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Tworząc zasady szybkiego i skutecznego zapamiętywania (czyli mnemotechnikę), Symonides 

oparł się na dwóch założeniach: 

1. U każdego człowieka najbardziej rozwiniętą pamięcią jest pamięć wzrokowa, toteż trzeba 

wykorzystać ją w procesie efektywnego zapamiętywania. Np. słysząc w radio fragment 

powieści trzeba wyobrażać sobie to, o czym jest mowa i w ten sposób treść odbieraną 

wyłącznie zmysłem słuchu zapamiętać nie tylko pamięcią słuchową, ale przede wszystkim 

pamięcią wzrokową dzięki wizualizacji. 

2. Łatwiej zapamiętuje się nowe hasło, usłyszane po raz pierwszy, jeśli zostanie ono 

skojarzone z innym hasłem już nam znanym. Tę zasadę wykorzystujemy bardzo często                       

w praktyce, np. łatwo zapamiętać nazwisko Malinowski, bo świadomie czy nieświadomie 

kojarzymy je z hasłem dobrze nam znanym - maliną. Dużo trudniej jest zapamiętać nazwiska, 

które nie kojarzą się z żadnym znanym nam słowem. 

Za pamięć odpowiedzialna jest ścisła współpraca kory mózgowej i hipokampu.  

Kora mózgowa tworzy tę charakterystyczną, cieniutką i silnie pofałdowaną „powierzchnię” 

mózgu. W każdym centymetrze kory mózgowej znajduje się około 100 milionów malusieńkich 

„przekaźników”, czyli komórek nerwowych (neuronów)  :        

One z kolei są integrowane w niewielkie, wyspecjalizowane obszary podporządkowane 

poszczególnym zmysłom. Błyskawiczne przekazywanie sygnałów aksonami umożliwia ich 

skojarzenie, czyli jednoczesne postawienie w stan gotowości kilku zmysłów i w rezultacie 

odebranie zdarzenia w paru płaszczyznach. Hipokamp pełni z kolei funkcję wzorcowej 

sekretarki: robi porządek z informacjami przelatującymi przez korę mózgową, segreguje je                     

i wybiera, które należy wyrzucić, a które zachować. Przy wyborze zostawia te, które mają dla 

nas szczególne znaczenie emocjonalne lub w jakiś sposób wiążą się z tym, co już wiemy.  
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                 We wszystkich technikach pamięciowych wykorzystujemy zasadę” 

 PAMIĘĆ = SKOJARZENIE (czyli najlepiej obraz + akcja) 

Możemy wyróżnić sześć elementów składających się na proces maksymalnego kodowania 

informacji: 

1. Efekt początku – to co jest na początku pamiętamy lepiej (np. początek lekcji, wiersza) niż 

środek materiału. 

2. Efekt końca – informacje podawane na początku i końcu danego odcinka czasu pamiętamy 

najlepiej  Jak zaradzić temu żeby zapamiętać środek? 

Całość materiału podzielić na małe odcinki, żeby było więcej początków i końców. robić 

ogląd całego materiału 

3. Skojarzenia (asocjacje) – znacznie lepiej zapamiętujemy słowa fakty informacje kojarzące 

się z innymi (nieznany materiał skojarzyć z filmem z książką). 

4. Wyjątkowość. Automatycznie zapamiętujemy to co się wyróżnia, jest dziwne, 

wyolbrzymione ( w notatkach zrobić jakiś rysunek, żart, coś co wyróżnia) 

5. Przerwa. Między powtórkami należy dać czas (od 10 do 15 sekund), aby mózg mógł sobie 

utrwalić ten schemat między neuronami. 

6. Powtórka – przeglądanie nauczonego i zrozumianego materiału w celu odświeżenia 

pamięci tzw. powroty muszą być sensownie rozłożone w czasie, aby mogły być zakodowane 

w pamięci długotrwałej po 4 lub 5 powrotach. 

 Czas przeglądania materiału. 

Weźmy pod uwagę np. nowy materiał z 45-minutowej lekcji. 
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1) Wprowadzenie materiału do pamięci krótkoterminowej. 

2) Powrót w 10 minut po skończonej nauce powtarzamy 5 minut  

3) Powrót po 1 dniu                                                        5 minut 

4) Powrót po 1 tygodniu                                                 3 minuty 

5) Powrót po 1 miesiącu                                                 3 minuty 

6) Powrót po 6 miesiącach                                              3 minuty 

Powroty i przeglądanie materiału przeprowadzone wg powyższego wzoru zabierają około 20 

minut na każde 45 minut nauki, co w rezultacie zaoszczędzi ci długich godzin w tradycyjnym 

modelu uczenia się „jednym ciurkiem".  

Pierwszą techniką mnemotechniczną są: 

Akronimy - słowami lub zdania wymyślane po to, żeby zwiększyć możliwość pamięci, 

przypominając nam pierwsze litery ważnych informacji, które chcemy odtworzyć później.. 

Akronimy są użyteczne również wtedy, gdy chcesz zapamiętać nie powiązane ze sobą słowa 

czy daty. Dla każdej informacji, którą chcesz zapamiętać, wypisz pierwsze litery nazwy lub 

słowa, które ją określają. Jeśli nie tworzą od razu logicznego ciągu, bądź twórczy i zmieniaj 

kolejność liter, aż utworzą słowo lub pierwsze litery słów w zdaniu. Jeśli brakuje ci 

samogłosek lub spółgłosek, dopisz je – zobaczysz, że wcale nie przeszkadzają                                    

w zapamiętaniu najważniejszych liter w akronimie. Jest to więc metoda polegająca na 

stworzeniu zupełnie nowego słowa lub wyrażenia z pierwszych liter innych wyrazów, które 

próbujemy zapamiętać. Wyróżniamy: 

Akronimy znaczące - skrótowce, które mają jakieś znaczenie, np. HOMES (ang. domy) - lista 

wielkich jezior Ameryki północnej: Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior albo Lecą Cegły, 

Dom Murują - pierwsze litery wyrazów w tym zdaniu reprezentują cyfry rzymskie: L - 50, C - 

100, D - 500, M - 1000. 

Akronimy nieznaczące, np. KOSDKP - okresy paleozoiku: Kambr, Ordowik, Sylur, Dewon, 

Karbon, Perm. 

Kolejna strategia mnemotechniczna to  Technika LOCI  („Rzymski pokój”; „Pałac pamięci”).  

 

 



TECHNIKI PAMIĘCIOWE:  

AKRONIMY I TECHNIKA LOCI 

 

ZSMK 

Technika LOCI wykorzystuje psychologiczną sztuczkę w celu skojarzenia materiału, który 

musisz zapamiętać, z wyobrażeniem znanych Ci miejsc (nazwa pochodzi od łacińskiego 

słowa oznaczającego miejsce – locus, w liczbie mnogiej loci). Im bardziej dziwaczne                               

i dramatyczne będzie wyobrażenie, które stworzysz, tym bardziej wyraziście będziesz mógł 

później zlokalizować skojarzoną informację. Technika LOCI jest szczególnie polecana tym, 

którzy łatwo zapamiętują wizualnie. Technika ta ułatwia zapamiętywanie poprzez 

wytwarzanie w myślach żywych obrazów, które utrwalają daty, fakty, liczby umieszczając je                  

w bliskim otoczeniu – swoim pokoju. Najpierw wyobraź sobie pokój, potem ponumeruj po 

kolei kolejne jego ważne elementy, na których w wyobraźni będziesz umieszczać daty lub 

ciągi słów, które masz zapamiętać.  

 

Próbując zapamiętać na przykład listę zakupów: arbuz, fasola, proszek do prania, karta do 

telefonu, buty, żarówka– umieszczając je kolejno w różnych częściach pokoju łatwiej je 

zapamiętasz. Skojarzenia powinny być bardzo barwne, wręcz przerysowane, wyolbrzymione, 

mogą być żartobliwe, absurdalne, dziwne. Tak powiązane w wyobraźni elementy z dobrze 

znanymi obiektami dużo łatwiej zapamiętać, a w razie potrzeby, "spacerując" po pałacu 

pamięci, szybciej je sobie przypomnieć. Najlepiej to jeszcze sobie narysować. 

Spróbuj wykonać ćwiczenie-  Jak zapamiętać datę  972 – Bitwa pod Cedynią. Zwiąż ją                       

z jednym lub kilkoma miejscami w pokoju – niech to będzie obraz i telewizor. Stwórz 

wizualne obrazy łączące twoją liczbę do zapamiętania z przedmiotami w pokoju. Do których 

przymocowana jest karteczka z ceną – 972  zł, a ty denerwujesz się, że go kupiłeś. Możesz 

też wyobrazić sobie telewizor stojący pod obrazem. Jakiś człowiek go naprawia, a rachunek, 

który ci wystawia opiewa na kwotę 972 zł. Przeglądaj w myśli te obrazy kilka razy dziennie. 

Albo zapamiętaj  listę krajów z urzędowym językiem hiszpańskim Meksyk (drzwi)  Kolumbia 

(kanapa) Hiszpania (fotel) Argentyna (wazon) Peru (stolik) Wenezuela (dywan) Chile (półka) 

Gwatemala (okno). Powodzenia. 

 

 


