
IIK_godzwychowawcza_Olas_29kwietnia 

Temat: Mnemotechnika (mnemonika) - ćwiczenia i przykłady. 

Uwaga!  
Nauczyciele różnych przedmiotów przekazali mi informację o tym że niektórzy uczniowie naszej klasy nie 
przesyłają swoich prac domowych. Proszę przypomnieć sobie zapisy w dokumentach naszej szkoły zamieszczone 
na stronie internetowej, a szczególnie dotyczące wewnątrzszkolnego systemu oceniania i obowiązków uczniów w 
tym zakresie. Nie wywiązywanie się z obowiązków szkolnych wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Dyrekcja 
zobowiązała wszystkich nauczycieli do podania nazwisk uczniów, którzy nie wysyłają swoich prac. Dyrekcja musi 
wdrożyć postępowanie administracyjne, włącznie z ewentualnym skreśleniem z listy uczniów szkoły.  
Apeluję o mobilizację. Przykro, że mimo moich telefonów i e-maili nadal problem istnieje. Ponieważ moje 
działania okazały się nieskuteczne, uznałam że nie ma sensu ciągle „zawracać Wam głowę” i prosić o to co jest 
ważne przede wszystkim dla Was.  
Jednocześnie informuję, że prace przysłane po terminie nie będą oceniane. Nie będą też oceniane identyczne 
prace różnych uczniów i to w dodatku z identycznymi błędami. 

Co to jest mnemotechnika? 

Mnemotechniki to sposoby poprawiania ludzkiej pamięci. Zaliczamy do nich szereg technik, które pozwolą nam 

na szybsze uczenie się, zapamiętywanie, a także odtwarzanie informacji np. mnemotechniki pamięciowe. 
Mnemotechniki z jednej strony ogólnie poprawiają naszą pamięć i koncentrację, a z drugiej ułatwiają 

zapamiętywanie ważnych haseł, PIN-ów, numerów telefonów czy treści wykładów lub książek. Mnemotechnika 

może być pomocna w zapamiętywaniu liczba, a także w nauce języków obcych. Poznaj najpopularniejsze techniki 

mnemoniczne. 

Mnemotechniki rodzaje - techniki mnemoniczne 

 Akronimy 

Metoda ta polega na wymyśleniu słowa albo wyrażenia, w którym pierwsze litery odnoszą się do zapamiętanych 

informacji. Załóżmy, że chcesz zapamiętać nazwy trzech największych rzek w Polsce. Są to: Wisła, Odra, Warta. 

Tworząc akronim, możesz posłużyć się następującym zwrotem: WOW. Akronim nie musi być sensowny, ważne, 

aby utkwił ci w pamięci. 

 Akrostychy 

Czasem całe zdanie może pomóc w przypomnieniu pierwszych liter listy wyrazów do zapamiętania. Jeśli chcesz 

zapamiętać kolejność barw w widmie, poczynając od barw długofalowych, możesz wykorzystać następujący 

akrostych – Cecylia życzliwie zerknęła na Filipa (czerwony, żółty, zielony, fioletowy). 

Wymyślenie akronimów i akrostychów może czasami zabierać dużo czasu. Nie należy się jednak zniechęcać, 

ponieważ to bardzo użyteczne strategie, które usprawniają działanie twojej pamięci. 
 

 Historie 

Jeśli mamy do zapamiętania listę zakupów, najlepiej powiązać je w określony, choć niekoniecznie logiczny ciąg 

myślowy. Powiedzmy, że chcemy kupić: proszek do prania, wino, notes, papierowe ręczniki, ziemię do kwiatków. 

Nasza historyjka może wyglądać tak: wchodzimy do mieszkania z winem, które wręczamy znajdującemu się tam 

lokatorowi. Ten z wrażenia upuszcza wino na stół i brudzi znajdujący się tam obrus. Bierzemy ten obrus i pierzemy 

go w proszku do prania. Lokator chce przeprosić za swoją niezdarność i pyta co mógłby dla nas zrobić. 

Odpowiadamy, że przesadzić kwiatki. Lokator zapisuje sobie w notesie, że ma kupić ziemię do kwiatków. 

Im bardziej absurdalna i zabawna będzie wymyślona opowieść, tym lepiej ją zapamiętamy. 
  

 Skojarzenia 

To metoda bardzo przydatna do zapamiętywania imion lub adresów. Wyobraźmy sobie, że musimy zapamiętać 

adres restauracji – ul. Wioślana 8. Wówczas ulicę Wioślaną możemy skojarzyć z Wisłą, po której płyniemy w łodzi 

o kształcie ósemki i wiosłujemy dużym wiosłem. Nazwę Wioślana kojarzymy wówczas z wiosłem, którym 

wiosłujemy po Wiśle. 


