
NAUKA – JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) 

CZYTANIE 

A. 

Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo 

przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo kiedy 

wychowujemy dzieci, czy wykonujemy zwyczajne codzienne obowiązki.  

W dzisiejszych czasach nauka języków obcych stała się bardzo modna, ale 

też konieczna. Ludzie częściej podróżują, zmieniają miejsce zamieszkania, pracę. 

Dlatego tak ważne jest wiedzieć, w jaki sposób się uczyć, żeby się nauczyć nowego 

języka. Oto kilka praktycznych wskazówek, co zrobić, żeby osiągnąć sukces w 

nauce – nie tylko języków obcych. 

 

B. 

Najczęstszą metodą nauki jest poznanie materiału przez przeczytanie go. 

Powszechnie się uważa, że czytać szybko, to czytać niedokładnie. Tymczasem 

badania wykazały, że kiedy czytamy powoli, rozumiemy 30 proc. tekstu (nudzimy 

się i nasze myśli uciekają), natomiast kiedy czytamy szybko – 80 proc.! (…) 

Właściwe tempo wpływa na mózg mobilizująco i ułatwia koncentrację. (…) 

 

C. 

Inną skuteczną metodą uczenia się jest zapamiętywanie obrazkowe. Jeżeli 

mamy nauczyć się czegoś na pamięć, możemy sobie to wyobrazić. To świetny 

sposób, np. na zapamiętanie zasad ortografii. Kiedy chcemy zapamiętać słowo: 

„góra”, możemy sobie wyobrazić lub narysować górę jak „O”, a na niej np. 

drzewo. (…) Im śmieszniejszy obrazek, tym łatwiej go zapamiętać. (…) 

 

D. 

Podczas uczenia się języków obcych bardzo przydatna jest metoda 

skojarzeń. Kiedy musimy zapamiętać trudne słowo, możemy pomyśleć, do jakiego 

słowa w naszym języku jest podobne, albo może jego brzmienie przypomina nam 

wyraz, który znamy. Weźmy np. słowo „facet”. Oznacza ono mężczyznę w języku 

potocznym, a napisane przypomina angielskie słowo „face”. Można więc skojarzyć 

sobie twarz jakiegoś miłego mężczyzny z literą „t” zamiast nosa. 



 

E. 

Z pewnością nie ma jednej skutecznej metody nauki języka. Wszystko zależy 

od nas samych, jak lubimy się uczyć i czego. Na pewno trzeba ciężko pracować, ale 

nauka przyniesie lepsze rezultaty, jeśli będzie przyjemnością. Dlatego warto 

oglądać swój ulubiony serial w oryginalnej wersji językowej, czytać interesujące 

artykuły i od czasu do czasu w miarę możliwości wyjechać do kraju, w którym 

można porozmawiać z rodzimymi użytkownikami języka, poznać obyczaje i kulturę 

kraju. 

* na podstawie: „Pani domu”, Sekrety szybkiej nauki, Monika Łukasiewicz. 

 

ĆWICZENIA DO TEKSTU: 

1. Proszę przeczytać tekst, a następnie dopasować tytuł do akapitu: 

1. Co zrobić, żeby nauka nie była nudna? 

2. A może coś narysujemy? 

3. Coraz częściej uczymy się języków obcych. 

4. Do czego jest podobne to słowo? 

5. Jak skutecznie czytać teksty? 

 

2. Proszę dopasować słowa z pierwszej kolumny do definicji: 

 

1. bez wątpienia 

2. obowiązki 

3. konieczny, -a, -e 

4. wskazówka 

5. powszechnie 

6. wpływać na coś 

7. wyobrażać/wyobrazić sobie 

8. skojarzenie 

9. przyjemność 

10. rodzimy użytkownik języka 

 

a.coś miłego, 

b.tu: pomoc, rada, 

c.zobaczyć obraz „w swojej 

głowie”, 

d. analogia, coś podobnego, 

e.generalnie, 

f.taki, który musi być, 

g.kiedy wiemy coś na sto 

procent, 

h.działać, dawać rezultaty, 

i.ktoś, kto używa jakiegoś 

języka od urodzenia, 



j.to, co musimy robić, 

3. Proszę uzupełnić zdania wyrazami z ramki (proszę pamiętać o odpowiedniej 

formie): 

bez wątpienia   obowiązki     konieczny, -a, -e     wskazówka     powszechnie    

wpływać na coś   wyobrażać/wyobrazić    skojarzenie    przyjemność    

  rodzimy użytkownik języka 

 

1. Właściwe tempo czytania …………….……………. mózg mobilizująco i ułatwia 

koncentrację. 

2. Wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również kiedy wykonujemy 

zwyczajne codzienne ……………………. 

3. Ten artykuł daje kilka cennych ……………………………, jak się skutecznie uczyć. 

4. Kiedy uczymy się języka obcego warto rozmawiać z 

…………………………………………………………………………. 

5. Jeżeli mamy nauczyć się czegoś na pamięć, możemy sobie to ……………………. 

6. W dzisiejszych czasach nauka języków obcych stała się bardzo modna, ale 

też …………………………. 

7. Mam problem z zapamiętaniem tego słowa, więc może pomyślę o jakimś 

……………………………………….? 

8. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to ……………………….. prawda. 

9. Nauka przyniesie lepsze rezultaty, jeśli będzie ………………………………….. 

10. …………………………… uważa się, że szybkie czytanie to czytanie niedokładne. 

 

4. Proszę zdecydować,  która odpowiedź jest prawdziwa, a która nieprawdziwa: 

0. Tylko w szkole możemy się czegoś nauczyć. P / N 

 

1. Nauka języków obcych jest obecnie coraz popularniejsza. P / N 

2. Szybsze czytanie powoduje łatwe zapominanie informacji. P / N 

3. Myślenie obrazami pozwala łatwiej zapamiętywać tylko śmieszne informacje. 

P / N 

4. Skojarzenie to szukanie podobieństwa, np. między słowami. P / N 

5. Małe przyjemności pomagają w nauce. P / N 

 



 

5. Proszę jeszcze raz przeczytać tekst i zaznaczyć odpowiednią odpowiedź: 

 

Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia (1)(zawsze, 

na pewno,  może) prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale 

również w pracy, albo kiedy wychowujemy (2) (mamy, obserwujemy,  uczymy, jak 

żyć) dzieci, czy wykonujemy zwyczajne codzienne obowiązki (3) (prace,  interesy, 

ćwiczenia).  

W dzisiejszych czasach nauka języków obcych stała się bardzo modna, ale 

też konieczna (4) (możliwa, taka, która musi być, skończona). Ludzie częściej 

podróżują, zmieniają miejsce zamieszkania, pracę. Dlatego tak ważne jest 

wiedzieć, w jaki sposób (5) (czas,  rezultat, metoda) się uczyć, żeby się nauczyć 

nowego języka. Oto kilka praktycznych wskazówek  (6) (rad, teorii, głosów) , co 

zrobić, żeby osiągnąć sukces w nauce – nie tylko języków obcych. 

Najczęstszą metodą nauki jest poznanie materiału przez przeczytanie go. 

Powszechnie (7) (nigdy nie, czasami, generalnie) się uważa, że czytać szybko, to 

czytać niedokładnie. Tymczasem badania (8) (analizy naukowe, wizyty lekarskie, 

artykuły ) wykazały, że kiedy czytamy powoli, rozumiemy 30 proc. tekstu (nudzimy 

się i nasze myśli uciekają), natomiast kiedy czytamy szybko – 80 proc.! (…) 

Właściwe tempo wpływa na mózg mobilizująco i ułatwia koncentrację. (…) 

Inną skuteczną metodą uczenia się jest zapamiętywanie obrazkowe. Jeżeli 

mamy nauczyć się czegoś na pamięć, możemy sobie to wyobrazić (9) (pomyśleć, 

zobaczyć obraz, posłuchać). To świetny sposób, np. na zapamiętanie zasad 

ortografii. Kiedy chcemy zapamiętać słowo: „góra”, możemy sobie wyobrazić lub 

narysować górę jak „O”, a na niej np. drzewo. (…) Im śmieszniejszy obrazek, tym 

łatwiej go zapamiętać. (…) 

Podczas uczenia się języków obcych bardzo przydatna jest metoda skojarzeń 

(10) (eliminacji, analogii, interpretacji). Kiedy musimy zapamiętać trudne słowo, 

możemy pomyśleć, do jakiego słowa w naszym języku jest podobne, albo może 

jego brzmienie (11) (to co widzimy, to, co słyszymy, to co rozumiemy) przypomina 

nam wyraz, który znamy. Weźmy np. słowo „facet”. Oznacza ono mężczyznę w 

języku potocznym, a napisane przypomina angielskie słowo „face”. Można więc 

skojarzyć sobie twarz jakiegoś miłego mężczyzny z literą „t” zamiast nosa. 



Z pewnością nie ma jednej skutecznej (12) (efektywnej, racjonalnej, 

uniwersalnej) metody nauki języka. Wszystko zależy od nas samych, jak lubimy się 

uczyć i czego. Na pewno trzeba ciężko pracować, ale nauka przyniesie lepsze 

rezultaty, jeśli będzie przyjemnością (13) (śmieszna, miła, krótka). Dlatego warto 

oglądać swój ulubiony serial w oryginalnej wersji językowej, czytać interesujące 

artykuły i od czasu do czasu w miarę możliwości wyjechać do kraju, w którym 

można porozmawiać z rodzimymi użytkownikami języka, poznać obyczaje (14) 

(architekturę, sztukę, tradycje) i kulturę kraju. 

 

Zadanie 6. (zadanie to można wykonać przed czytaniem): 

Proszę porozmawiać w grupie: 

1. Jakie są Twoje najlepsze, najskuteczniejsze metody nauki języków obcych 

(jeżeli to nie sekret)? A może znacie jakieś nietypowe sposoby? 

2. Jak najlepiej się przygotować do nauki? Gdzie i kiedy się uczyć? 

3. Czy dieta ma wpływ na naukę, zapamiętywanie informacji? 

4. Co Was motywuje do nauki? 

5. Czego najbardziej lubicie się uczyć, a czego najmniej? Co zrobić, żeby to 

polubić? itp. 

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 1.  

A. 3, B. 5, C. 2, D. 4., E 1. 

Zadanie 2.  

1.g , 2 j, 3 f, 4 b, 5 e, 6 h , 7 c , 8 d , 9 a , 10 i .  

Zadanie 3. 

1. wpływa na, 2. obowiązki, 3. wskazówek, 4. rodzimymi użytkownikami języka, 5. 

wyobrazić, 6. konieczna, 7. skojarzeniu, 8. bez wątpienia, 9. przyjemnością,  

10. powszechnie    

Zadanie 4. 

1. P, 2. N, 3. N, 4. P, 5. P. 

Zadanie 5.  



1. na pewno, 2. uczymy, jak żyć, 3. prace, 4. taka, która musi być, 5. metoda, 6. 

rad, 7. generalnie, 8. analizy naukowe, 9. zobaczyć obraz, 10. analogii, 11. to, co 

słyszymy, 12. efektywnej, 13. miła, 14. tradycje. 


