
•Dlaczego warto?



 Zwiększa się ponad dwukrotnie poziom 
usłyszanych / przeczytanych informacji

 To co zapisałeś - utrwaliłeś
 Gdy notujesz - łatwiej jest Ci się skupić 

podczas czytania/słuchania
 Notując - organizujesz informacje w 

przejrzystą strukturę
 Zapamiętujesz główne idee i tezy
 Tworzysz gotowy półprodukt materiał do 

wypracowania, rozprawki
 Uruchamiasz twórcze myślenie i 

zapamiętujesz



Uwaga!!!! Tekst zawsze czytaj 2!!! razy:

1. Pierwsze czytanie to tzw. PRZEGLĄD TREŚCI - zapoznasz się ze strukturą 
tekstu, jego tematem, najważniejszymi zagadnieniami, czyli dowiesz się o 

czym to jest. W tym momencie możesz podkreślić lub zaznaczyć to, co 
uważasz za ważne. Jednak jeszcze nie notuj! Dopiero kiedy poznasz 

całość, zrozumiesz tekst!

2. Ponowne całościowe CZYTANIE tekstu wraz z ilustracjami, tabelami, 
wykresami. W tym momencie już możesz wyłuskać najważniejsze 

informacje, zrozumiesz powiązania między nimi, a następnie skrócisz .

• Teraz dopiero czas na NOTOWANIE, czyli zapisanie najistotniejszych 
treści



 Stosujesz PODKREŚLANIE fragmentów tekstu

 Określasz/odnajdusz SŁOWA - KLUCZE 
(słowo, które nazywa dane zagadnienie, 
partię informacji, kluczowe pojęcia)

 SYNTETYZUJESZ I SKRACASZ INFORMACJE –
pozostaje tylko JĄDRO INFORMACJI

 OCZYSZCZASZ ZE ZBĘDNYCH SŁÓW

 UNIKASZ EGZEMPLIFIKACJI (definiowanie 
poprzez przykład)



SKRACANIE

•SKRÓTY NAZW 

GEOGRAFICZNYCH  

PRZYMIOTNIKÓW, 

TEMATYCZNE

•ZNAKI GRAFICZNE

•JĘZYK ZWIĘZŁY, JASNY, 

ZROZUMIAŁY

PRZESTRZENNOŚĆ

•ODSTEPY MIĘDZY 

WERSAMI

•GRUPOWANIE 

TEMATYCZNE

•ZAPIS W SŁUPKU, TABELI, 

SCHEMACIE, WYKRESIE

•KOLORY

KONSTRUKCJA

•TYTUŁ

•PUNKTY

•PODPUNKTY

•ŁĄCZENIE STRZAŁKAMI, 

KRESKAMI



I. Charakter. ogólna:

Po 1801- szybsze tempo wzrostu demograf. (XIXw. – ponad 2x)

Nierównomierny wzrost = zmiana pozycji państw :

1801-Francja najlud. krajem europ.; 1914 – na 4 miejscu USA (do 1900 r.

wzrost o 1200%); wzrost - Chiny, Jap., Ind.

Europa – 24% lud. Ziemi        znaczenie Europy

Migracje Europejczyków: przełom XIX/XXw. najwięcej ; 1909-1914 – 1,5 mlm

rocz.       dominacja Europy i kolonizatorów europ.

II. Przyczyny:

➢ zmniejszenie przedwczesnej umieralności z powodu:

• zamożność (dot. krajów rozwiniętych)

• odkrycia naukowe (Pasteur – szczep. p. wściekliźnie ; Lister – aseptyka)

• ograniczenie epidemii (szczepienia ochronne XVIII w. – ospa)

• poprawa syt. sanit. w miastach: czysta woda, odprowadzanie ścieków, 
sprzątanie ulic, przepisy budowlane = likwidacja slumsów, nowe 
technologie (wypalona cegła zamiast drewna + rury żeliwne)

• unowocześnienie szpitali – nowy zawód pielęgniarki (Florence
Nightingale), znieczulenie, nowe leki

➢ antykoncepcja (chem. i mech. środki antykonc.)

• Zmniejszenie  tempa przyrostu naturalnego      zmniejszenie liczby dzieci 
(dot. krajów bogatych)      podniesienie średniej wieku (starzenie się społ.)



➢ OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

➢ POGŁĘBIANIE ROZUMIENIA

➢ WSPOMAGANIE PAMIĘCI

➢ POBUDZANIE MYŚLENIA

➢ ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI

➢ WSPÓLPRACA OBU PÓŁKUL MÓZGOWYCH





 Rysowanie zaczyna się od środka - temat, idea lub zagadnienie 
(rysunek)

 Idee drugorzędne czy zagadnienia szczegółowe - w pewnej odległości 
od centrum; odległość odzwierciedla ważność

 Używamy strzałek, linii o różnej grubości - prostych, krzywych, figur 
geometrycznych, symboli i kolorowych rysunków

 Słów używamy oszczędnie - tylko kluczowe wyrazy, skróty. Piszemy je 
na liniach. Graficzny opis faktów

 Struktura odzwierciedla hierarchię związków między pojęciami i wątkami

 Każda mapa nosi piętno indywidualności twórcy i uwalnia od monotonii



 Dasz radę!

 Na początku może nie będzie łatwo. Ale 
pamiętaj - dopiero się uczysz.

 Potem to już będzie rutyna – ale jakże 
pożyteczna:)


