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„   Z wielkim hukiem 

    Czas ucieka i matura coraz bliżej  

    Za miesiąc matura …” 
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Trzy tygodnie przed maturą 

Powtórki, powtórki i jeszcze raz powtórki 
 

Codziennie powtarzaj sobie materiał, który już znasz. Przypomnij sobie podstawowe wzory 

z matematyki, które na pewno Ci się przydadzą na egzaminie. Nie zaniedbuj też innych 

przedmiotów maturalnych, nawet jeśli to matematyka jest dla Ciebie najważniejsza. 

Warto też na spokojnie przemyśleć w co się ubierzemy na egzamin. Przejrzyj swoją szafę 

i jeśli się okaże, że jakiegoś elementu brakuje lub coś nie leży tak jak powinno, to masz 

jeszcze wystarczająco dużo czasu, by zrobić zakupy. Ponieważ nie wiadomo, jaka będzie 

pogoda w dniu egzaminu, najlepiej zaplanuj sobie kilka zestawów ubraniowych. 

        8 sposobów na szybszą naukę i lepsze zapamiętywanie 

Już nie jest pora na szukanie nowych metod. Jeśli chcesz poprawić szybkość nauki i 

zapamiętywania, skup się na szczegółach.  Zobacz na co koniecznie musisz zwrócić uwagę. 

Nie ma drogi na skróty, a każdy ma trochę inne predyspozycje, istnieje kilka łatwych technik, 

które warto poznać. 

Opowiemy Ci o ośmiu sposobach nauki i powtórki, które pomogą zapamiętywać szybciej i 

sprawią, że informacje pozostaną w głowie na dłużej.  Zaczynamy ?  ☺ 

Informacje, które wydają się łatwe do zapamiętania często najszybciej wylatują z głowy. 
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Bez kilku powtórzeń i wyraźnej intencji wkucia czegoś na pamięć, nawet najprostsze 

rzeczy wylecą nam z głowy. 

No ale właśnie, jaki wysiłek będzie wystarczający? 

Jak się uczyć powtarzając? 

 Już 40 sekund krótkiej powtórki wystarczy, żeby zapamiętać znacznie więcej. 

 

Powtarzanie to podstawa zapamiętywania i nauki. Jak zrobić to najbardziej skutecznie? 

Powtarzaj na głos innym 

Kiedy opowiesz innej osobie o tym, czego się właśnie nauczyłeś, wyraźnie zwiększasz swoje 

szanse na to, że uda ci się zapamiętać te informacje na dłużej.  Ta zasada działa nawet wtedy, 

kiedy twój rozmówca wcale cię nie słucha. 



 

Metoda jest skuteczna  także w przypadku zupełnie zmyślonych, nieistniejących wyrazów, co 

pokazuje, że opowiadanie innym pomaga w nauce każdego tematu. 

Jak się uczyć, robiąc notatki? 

Nie zawsze mamy pod ręką kogoś, komu możemy zacząć swobodnie opowiadać, wtedy warto 

robić notatki. To niby banalny wniosek, ale tutaj kryje się kilka detali na które warto zwrócić 

uwagę. 

Jak robić notatki? 

Po pierwsze NIE warto notować na komputerze.  

 



Osoby, które notują odręcznie lepiej zapamiętują materiał. 

 Dlaczego? 

Notując odręcznie jesteśmy zmuszeni do parafrazowania i wybrania  najważniejszych  

elementów. Dzięki temu bardziej świadomie „obrabiamy” informacje, które do nas docierają. 

Po drugie, kiedy notujemy odręcznie, nie bój się szkicować i bazgrolić na marginesach. Ten 

z pozoru niepotrzebny dodatek poprawia efekty nauki. 

 

Wszystko dlatego, że nawet najprostsze gryzmolenie pozwala utrzymać wystarczający 

poziom skupienia. Twoja uwaga wciąż jest skoncentrowana na kartce i nie uciekasz 

myślami, na przykład do telefonu .  

Po trzecie, znajdź i wypracuj swój własny, sprawdzony system notowania.  

Chcesz uczyć się efektywniej? Rób przerwy! 

Pamięć nie lubi pośpiechu. 

Jeśli chcesz zapamiętać materiał, który jest obszerny i wymagający, koniecznie musisz 

podzielić go na części i pomiędzy każdą z nich zrobić krótką przerwę. 

Informacje powinny mieć czas żeby się utrwalić.  

Jak długie powinny być przerwy w nauce? 

Pisaliśmy o tym już w pierwszej części. Nie trzeba wiele. 



 

Skoro przerwy mają znaczenie, to może połączyć to z krótkim spacerem? 

Czy na naszą pamięć ma wpływ to, dokąd pójdziemy? 

Sam widok natury, a nie faktyczne przebywanie w jej otoczeniu pomaga zregenerować siły. 

Ładny krajobraz za oknem, a nawet obrazy i zdjęcia wspomagają pamięć. 

Jeśli brak już sił  lub pogoda nie sprzyja,  może pomoże ta klasyczna tapeta z Windowsa ? 

 



Aktywność fizyczna też wpływa na pamięć 

Wysiłek fizyczny ma  pozytywny wpływ także na pamięć. 

 

 

Ważna rada: pracuj nad zdolnością koncentracji 

Coraz trudniej jest Ci się skupić na jednym zadaniu i oprzeć się pokusie ciągłego zerkania do 

telefonu?  

Pamiętaj, że zalew informacji oraz powszechne uzależnienie od mediów społecznościowych  

trwale zmienia nasz mózg, zmniejszając zdolność do koncentracji. Spróbuj wypracować 

umiejętność koncentrowania się na jednym zadaniu. 

 

Podsumowanie: Co zrobić, żeby skupić się na nauce i powtarzać efektywnie? 

Przede wszystkim musisz na to spojrzeć jak na proces, swoisty trening umysłu. Tak, zdolność 

koncentracji można wypracować. Od czego zacząć? 

• Rozpocznij  naukę od zaplanowania swoich przerw na… rozpraszanie. Jak to 

zastosować w odniesieniu do skutecznej nauki? Swój czas podziel na bloki, wpisz czas 

na zajrzenie do maili, mediów społecznościowych i innych rozpraszaczy. To pozwoli 

Ci utrzymać dyscyplinę, bez efektu całkowitego odcięcia. W czasie poświęconym na 



naukę, wyłącz wszystkie powiadomienia, najlepiej odłóż telefon poza zasięg Twojego 

wzroku. Ułatw sobie życie i decyzje, korzystając z narzędzi do kontroli czasu i social 

media – np. z wtyczki Kill News Feed.  

• Wypracuj sobie stały rytm  nauki i odpoczynku, podejdź do tego jak do nawyku, który 

musisz w sobie wypracować. 

• Naucz się odpoczywać i popracuj nad jakością snu. Przed snem postaraj się 

podsumować dzień, spisz to, co udało Ci się zrobić i sporządź listę niedokończone 

zadania. Zrezygnuj z telefonu bezpośrednio przed snem lub skorzystaj z nocnego 

trybu podświetlania ekranu. 

• Uśmiech też nie zaszkodzi 
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QRdEfNXxgmTui_XYTWgCc16MJlPpkBHCdncW8&_nc_ht=scontent.fpoz2-

1.fna&oh=38e0296bf63c134cfd0ef771f83ae347&oe=60907228 
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transforms/1/ZSJk9kqTURBXy9iNzBmNGJkYTIxNDJlNzllMjNjNjNlMmNiMjdhYmQ3Ni5qcGVnkpUDAgD

NApXNAXSTBc0DSM0B-oKhMAWhMQE 
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Opracowano na podstawie: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjC-
KPfwenvAhXP-yoKHfyXAagQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fklosinski.net%2F8-sprawdzonych-
sposobow-na-szybsza-nauke-i-lepsze-zapamietywanie%2F&usg=AOvVaw1Jn-TxZjY0O6yhwRq5BNeb 
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