
Skuteczna nauka słownictwa 

 

Każdy z nas ucząc się języka obcego chciałby w bardzo krótkim czasie stać się niezależnym jego 

użytkownikiem z szerokim zasobem słownictwa radzącym sobie w każdej sytuacji życia codziennego. 

Niestety często podejmowane przez nas próby nauki kończą się niepowodzeniem i rozczarowaniem z 

powodu bardzo powolnego przyrostu wiedzy. Narasta zatem frustracja i znacząco spada motywacja 

do dalszej nauki. 

Jak zatem tego uniknąć? Co zrobić, aby nasz wysiłek włożony w naukę nie poszedł na marne? 

 

Poniżej prezentujemy kilka wskazówek, które ułatwią proces zapamiętywania nowego słownictwa i 

zaowocują większą pewnością siebie przy użyciu języka. 

 

1. Ucz się słownictwa w kontekście 

O wiele bardziej utkwi nam w pamięci słówko / wyrażenie jeśli zapoznamy się z nim w 

konkretnym kontekście czyli np. w historii, opowieści czy też codziennej konwersacji. Dużo 

łatwiej przypomnieć jest nam je sobie wracając do całej sytuacji, historii czy tekstu niż 

wynotowanego pojedynczego słowa. 

 

2. Kategoryzuj słownictwo i dziel na małe grupy 

Grupuj słownictwo według kategorii lub innego samodzielnie wybranego kryterium, np. 

koloru czy kształtu. Dużo łatwiej zapamiętujemy słowa, które są ze sobą powiązane lub mają 

wspólne cechy.  

Dla przykładu: 

 

Postaraj się zapamiętać w ciągu minuty następujące słowa: 

1) głowa 

2) zszywacz 

3) autobus 

4) sklep 

5) komputer 

6) lodówka 

7) parasol 

8) zupa 

9) koszyk wiklinowy 

10) but 

 

ile z nich udało Ci się zapamiętać i powtórzyć? 

 

Wykonajmy to ćwiczenie jeszcze raz, tym razem z następującymi słowami: 

1) zszywacz 

2) dziurkacz 



3) pieczątka 

4) taśma klejąca 

5) spinacze do papieru 

6) kalkulator 

7) modem 

8) drukarka 

9) segregator 

10) biurko 

Wszystkie powyższe przedmioty znajdziemy w każdym biurze, zatem łatwo wyobrazić nam sobie lub 

przywołać w pamięci takie pomieszczenie i przedmioty w nim umieszczone. To proste ćwiczenie 

pokazuje,  że łącząc wyrazy w grupy lub tworząc skojarzenia dużo więcej jesteśmy w stanie 

zapamiętać. 

Ilość jednorazowo zapamiętywanych słów nie powinna być większa niż 10. Taka mała grupa pozwala 

naszemu mózgowi na stworzenie skojarzeń dzięki czemu łatwiej te słowa zaktywizować i przenieść do 

pamięci długotrwałej.  Oczywiście jesteśmy w stanie zapamiętać nawet 200 wyrażeń, ale niestety 

jedynie na chwilę gdyż nie jesteśmy w stanie aktywnie ich wszystkich przećwiczyć i spersonalizować 

przez co zgromadzimy je jedynie w naszej pamięci krótkotrwałej, z której w krótkim czasie w 

większości umkną. 

  

3. Notuj nowe słownictwo w spersonalizowanym kontekście  

- zapisuj słowo, jego wymowę, tłumaczenie, ale również przykładowe zdanie, tak aby zapamiętać jak 

danego słowa należy używać, z jakim łączy się czasownikiem czy też przyimkiem. Dużo bardziej 

zapada nam w pamięć zdanie odnoszące się do własnych doświadczeń czy sytuacji. 

Np. Nie lubię poniedziałków, dlatego nigdy nie umawiam się wtedy na spotkania biznesowe.  

 

4. Używaj obrazków lub elementów wizualnych, aby wspomagać pamięć  

- rysuj diagramy, mapy pamięci, mając na uwadze fakt że powiązania i skojarzenia między słowami 

mają mieć sens dla Ciebie, niekoniecznie dla innych osób  

 

Przykład mind mapy 

 

- zapisuj słówka na karteczkach (twórz swoje fiszki zawierające słowo oraz jego znaczenie oraz 

przykład na odwrocie) i umieszczaj je w miejscach na które często patrzysz, np. na monitorze 

komputer czy wokół kuchni. 

 

Zdjęcie fiszek / post it ze słówkami 

 

5. Powtarzaj nowe słownictwo 



Im więcej razy powtórzymy nowe wyrażenia, tym bardziej przyspieszymy proces zapamiętywania. 

Może nam w tym pomóc stworzenie własnej historyjki zawierającej wybrane słowa, stosowanie 

fiszek, czy też stosowanie wyrażeń podczas własnych wypowiedzi. Częstotliwość powtórek danej 

grupy oczywiście z czasem spada, ale warto do niej wracać od czasu do czasu. 

 

Badania wskazują również, że odczytywanie na głos słówek wspomaga ich zapamiętywanie. 

Zatem tempo zapamiętywania słownictwa zależy od tego naszego podejścia do powtórek i ich 

częstotliwości. Pamiętajmy, że najłatwiej zapamiętujemy: 

- małe grupy słówek (maksimum 10) powiązanych ze sobą najlepiej w spersonalizowanym kontekście 

- gdy powtarzamy nowe wyrażenia oraz odczytujemy je na głos 

- stosujemy obrazki czy inne wizualizacje. 

 

Życzymy owocnej nauki. 

 

 


