszczegóławiające odchodzą tylko z końca gałęzi głównej, a nie z całej jej 

długości. Każda gałąź kluczowa ma inny kolor, a odchodzące od niej gałęzie 

uszczegóławiające mają kolor danej gałęzi. 

10. Pamiętaj, że zanim rozpoczniesz, warto ocenić, czy ilość materiału, który masz 

do zapamiętania jesteś w stanie zorganizować tylko na jednej mapie myśli. Hasłowo, 

najważniejsze słowa-klucze muszą się znaleźć na jednej mapie.  

11. Jeśli jednak uznasz, że potrzebujesz więcej szczegółowych informacji, 

dotyczących np. różnych teorii, możesz zrobić kilka map myśli – jedną główną wg 

powyższych wskazówek i kilka dotyczących szczegółowych zagadnień. Możesz 

wykorzystać także kolorowe karteczki post-it, na których znajdzie się więcej 

informacji.  

 

 

 

Powtarzanie  

 

1. Naucz się danego zagadnienia z danego przedmiotu według następującego 

harmonogramu powtórek oraz zgodnie z zasadami planowania nauki.  

I powtórka: 15-minutowa − w tym samym dniu; 

II powtórka: 10-minutowa − następnego dnia; 

III powtórka: 5-minutowa − po 24 godzinach; 

Kolejne powtórki: 2-3 minutowe − przez 3-4 kolejne dni 

2. Zależnie od ilości materiału – proporcjonalnie zwiększ każdą z powtórek, aby 

powtórzyć całość.  

3. Każde powtórzenie, jest wzmocnieniem utrwalania i wyraźnym sygnałem dla 

mózgu, że dana informacja jest ważna. 

 


