
Siedem najlepszych wskazówek, jak 

się uczyć szybko i efektywnie 

zapamiętywać- godnie z teorią Mosakowskiego  

 

1.Przejdź na medialną dietę 

Jeśli się uczysz, to oznacza, że poznajesz i przyswajasz informacje. Chciałbym, byś spojrzał 

na informację jak na porcję jedzenia – musisz mieć na nią miejsce. Współczesny świat jest 

nasycony informacją: premiery najnowszych filmów, plotki o celebrytach, codzienne 

wiadomości, raporty z giełd, nowe piosenki, rzeczy, jakie zrobili albo nie zrobili Twoi 

sąsiedzi czy fotki, jakie wrzucili Twoi znajomi na Instagrama. 

Ciągle jesteś bombardowany informacjami – a tak naprawdę większości nawet nie 

potrzebujesz. Jednak ludzie ciężko pracują, by przykuwać Twoją uwagę i faszerować Cię 

różnego rodzaju wiadomościami.  

2. Nie czekaj, aż uczenie się będzie dla Ciebie ekscytujące 

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci do naszej kultury zakradła się myśl, że powinniśmy 

ciągle być zabawiani. Tak jakby coś miało wartość jedynie wtedy, gdy nas ekscytuje. 

To tak, jakby przyjąć, że jedzenie jest wartościowe tylko wtedy, gdy jest zapchane 

sztucznymi słodzikami i zapewnia natychmiastową frajdę. Czekanie, aż coś nas podekscytuje 

albo rozbawi, zanim uznamy to za godne naszej uwagi, czyni z nas płytszych ludzi. 

Co więcej, jeśli nauczymy się cieszyć tylko natychmiastową przyjemnością i stymulacją (gry 

komputerowe, filmy akcji itp.) wtedy zblednąć może nasza zdolność do cieszenia się i 

zaangażowania podczas kontaktów z subtelniejszymi bodźcami. 

Nie ufaj ograniczającej ideologii, zgodnie z którą zanim coś zaczniesz, musisz najpierw 

poczuć zainteresowanie. Tak naprawdę stajemy się zainteresowani tym, czemu poświęcimy 

swoją uwagę. 

Skupienie się na czymś więcej niż aktualny materiał pomoże Ci lepiej się uczyć. 



3. Skup się na dużych celach 

Każdego ranka głośno wymień samemu sobie „duże cele” Twojej nauki. 

Zacznij myśleć o uczeniu się jak o aucie, którym chcesz dojechać do pewnego miejsca. Za 

każdym razem, gdy się uczysz, pokonujesz dużą drogę w kierunku swojego celu. Jeśli uczysz 

się do egzaminów, które musisz zdać, żeby zostać księgowym, lekarzem albo kimkolwiek 

innym, każdego dnia poświęć czas na łączenie nauki z tym większym celem. Błędnie 

zaplanowana aktywność, taka jak wypełnianie głowy treściami z telewizji (a nawet głośną, 

nieustającą muzyką) sprawia, że oddalasz się od swoich celów. 

4. Zrelaksuj się po nauce 

Napchanie umysłu wiadomościami to nie wszystko. Musisz chłonąć, przyswajać i przetrawić 

informację, żeby stała się ona Twoim wewnętrznym zasobem. Prawdziwa wiedza staje się 

wówczas częścią ciebie. Wchłonięcie informacji zachodzi podczas przerwy, podobnie jak 

podczas odpoczynku mięśnie poddane ćwiczeniom odbudowują się większe i silniejsze. 

Twój umysł i ciało podlegają naturalnym cyklom. Najbardziej oczywistym jest cykl dobowy, 

który wyznacza dzienne pory czuwania i snu. 

Jednak są i inne cykle umysłu oraz ciała, które następują po sobie w ciągu 24-godzinnej doby. 

Są one nazywane cyklami ultra-dobowymi. Co 90-120 minut Twój mózg zastąpi aktywność 

lewej półkuli wzmożoną aktywnością prawej półkuli na jakieś 20 minut, a następnie nastąpi 

powrót do przewagi lewej półkuli, która potrwa w przybliżeniu następne 90 minut. To w 

czasie 20-minutowej przewagi prawej półkuli nad lewą, nowe informacje zostają wchłonięte 

w podświadomość. 

5. Ucz się przed snem 

Tak wiem. Mówiono ci, żeby nie uczyć się o zbyt późnej porze, ale istnieją wiarygodne 

badania, świadczące o tym, że sen (w szczególności sen wolno-falowy) może usprawnić 

pamięć o tym, czego nauczyłeś się tuż przed zaśnięciem. A więc uczenie się przed nadejściem 

snu, może pomóc silniej utrwalić to, czego się nauczyłeś. 

 



6. Odżywiaj umysł i rób ćwiczenia fizyczne 

Podczas nauki łatwo się zaniedbać. Jak wspomniałam we wskazówce 5, dobrze przespana noc 

nie jest czasem straconym. Wręcz przeciwnie - to czas, w którym Twój umysł wzmacnia 

proces nauki. 

Zaniedbanie diety podczas nauki może mieć tragiczne skutki. Powinieneś jeść regularnie 

zbilansowane i wartościowe posiłki. W Twojej diecie powinny występować zboża, białko, 

owoce i warzywa. Produkty takie jak ryby bogate w tłuszcze Omega 3 okazują się być 

dobrym jedzeniem dla mózgu i prawdopodobnie wspomagają pamięć. 

Ćwiczenia fizyczne też są dobre dla mózgu (a także poprawiają sylwetkę): dodatkowe zasoby 

krwi i tlenu w mózgu, będące efektem ćwiczeń, mogą powodować usprawnienie funkcji 

umysłowych. Jeśli nie możesz ćwiczyć na siłowni, przynajmniej przespaceruj się kilka razy w 

ciągu dnia.  

7. Twórz związki między pamięcią a emocjami 

Nauka składa się z trzech części: 

 Gromadzenie: Nowa informacja wchodzi do umysłu, ponieważ się na niej 

skupiłeś. 

 Utrwalanie: Jeśli skupiłeś się mocno i wchłonąłeś nową informację, wtedy 

zostaje ona utrwalona i przechowana w pamięci długoterminowej. 

 Przywoływanie: Kiedy potrzebujesz przypomnieć sobie informację, Twój mózg 

musi aktywować te same ścieżki komórek nerwowych, których użył do jej 

przechowania. 

Ten ostatni punkt jest bardzo ważny. Pamięć jest związana z emocjami. Co to znaczy? Cóż, 

będąc wściekły, prawdopodobnie z większą łatwością jesteś w stanie przypomnieć sobie 

chwile, w których się złościłeś, niż kiedy byłeś spokojny i zrelaksowany. Kiedy jesteś w tym 

samym stanie umysłu, co wtedy, gdy się uczyłeś, masz większe szanse odzyskać informację z 

pamięci. 



Jeśli zawsze uczysz się do muzyki, prawdopodobnie odkryjesz, ze względu na powiązanie 

pamięci z emocjami, że przypominałbyś sobie lepiej, jeśli mógłbyś słuchać swojej muzyki 

podczas egzaminu. Chodzi o to, że aby skorzystać z mechanizmu pamięć-emocje, powinieneś 

uczyć się w ciszy (ponieważ najpewniej w ciszy będziesz musiał pisać test). 

Nie powinieneś odczuwać uczenia się i pisania egzaminów/testów jako dwóch całkowicie 

odmiennych doświadczeń. Jeśli tak jest, masz mniejsze szanse na przypomnienie sobie tego, 

czego potrzebujesz. Po nauce, poświęć chwilę na zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie, że 

jesteś na egzaminie, czujesz się spokojny i skoncentrowany oraz, że przypominasz sobie, to 

czego właśnie się uczyłeś. 

To bardzo potężny sposób na przygotowanie twojego umysłu do wszelkich egzaminów. 

Tych siedem technik wspomagających proces nauki naprawdę może ci pomóc – spróbuj 

każdej z osobna albo wszystkich naraz. Jednak najważniejszą rzeczą jest zmiana własnego 

podejścia do nauki. Znalezienie już teraz własnych technik uczenia się i przydatnych strategii 

na szybkie i trwałe zapamiętywanie, może znacząco wpłynąć na Twoją przyszłość. 

Pozdrawiam serdecznie – pedagog szkolny B.Mieczkowska 


