
Jak uczyć się w domu - sprawdzone tipy dla uczniów! 

 

W tym niepewnym świecie pewnych jest kilka rzeczy. Jedną z nich jest obowiązek nauki i egzaminy. 

Niezależnie czy uczysz się do sprawdzianów z całego semestru czy do matury - zasady nauki z domu są 

takie same. Liczy się umiejętność zarządzania czasem i przestrzenią, a także... własnymi emocjami. Czeka 

Cię stres, nuda i frustracja – poniżej znajdziesz wskazówki, jak sobie z nimi poradzić. 

Stwórz swoją bazę do nauki 

Najlepiej, aby był to cichy, osobny pokój. Oczywiście, nie każdy ma taką możliwość. Ważne jednak, aby 

znaleźć choćby kącik, w którym możesz rozłożyć się z laptopem i książkami. Jeśli domownicy ci 

przeszkadzają – spokojnie przypominaj im o zbliżających się terminach egzaminów lub oddawania prac.  

Ucz się wspólnie 

Korzystaj z technologii, aby uczyć się razem z rówieśnikami. Po to właśnie są wideokonferencje na Zoomie 

lub Skypie. Jeśli jesteś ekstrawertykiem, może łatwiej ci będzie materiał przyswajać właśnie w taki sposób. 

Stwórzcie osobną grupę w używanym przez was komunikatorze – możecie się w ten sposób odpytywać. 

Spróbujcie sobie na głos wyjaśniać przyswojony materiał. Najlepiej się uczymy, ucząc innych.  

Szanuj swój czas 

Siedzenie w domu rozleniwia, a rozpraszacze nie pomagają w wzięciu się do roboty. Postaraj się 

przeznaczyć na naukę i ćwiczenia tyle czasu, ile byś przeznaczył w normalnych warunkach. Nie rozleniwiaj 

się, bo twoi nauczyciele będą cię oceniać tak, jak w normalnych warunkach.  

Stwórz plan nauki 

Planowanie jest jedną ze sprawdzonych technik radzenia sobie ze stresem. Weź planer, zainstaluj 

odpowiednią appkę lub stwórz arkusz w programie kalkulacyjnym, w którym będziesz spisywać swoje 

zadania i terminy na ich wykonanie. Najlepiej, aby plan taki spisywać w formie analogowej. Dzięki temu 

odpoczniesz trochę od ekranu. Większe zadania rozbijaj na mniejsze – będą wtedy mnie przerażające.  

Masz prawo czuć frustrację 

Może brakuje spotkań ze znajomymi, może rolek lub wspólnych spacerów się po parku i gadania o niczym. 

Może odwołali konkurs, zawody lub olimpiadę, na które szykujesz się od roku. Może nie pojedziesz na 

majówkę lub wymarzony weekend ze znajomymi. To, że czujesz się okradziony z tych doświadczeń jest 

normalne. Nie słuchaj gadania, że „przecież inni mają gorzej”. To twoje uczucia, twoje doświadczenia i 

twoje marzenia. Masz prawo do uczucia zawodu i złości. Spróbuj jednak myśleć pozytywnie – może uda ci 

się wyjechać za rok? Może zdobytą wiedzę możesz przekuć w interesujący profil lub vlog dla miłośników 

danej dziedziny? Zrób krok w tył, weź głęboki wdech i popatrz na sytuację z boku.  

Zapisuj i rób kopie zapasowe 

Awarie systemu są nieuniknione – miej zawsze na uwadze, że serwery obsługujące lekcje i wykłady online 

nie były nigdy przygotowane na obsługę tylu osób. A jeśli coś ma paść, to padnie w najgorszym momencie. 

Awarii może ulec twój system, coś się może popsuć, twoja sieć domowa może być przeciążona – dlatego też 



zapisuj CZĘSTO całą swoją pracę, a po skończonym dniu koniecznie zrób kopię zapasową na pendrive lub 

dysk zewnętrzny. W sytuacji jakiejkolwiek awarii, będziesz sobie BARDZO za to wdzięczny.  

Uporządkuj swoje rzeczy 

Masz trochę więcej czasu – nie masz wymówek, że nie masz kiedy uporządkować swoich materiały do 

nauki. Koniec z luźnymi kartkami, nieopisanymi teczkami i segregatorami, które są nie wiadomo na co, 

trzema folderami o nazwach „Nauka” „Nauka – STARE” i „Nauka (1)” i plikami tekstowymi o pt. 

sfjofhwfhw.doc. Uporządkowanie zwiększa produktywność i redukuje stres - ogarnij więc bałagan.  

Ucz się – ucząc kogoś 

Aplikacje takie jak Memrise umożliwiają tworzenie krótkich kursów lub quizów, które możesz wysłać 

znajomym, aby sami sprawdzili swoją wiedzę. Takie formy są idealne do powtórki słówek, terminów lub 

dat. Aplikacje tego typu skonstruowane są w sposób, aby motywować cię do codziennego powtarzania 

materiału – możesz konkurować ze znajomymi kto będzie powtarzał najwięcej dni z rzędu i oczywiście, kto 

zdobędzie najlepszy wynik 

Multitasking – tak ale rozsądnie 

Skuteczna wielozadaniowość nie polega na tym, że masz otwarty plik tekstowy, miniaturkę filmiku na 

Youtubie w rogu i komunikator na komórce. Spróbuj inaczej – jeśli słuchasz wykładu online, możesz 

poskładać pranie, wyczesać kota, zrobić kilka przysiadów, obrać ziemniaki lub zetrzeć kurze. Ważne, aby 

twoje zajęcie nie wymagało dużo uwagi i skupienia. Serial + przeglądanie Instagrama - działa, lektura 

książki + oglądanie seriali – nie! 

Przerwy są ważne 

Nie każda minuta w szkole czy pracy jest produktywna – podobnie jest z nauką w domu. W szkole też 

rozmawiasz z przyjaciółmi lub robisz sobie przerwy na kanapkę. Nie czuj się winny, że robisz sobie 

przerwy. Nauka z domu pozwoli ci też na pracę w najlepszym dla ciebie trybie. Jeśli jesteś bardziej 

produktywny późnym wieczorem, ale musisz uciąć sobie drzemkę w ciągu dnia – zrób to. 

Próbuj, próbuj, próbuj 

Twoi znajomi mogą dostarczyć ci egzaminów z zeszłych lat? Spróbuj rozwiązać je samemu, zanim 

zaczniesz kuć odpowiedzi. Podobnie rozwiąż każdy test próbny online, który wpadnie ci w ręce. Im więcej 

ich rozwiążesz, tym mniejszy będzie stres przed faktycznym egzaminem. 

Powodzenia! 

 

 

 

Opracowano na podst. artykułu w Dzienniku Łódzkim pt. „Jak uczyć się w domu, aby zdać i nie zwariować? 

Sprawdzone tipy dla uczniów, studentów i maturzystów” 


