
Skuteczne uczenie się – kilka słów o technikach zapamiętywania 

  

 

Zapewne bardzo trywialnie zabrzmi stwierdzenie, że nauka nie musi być nieprzyjemna, 

ale istotnie - nie musi! Wystarczy podejść do niej we właściwy sposób, uczyć się skutecznie,  

a także dać sobie czas zarówno na przyswojenie materiału, jak i na należyty odpoczynek. 

Wiele osób nie posiada tej umiejętności i regularnie stosuje własne, nieefektywne sposoby 

uczenia, które zostały wypracowane i utrwalone podczas wielu lat wcześniejszej edukacji. 

Poświęcamy nauce dużo czasu, a efekty nie koniecznie na to wskazują. W tym momencie pojawia 

się pytanie - jak powinnyśmy się uczyć? 

Tajemnica technik pamięciowych (mnemotechnik) opiera się na zastosowaniu kodów 

pamięciowych, które pozwalają na wykorzystanie zasobów naszej pamięci i umożliwiają 

wydobywanie z niej dowolnych informacji.  Bez podbudowy naukowej Grecy odkryli, że aby mieć 

dobrą pamięć, należy wykorzystać wszystkie możliwości, jakimi dysponuje nasz umysł. Większość 

technik pamięciowych odwołuje się do wyobraźni i skojarzeń, czyli łączenia nowych informacji  

z informacjami, które już posiadamy. Pamięć doskonała wymaga od nas, aby wyobraźnia 

tworzyła „żywe” obrazy i skojarzenia. 

  



Główne elementy i zasady ich tworzenia to:  

▪ Obrazy pozytywne – w większości przypadków obrazy pozytywne i przyjemne lepiej służą 

ćwiczeniu pamięci. Umysł chętniej powraca do takich obrazów i łatwiej je sobie 

przypomina. Skojarzenia negatywne, mimo że zawierają elementy „żywego” obrazu są 

postrzegane jako przykre i są blokowane przez pamięć.  

▪ Barwa – gdzie to tylko możliwe należy posłużyć się pełną gama barw i odcieni. Obrazy 

powinny być kolorowe, mieniące się, lśniące, bo szybciej je zapamiętamy. 

▪ Ruch – w każdym obrazie pamięciowym ruch i akcja dają wspaniałe możliwości do 

dokonywania skojarzeń, ułatwiających kodowanie nowych informacji. Obrazy ożywione, 

pełne akcji, gwałtowne, dynamiczne stają się niecodzienne i łatwiejsze do zapamiętania. 

▪ Absurdalność i humor – obrazy śmieszne, zabawne, absurdalne, surrealistyczne są 

łatwiejsze do zapamiętania. Należy bawić się własnym umysłem i wyobraźnią. 

▪ Związki – bez względu na to, co chcemy zapamiętać, należy łączyć, kojarzyć nowe 

informacje z czymś znanym, stałym, zakodowanym w naszych „przestrzeni mentalnej”, 

poprzez stosowanie systemu zakładek, Łańcuchowej Metody Skojarzeń, symboliki  

i innych. 

▪ Przesada – lepiej zapamiętujemy obrazy przesadne co do wielkości (duże – małe), ilości 

(bardzo mało – bardzo dużo), kształtu (deformacja), dźwięku (bardzo głośne – bardzo 

ciche).  

▪ Liczby/ numeracja – numeracja jako szczególna forma uszczegółowienia, która wzmacnia 

obrazy  i wspomaga działanie zasady porządku i kolejności. 

▪ Synestezja/wrażenia zmysłowe – przenoszenie jednych wrażeń zmysłowych na inne. 

Kształcenie pamięci wymaga uwrażliwienia wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, 

smaku, dotyku i aparatu kinestetycznego. 

▪ Amor/erotyka – obrazy z elementami erotyki ułatwiają zapamiętywanie. 



▪ Kolejność, porządek – grupowanie, szeregowanie, klasyfikowanie i inne „łącza 

pamięciowe” zwiększają prawdopodobieństwo „przypadkowego dostępu” do 

potrzebnych informacji. 

▪ Codzienność/Niecodzienność – obrazy niezwykłe, nietypowe łatwiej zapamiętuje się. 

Umysł nie zapamiętuje rzeczy szarych, codziennych, a więc.....nudnych!  

▪ „Ja” w obrazach mentalnych – włączanie siebie w swoje skojarzenia, budzi emocje  

i wówczas zapamiętujemy nadzwyczaj szybko.   

▪ Aktywna wyobraźnia – im żywszą mamy wyobraźnię, im bardziej wykorzystujemy ją  

w procesie zapamiętywania, tym bardziej usprawniamy naszą pamięć. Wyobraźnia to 

niezwykły fundament pamięci. Einstein utrzymywał, że wyobraźnia jest ważniejsza niż 

wiedza. Wiedzę mamy ograniczoną, a wyobraźnia obejmuje cały świat. 

 

Zasady zapamiętywania można przedstawić poniższym równaniem: 

OBRAZ + AKCJA = PAMIĘĆ 

 Na tej podstawie powstało wiele metod i technik pamięciowych. Przykładowe mnemotechniki 

to: Łańcuchowa Metoda Skojarzeń (ŁMS), zakładki „obrazkowe”, rymowanki liczbowe, Rzymski 

pokój – zakładki mieszkaniowe, zakładki alfabetyczne i inne.  

Szczegółowy opis tych metod można znaleźć w zaproponowanej literaturze:  

▪ Boral, B., Boral, T., 2013, Techniki zapamiętywania, Wydawnictwo Samo Sedno Edgard, 
Warszawa. 
 

▪ Buza, T, 2006, Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe, Wydawca: JK,  
ul. Krokusowa 1-3,Łódź. 

 
▪ Horne, T., Wootton, S., 2010, Trenuj swój UMYSŁ, czyli jak obudzić w sobie potencjał, 

Wydawnictwo Edgard, Warszawa. 
 

▪ Powell, M., 2015, Potęga pamięci, Wydawnictwo Olesiejczuk, Ożarów Mazowiecki. 
 

      Opracowała Maria Zawilska  (psychopedagog) na podstawie powyżej literatury. 


