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Jak się uczyć, żeby nie stracić całego dnia? 

Konrad: Wszyscy przez to przechodzimy… Najpierw walka, żeby usiąść do nauki, a potem 

nasze myśli i tak odlatują w stronę wiadomości z Messengera i niekończących się 

powiadomień. Nawet jeśli uda nam się z tym wygrać, to nasze zadanie wcale nie staje się łatwe 

– trzeba nauczyć się tak, żeby zapamiętać materiał do sprawdzianu (a nawet i na znacznie 

dłużej!).  

Piotrek: Jak pomyślę tylko o tym, w jak głupi sposób „uczyłem się” przez te wszystkie lata 

szkoły - jest mi siebie szkoda, serio. Bardzo często rozbijałem naukę na cały dzień, zamiast 

podejść do tego z głową i ją zaplanować! Godzinka nauki, potem przerwa, później dalej nauka? 

Super założenie! Ale przez tę godzinkę wchodziłem jeszcze na fejsa, odpisywałem znajomym - 

w rezultacie czego kilkanaście razy wracałem do tego samego, a z 16.00 momentalnie robiła 

się 21.00… Znacie to? 

Na szczęście jest ktoś, kto przybędzie wam z 

pomocą. To my - Konrad (po lewej) i Piotrek 

(po prawej)! Powiemy Ci o paru trikach, 

które pomogą Ci nauczyć się szybciej i lepiej, 

a zaoszczędzony w ten sposób czas 

wykorzystasz jak tylko chcesz (sprawdzone 

przez nas!): 

1) Trochę mi się nie chce... więc 

najpierw odpalę YT! 

Konrad: Bez względu na to, czy uczysz się na 

kartkówkę, sprawdzian, egzamin czy dla 

siebie – nie zmuszaj się. Zamiast tego, powiedz swojemu mózgowi, że im szybciej się 

za to zabierzesz, tym szybciej skończysz (dodatkowa rada – jeśli uczysz się w dany dzień 

z paru przedmiotów, to zawsze zaczynaj od tego, którego ci się najbardziej nie chce). 

Jeśli można skończyć naukę 30 min wcześniej, tylko poprzez zebranie się szybciej do 

książek – głupotą byłoby nie skorzystać, prawda? 

Piotrek: Dlaczego masz najpierw zaczynać od nagrody? To jest bardzo zła kolejność. 

Dlaczego? Odpowiedz sobie na pytanie - jak bardzo chce Ci się siadać do nauki w 

sytuacji, gdy przed nią oglądasz coś na YouTube, Netflixie, albo gdy zaczniesz od 

zagrania w ulubioną gierkę na kompie. Nie chce Ci się jeszcze bardziej? Oto właśnie 

błąd nr 1! Powiedz sobie, że powyższe czynności będziesz mógł wykonać dopiero w 

przerwie, po określonej liczbie godzin spędzonych na pracy BEZ PRZERWY (ja preferuję 

bloki 2h, w ekstremalnych przypadkach - 4h). Co do nagradzania się – aktualnie mam 

takie założenie, że podczas pracy piję tylko wodę, natomiast moją nagrodą po 
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skończonym „bloku pracy” jest napicie się mojej ulubionej Coli Zero. W takim układzie 

nie opłaca mi się nie pracować       

 

2) Ustal sobie czas, przez który będziesz się uczyć i tylko uczyć. Planuj, nie 

tylko naukę! 

Konrad: Może się wydawać, że szybka przerwa na zjedzenia batonika, czy wiadomość 

do kolegi niewiele zmieni. Różnica, jednak jest ogromna. Więcej nauczysz się w jedną 

godzinę skupienia, niż w 3 godziny przerywając sobie co jakiś czas. Ustal sobie np. „Dziś 

uczę się od 16 do 18, albo do 20, będę w pełni skupiony, a potem mam cały wieczór 

dla siebie”.  

I teraz, najważniejsza z najważniejszych rzeczy – wyłącz internet w telefonie, wycisz 

go i odłóż na drugi koniec pokoju. 

Serio, nie żartuję z tym odłożeniem. Badania mówią, że nawet wyciszony telefon leżący 

obok potrafi nas rozpraszać. Wiem, że to może się wydawać trudne, ale odetnij się od 

sieci na czas nauki, a na pewno zobaczysz o ile sprawniej potrafisz wchłaniać wiedzę. 

 

Piotrek: Jest to super dopełnienie punktu nr 1. Pracujesz bardzo chaotycznie, bez 
planu? Praca zajmuje większość Twojego dnia? Wszystkie Twoje zadania pozostają 
jedynie w Twojej głowie? Zdarza Ci się o czymś zapomnieć, albo spóźnić z oddaniem?  
 
ORGZANIZACJA CZASU – zapisz sobie to hasło i zacznij wdrażać już od dzisiaj! Jak to 

zrobić? 
 

• Po pierwsze, zapisuj!  
Najlepiej każdej nocy zapisuj wszystkie rzeczy, które musisz zrobić następnego dnia, 
żeby nie tracić na to czasu dnia następnego, a od razu przechodzić do realizacji. Mowa 
tutaj o wszystkich obowiązkach, ale również przyjemnościach, które chciałbyś mieć 
dnia następnego (np. wyjścia ze znajomymi)! 

• Po drugie, planuj!  
Przechodzimy do nadania życia Twojej liście zadań. To mój ulubiony etap! Kiedyś, jak 
byłem młodszy i grałem w gry komputerowe, lubiłem dostawać zadania do wykonania 
od postaci w grze, a następnie je wykonywać! W ten sposób czułem, że moja postać 
się rozwija. Swoją drogą, trochę w żartach, przenoszę sobie analogię robienia zadań w 
grze do robienia zadań w życiu. Wtedy czuję, że moja postać (czyli ja!) się rozwija – a 

przecież na rozwoju tej postaci zależy mi najbardziej!       Wracając z tej małej wycieczki 
myślowej… Spośród wszystkich wypisanych punktów zawsze wybierz sobie 2/3 
kluczowe, których wykonanie sprawi, że będziesz mógł/mogła uznać dzień za udany! 
Następnie, określ w jakich godzinach (ile czasu) przeznaczysz na wykonanie danego 
zadania. Jeśli chodzi o pracę/naukę – preferuję tryb pracy 2h/4h. Zauważyłem, że 
najlepiej funkcjonuje w takim trybie – pozwala mi to maksymalnie skupić się na pracy. 
Poza tym – nie lubię przerywać czynności, które wykonuję. Wolę siadać do pracy 
rzadziej i zrobić swoje szybciej! Później pozostaje więcej czasu wolnego do 
rozdysponowania! Do tego, zasady są jasno określone – bez telefonu, bez 
„przeszkadzajek”, punktualnie. To jest to, o czym mówił Konrad. 
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Na koniec, poeksperymentuj – może u Ciebie lepiej się sprawdzi tryb pracy 1h – 5 min 
przerwy, albo 1h – 15 min przerwy, albo 3h i… no właśnie. Sprawdź, co najbardziej Ci 
odpowiada!  
 

Przykładowy plan pracy (w jakiś dzień po szkole): 

15.00 – 17.00 – praca domowa z matematyki i zadania od x do y z działu xyz. 

Przerwa (20 min) – jedzenie/Facebook/Messenger/pogawędka z rodzicami 

17.20 – 19.20 – zajęcia dodatkowe (pływanie, chór) / powtórzenie wiadomości z działu 

xyz z przedmiotu xyz 

Przerwa (20 min) 

19.40 – 21.40 – czas dla siebie (rozmowa z koleżanką, czytanie książki, hobby lub jego 

szukanie, trening itd.) 

Przerwa (20 min) 

22.00 – 22.20 – spisanie zadań na następny dzień i rozliczenie wykonania zadań z dnia 

obecnego 

22.20+ - spanie 

 

Pamiętaj, żeby dzień nie składał się tylko z pracy! Zdrowy balans to podstawa! 

Eksperymentuj z planem dnia i sam oceń jaki to ma wpływ na Twoje życie! Dla mnie to 

był strzał w 10!  

• Po trzecie, nie martw się! 

Nie zawsze uda Ci się zrealizować w 100% założony plan – zawsze mogą pojawić się 

jakieś sytuacje losowe, które rozbiją Twój fantastyczny plan. Grunt, to się nie 

poddawać i ZAWSZE wracać do planowania! Jeden dzień porażki Twojego planu 

„małych kroków” to nic w perspektywie wielu pozostałych dni pracy w takim trybie, 

pamiętaj! 

 

3) Ucz się mądrze, a nie dużo! 

Wymienimy Ci teraz parę wskazówek, dzięki którym szybciej się nauczysz i więcej 

zapamiętasz: 

 

1. Nie ucz się „blokami”, zamiast tego mieszaj materiał – załóżmy, że uczysz się 

działań pisemnych na matematyce (dodawanie w słupku, mnożenie, itp.). 

Zazwyczaj najpierw zajmujesz się samym dodawaniem. Ćwiczysz i ćwiczysz, aż 

stwierdzisz, że umiesz. Potem przechodzisz do odejmowania, robisz dużo zadań, aż 

będzie ci to szło szybko. Dalej mnożenie i na koniec dzielenie.  

Wydaje się sensowne, ALE NIE JEST. 

Zajmując się ciągle dodawaniem, Twój mózg po pewnym czasie robi zadania z 

automatu, nawet nie myśląc. Przez to nie uczysz się, ale robisz „kopiuj – wklej”, 

tracąc czas. 

 

Zamiast nauki „w blokach”, przeplataj różne tematy. Co Ty na to, żeby zrobić 2 

przykłady z dodawania, potem 2 z odejmowania, 2 z mnożenia i 2 z dzielenia, a 
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potem to samo od nowa? Jeśli robisz taki cykl, to zanim wrócisz do dodawania, 

Twój mózg zrobi parę innych działań i zdąży trochę pozapominać (brzmi niefajnie, 

ale lepiej zapomnieć w takim momencie, niż na sprawdzianie). Dzięki temu, głowa 

jest cały czas używana i „testowana z zaskoczenia”.  

 
Jeśli masz problem z zapamiętaniem materiału, to ten punkt szczególnie dotyczy 
Ciebie! 
 

2. Zmieniaj miejsce nauki – rób to czasem przy stole w kuchni, czasem przy biurku, a 

czasem na świeżym powietrzu. Dzięki temu, Twój mózg się nie nudzi i lepiej kojarzy 

fakty 

 

3. Bądź ciekaw, dlaczego jest akurat tak – podczas nauki zadawaj sobie dużo pytań, 

np. „skąd to się wzięło?”, „dlaczego tak?”, „co, gdyby tego nie było?”. Bądź jak 

dziecko, które pyta się o wszystko – jeśli zobaczysz, że to czego się uczysz ma jakiś 

sens i faktycznie może się do czegoś przydać to dużo lepiej i szybciej zapamiętasz 

materiał. 

 

4. Nie kuj bezsensownie – zdarzyło Ci się przeczytać coś 10 razy, próbując 

zapamiętać? A potem na koniec okazywało się, że nie pamiętasz nic? Brzmi 

znajomo? Zamiast tego, spróbuj zrozumieć to czego się uczysz. Pomyśl, czy jest w 

Twojej głowie coś, z czym możesz skojarzyć nowe informacje. Załóżmy, że chcesz 

nauczyć się hiszpańskiego słówka „respirar – oddychać”. Może się okazać, że znasz 

już angielskie „respiration – oddychanie”. Na pewno bardzo łatwo skojarzysz i 

zapamiętasz nowe słówko, co nie?  

Poza tym, rób własne notatki. Jeśli uczysz się np. biologii czy historii, spróbuj 

wyłapywać z tekstu najważniejsze zdania i zapisuj je swoimi słowami – tak jak 

będzie Ci je łatwo zrozumieć i zapamiętać. Jeśli uczysz się np. matematyki, to spisuj 

najważniejsze rzeczy, jakie dotyczą danego działu. Dla przykładu, „liczba pierwsza 

ma tylko dwa dzielniki –> 1 i samą siebie”. Z takim pakietem notatek wystarczy, że 

rzucisz okiem na zeszyt i od razu będziesz pamiętać, co przerabiałeś. Nie mówiąc 

już o tym, że samo pisanie długopisem na kartce poprawia nasze zapamiętywanie. 

 

Masz dość robienia niepotrzebnych zadań? Chcesz dobrze i bez stresu zdać egzamin 
8-klasisty lub maturę podstawową? Zamierzasz mieć dobre oceny i fajne 
wspomnienia ze szkoły? Pomożemy! 

Poznaj nas i nasze kursy: www.newtone-kursy.pl 

Piotrek i Konrad – Twoi przewodnicy w nauce matematyki i rozwoju! 
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