
NOTATKI 

Poradnik jak zrobić dobre notatki do nauki i 
powtórek. Oprac: Ewa Rutkowska 



Każda notatka do innej treści. Trochę o sposobach skutecznej notatki. 

Jak to zanotować? 



1. Na czym polega? 
Zapisujesz każde zdanie, informację czy fakt w nowej linii. Możesz używać numerowania do 

hierarchizacji informacji.  
W tym systemie używa się także skrótów, co pomaga w zapisywaniu pełnych zdań. 

 

1.2, Jak notować? 
Każdą informację zapisuj stosując znane sobie skróty. Notując umieszczaj informacje w nowej linii, 

aby uniknąć zbędnego bałąganu. Możesz korzystać z numerownia, jeśli informacje są ustawione 
chronologicznie lub mają inny porządek. 

 

1.2.1, Plusy. 
Trochę lepiej zorganizowana treść niż przy pełnym zapisie w akapitach. Jeśli masz opanowane 

skróty to Twoja notatka będzie pełna i szczegółowa. Żadne informacje nie uciekną. 
 

1.2.2, Minusy. 
Brak zaznaczenia jakie są relacje i połączenia między informacjami. Nie można odczytywać w tym 

zapisie informacji na wyrywki. Trudne do wyciągnięcia relacje skutkowo-przyczynowe. 



Mapa myśli jest graficznym odwzorowaniem procesów myślenia i zapamiętania. 
Wykorzystując kolory, rysunki, całą przestrzeń kartki tworzysz notatkę w formie obrazu, 
która pobudza cały mózg. Dzięki temu o wiele lepiej rozumiesz i pamiętasz informacje.  
Na przykład:  
Jak notować? Połóż kartkę w układzie poziomym. W środku, drukowanymi literami zapisz 
temat/główną ideę i dodaj prosty rysunek, który kojarzy Ci się z tematem. Od tego 
centrum wyprowadź linie, na których umieść główne zagadnienia. Pisz nad linią i zapisuj 
tylko to, co jest najważniejsze: słowa-klucze. Linie rysuj, używając co najmniej 3 kolorów. 
Nad liniami dodawaj rysunki, które ułatwią zapamiętanie treści notatki. 
 
Na kolejnym slajdzie masz przykładową mapę myśli zwróć uwagę na grubość linii, 
zróżnicowanie kolorów podział na części i strony. 





 
Tworząc notatkę podziel kartkę na dwie części. Lewa, zawierająca słowa kluczowe, 
ma być mniejsza i mierzyć. Prawa część, będzie zawierała główną część 
notatki. Na dole strony/notatki umieść  podsumowanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trakcie notowania podczas wykładu czy lektury zapisuj wszystkie informacje w części 
prawej. Umieszczaj tu wszystko co uznasz za warte zapisania.  



W największej części umieść: 
– pełna treść – zdania, słowa kluczowe i idee – ważne daty, ludzie, miejsca– 

najważniejsze informacje– tabele, diagramy– wypunktowania. 
Jeśli nie zdążysz czegoś zapisać, zostaw puste miejsce, które uzupełnisz potem. 

 
Po skończeniu notowania wypisz najważniejsze słowa kluczowe w kolumnie po 

lewej 
stronie. Używaj pytań, które później pobudzą Cię podczas nauki i powtórek. 

W podsumowaniu stwórz własnymi słowami najważniejsze konkluzje z całej 
notatki. Niech 

to będą maksymalnie 2-3 zdania. 



Tworzysz tabelę i wpisujesz informacje pod odpowiednimi 
nagłówkami.  

Jest to dobre rozwiązanie, jeśli masz do czynienia z układem 
chronologicznym, zależnościami i występującymi związkami 

między elementami treści informacji. 
 

Przykład: 

Data wydarzenie miejsce uczestnicy skutki 





Jak widać notatka jest pełnym zapisem treści informacyjnej,  
możemy tu stosować podkreślenia ozdobniki, zapis słów kluczy  
innym kolorem.  
Ważne jest aby taki zapis był przejrzysty a poszczególne informacje  
w y r a ź n i e  r o z d z i e l o n e . 
Każdą informację zapisuj stosując znane sobie skróty. Notując umieszczaj  
informacje w nowej linii, aby uniknąć zbędnego bałaganu.  
 
Możesz korzystać z numerowania, jeśli informacje są ustawione chronologicznie  
lub mają relacje skutkowo-przyczynowe. 

 



Opracowanie na podstawie: 

Katarzyna Szafranowska : 5 najlepszych Metod Notowania. SYNERGIA & Mapologia 2008 

Tony Buzan. Mapy twoich myśli. 2015 

Materiały własne. 
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