Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub
fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie
książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie
praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi
bądź towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte
w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION
nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe
z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Redakcja: Joanna Gubernat
Projekt okładki: ULABUKA
Fotografia autora na okładce: Jakub Gadzalski
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: sensus@sensus.pl
WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://sensus.pl/user/opinie/rzuco2
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Program pomagający w nauce szybkiego czytania można znaleźć pod adresem:
ftp://ftp.helion.pl/przyklady/rzuco2.zip
ISBN: 978-83-283-1265-4
Copyright © Helion 2015
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĂci

Od autora__________________________________________________ 7

1. Dlaczego szybkie czytanie?

_________________________________ 9

2. Mity dotyczÈce szybkiego czytania___________________________

13

3. Jak szybko czytasz i co z tego rozumiesz ______________________

23

4. Poszerzamy pole widzenia _________________________________

29

5. Rozumienie i problemy z tym zwiÈzane ______________________

47

6. EfektywnoĂÊ czytania — odsïona pierwsza ____________________

67

7. Motywacja jest dobra!_____________________________________

73

8. ZwiÚkszamy prÚdkoĂÊ czytania _____________________________

77

9. Relaks oczu _____________________________________________

81

10. Fonetyzacja, czyli zmora wolno czytajÈcych ___________________

83

11. Wskaěnikowanie _________________________________________

87

12. Poprawa koncentracji — odsïona pierwsza ____________________

93

5

Kup książkę

Poleć książkę

RzuÊ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie

13. EfektywnoĂÊ czytania — odsïona druga_____________________ 103
14. Antycypacja ___________________________________________ 109
15. Czytaj mÈdrze, czyli selektywnie __________________________ 121
16. Regresja ______________________________________________ 125
17. Percepcja _____________________________________________ 135
18. Poprawa koncentracji — odsïona druga_____________________ 141
19. EfektywnoĂÊ czytania — odsïona trzecia ____________________ 147
20. PojemnoĂÊ uwagi

______________________________________ 151

21. Czynniki poprawiajÈce koncentracjÚ _______________________ 161
22. Poprawa koncentracji ___________________________________ 169
23. EfektywnoĂÊ czytania — odsïona czwarta ___________________ 189
24. Poprawa koncentracji ___________________________________ 195
25. EfektywnoĂÊ czytania — odsïona piÈta______________________ 215
26. Aby siÚ lepiej uczyïo… __________________________________ 235
27. Zakoñczenie

__________________________________________ 241

A. ½ródïa wykorzystane w ksiÈĝce i polecana literatura
B. Poprawne odpowiedzi do Êwiczeñ

___________ 243

_________________________ 245

C. Tabela wyników ________________________________________ 261

Kup książkę

Poleć książkę

2

Mity dotyczÈce
szybkiego czytania
W tym rozdziale spróbujemy obaliÊ kilka mitów na temat szybkiego czytania i czytania (rozumianego jako uczenie siÚ) w ogóle. Mimo doĂÊ duĝej liczby róĝnego
rodzaju szkóï szybkiego czytania wielu ludzi traktuje „szybkoczytaczy” jak sekciarzy1, a o szybkim czytaniu tylko gdzieĂ coĂ sïyszaïo.

Mity ogólne
Szybkie czytanie zabija przyjemnoĂÊ lektury,
rozkoszowanie siÚ piÚknem literatury
Po pierwsze, szybkie czytanie to narzÚdzie do zdobywania wiedzy, do szybszego
zaznajamiania siÚ z literaturÈ, gazetami. I nikt nie wykonuje ĝadnej operacji na
mózgu, która uniemoĝliwia nam czytanie wolne! To tak jak z jazdÈ dobrym samochodem — moĝemy jechaÊ 20 km/h, ale i 130 km/h. Maluchem to raczej mniej
niĝ wiÚcej. Po drugie, to jest TWOJE czytanie i tak naprawdÚ moĝesz czytaÊ, jak
szybko chcesz — czy to powieĂci, czy gazety, czy podrÚcznik do ekonomii. MówiÈc inaczej: gdy umiesz szybko czytaÊ, z informacjami z prasy czy wiadomoĂciami potrzebnymi na egzamin moĝesz zapoznaÊ siÚ szybko. A piÚknem opisów
w Nad Niemnem moĝesz siÚ rozkoszowaÊ.

1

„Z jakiej sekty jesteĂcie?” — takie pytanie zadaï mi kiedyĂ wysoko postawiony pracownik pewnej uczelni.
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Anegdota

Rozmawiam z pewnÈ potencjalnÈ uczestniczkÈ kursu.
Ona: „Wiesz, bo jak czytam na przykïad Nad Niemnem, to bym siÚ chciaïa rozkoszowaÊ piÚknem opisów lasów, drzew i tak dalej”.
Ja: „Ale przecieĝ bÚdziesz mogïa czytaÊ wolno, nie dokonujemy ĝadnych operacji na mózgu,
gdy chcesz czytaÊ wolno, to tak czytasz”.
Kilka dni po tej rozmowie na jednym z wykïadów pokazowych starsza wiekiem
nauczycielka jÚzyka polskiego mówi: „Gdybym ja wiedziaïa, ĝe jest coĂ takiego jak
szybkie czytanie, to te wszystkie dïugie opisy w Nad Niemnem raz dwa bym przeczytaïa, a nie mÚczyïa siÚ”.
Wszystko zaleĝy od celu czytania!

Tak naprawdÚ nie czytamy tekstu,
tylko specjalnie przygotowane znaki typu „ble, ble, bla, bla”
Tylko po co byĂmy mieli to robiÊ? Dla rekordów? Czytamy zwykïe teksty.
No, moĝe nie wszystkie one sÈ zwykïe, szczególnie te przygotowane na mistrzostwa Polski w szybkim czytaniu. Ale nie sÈ to same „dziwne znaki”. Co waĝniejsze, po przeczytaniu tekstu zawsze w jakiĂ sposób sprawdzamy jego zrozumienie. Czy to w formie pytañ wyboru, otwartych, czy opowiadania o tym, co siÚ
przeczytaïo. Co moĝna zrozumieÊ z wyraĝenia „ble, bla, ole”?

JeĂli bÚdÚ czytaï szybko, to mniej zrozumiem.
MuszÚ czytaÊ wolno i uwaĝnie, aby wszystko zrozumieÊ
AbstrahujÈc od tego, co tak naprawdÚ znaczy „rozumieÊ”, trzeba stwierdziÊ, ĝe
poziom naszego rozumienia nie zawsze wynosi 100%. Co wiÚcej, wedïug badañ
poziom rozumienia czytanego tekstu na poczÈtku kursu szybkiego czytania wynosi
przeciÚtnie 59%. Na koñcu wzrasta aĝ do 70% — przy prÚdkoĂci ponad dziesiÚÊ
razy wiÚkszej niĝ na poczÈtku! Z czego to wynika? CzytajÈc wolno, myĂlimy
czÚsto o niebieskich migdaïach, o tym, co ugotowaÊ na obiad albo gdzie iĂÊ na zabawÚ w najbliĝszÈ sobotÚ. Po prostu jesteĂmy zdekoncentrowani. Co innego przy
szybkim czytaniu, gdzie nie ma czasu, nie ma moĝliwoĂci dekoncentracji. Szybkie
czytanie wspomaga koncentracjÚ, a koncentracja pomaga czytaÊ szybciej, z wiÚkszym rozumieniem czytanego tekstu.

PrzyjdÚ na kurs i w trzy godziny nauczÚ siÚ szybko czytaÊ
Nie, nie i jeszcze raz nie! W trzy godziny moĝna poznaÊ przykïadowe Êwiczenia
dotyczÈce technik zwiÚkszania tempa czytania, poprawy pamiÚci i koncentracji.
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Wyrobienie nawyku szybkiego czytania, poszerzenie pola widzenia, walka z fonetyzacjÈ przy jednoczesnych Êwiczeniach poprawiajÈcych pamiÚÊ i koncentracjÚ
muszÈ trwaÊ dïuĝej. Przyjmuje siÚ, ĝe godzina nauki dziennie przez jeden – dwa
miesiÈce powinna przynieĂÊ dobre efekty w zakresie prÚdkoĂci czytania i rozumienia czytanego tekstu.

Mity szczegóïowe
Tabela 2.1 zawiera kilkanaĂcie stwierdzeñ dotyczÈcych szybkiego czytania, a mówiÈc
dokïadniej: uczenia siÚ i czytania w ogóle. Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które,
wedïug Ciebie, sÈ wïaĂciwe.
Tabela 2.1. Przykïadowe opinie na temat czytania
Opinia

TAK/NIE

A.

Czytanie z prÚdkoĂciÈ ponad 1000 sïów na minutÚ jest moĝliwe.

B.

Czytanie sïowo po sïowie pozwala lepiej zrozumieÊ czytany tekst.

C.

Gïos wewnÚtrzny, który sïyszÚ w myĂlach w czasie czytania (subwokalizacja),
spowalnia tempo lektury i dlatego naleĝy siÚ go pozbyÊ.

D.

Musisz zrozumieÊ 100% czytanego tekstu.

E.

PowinieneĂ dÈĝyÊ do tego, by pamiÚtaÊ 100% czytanego tekstu.

F.

Twoje oczy powinny poruszaÊ siÚ jednostajnie ciÈgïym i pïynnym ruchem
wzdïuĝ linii czytanego tekstu.

G.

W celu lepszego rozumienia tekstu naleĝy czytaÊ wolniej i uwaĝniej, a jeĝeli
wydaje Ci siÚ, ĝe w trakcie czytania jakiĂ fragment zostaï przez Ciebie pominiÚty,
powinieneĂ, zanim bÚdziesz kontynuowaï lekturÚ, powróciÊ do niego.

H.

Wskazywanie palcem czytanego tekstu spowalnia proces czytania i powinno
byÊ eliminowane za pomocÈ treningów.

I.

Dobra i wartoĂciowa ksiÈĝka powinna byÊ czytana strona po stronie; nigdy
nie czytaj strony 20., jeĝeli nie przeczytaïeĂ strony 19., i nie czytaj strony
ostatniej, jeĂli nie przeczytaïeĂ poczÈtku.

J.

Jeĝeli w czasie czytania dochodzisz do waĝnych punktów, powinieneĂ
zaczÈÊ je wynotowywaÊ.

K.

Siïa Twojej motywacji nie ma wpïywu na tempo czytania.

L.

Jeĝeli znajdziesz w tekĂcie wyraz, którego nie rozumiesz, powinieneĂ mieÊ
pod rÚkÈ sïownik, aby w kaĝdej chwili móc sprawdziÊ jego znaczenie.

.

Jednym z gïównych niebezpieczeñstw szybkiego czytania jest zmniejszone
zrozumienie.

M.

Tak naprawdÚ bÚdziesz w stanie zrozumieÊ tylko to, na czym skoncentrujÈ
siÚ Twoje oczy.
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ByÊ moĝe CiÚ to zaskoczy, ale tylko na pierwsze stwierdzenie naleĝaïo odpowiedzieÊ TAK. Tylko ono nie jest mitem, chociaĝ wiele osób nadal tak sÈdzi! (Mam
nadziejÚ, ĝe siÚ do nich nie zaliczasz, skoro czytasz tÚ ksiÈĝkÚ). W kaĝdym innym
punkcie prawidïowa odpowiedě to NIE. Poniĝej znajdujÈ siÚ komentarze do
poszczególnych opinii. Przeczytaj je, szczególnie te, w których Twoje odpowiedzi
sÈ inne niĝ sugerowane, i przeprowadě proponowane doĂwiadczenia.

A. Czytanie z prÚdkoĂciÈ ponad 1000 sïów na minutÚ jest moĝliwe
Tak, oczywiĂcie! MogÚ nawet wymieniÊ kilka osób, które potrafiÈ czytaÊ w takim
tempie: Miïosz Miszczyñski, który czytaï z prÚdkoĂciÈ 28 061 sïów na minutÚ
(SNM) przy 70% zrozumienia tekstu (WRT), Monika Oĝóg — 26 244 SNM,
60% WRT, Katarzyna Pado — 7296 SNM, 70% WRT. A sÈ to wyniki tylko z jednego póïfinaïu mistrzostw Polski w szybkim czytaniu rozegranego w Krakowie
w 2005 r. Czytanie z prÚdkoĂciÈ ponad 1000 SNM jest moĝliwe!

B. Czytanie sïowo po sïowie pozwala lepiej zrozumieÊ czytany tekst
Nie. Otóĝ nie pojedyncze sïowa, ale zwiÈzki wyrazowe, grupy sïów sÈ dla nas
istotne. Tak naprawdÚ one niosÈ informacjÚ. Przykïadowo: jeĝeli zobaczymy samo
sïowo „pod”, to… nic nam ono nie powie. Ale wyraĝenie „pod stoïem” jest juĝ dla
nas jakÈĂ informacjÈ. Moĝemy siÚ domyĂliÊ, ĝe coĂ siÚ pod stoïem znajduje.
ZgodzÚ siÚ jednak, ĝe wiele sïów w wielu publikacjach (szczególnie w gazetach)
jest niepotrzebnych. PamiÚtajmy o zasadzie Pareto — 20/80, którÈ w naszym
przypadku moĝna przedstawiÊ tak, ĝe 20% sïów niesie 80% informacji. I odwrotnie
— 80% sïów niesie 20% informacji.

C. Gïos wewnÚtrzny, który sïyszÚ w myĂlach
w czasie czytania (subwokalizacja), spowalnia tempo lektury
i dlatego naleĝy siÚ go pozbyÊ
To stwierdzenie jest trochÚ podchwytliwe. Nawyk ten, zwany teĝ fonetyzacjÈ
lub subwokalizacjÈ, rzeczywiĂcie bardzo spowalnia tempo czytania. Przyjmuje siÚ,
ĝe czytajÈc jakikolwiek tekst z tym nawykiem, moĝemy osiÈgnÈÊ prÚdkoĂÊ do ok.
500 SNM. Tym samym fonetyzacja (subwokalizacja) doĂÊ istotnie spowalnia
nasze czytanie. Nie moĝna jednak wyeliminowaÊ jej caïkowicie, a tylko zagïuszyÊ. Jak to zrobiÊ, dowiesz siÚ w dalszej czÚĂci ksiÈĝki.

D. Musisz zrozumieÊ 100% czytanego tekstu
Co to znaczy „rozumieÊ”? Co to znaczy „rozumieÊ 100%”? Jak to sprawdziÊ i oceniÊ? Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste, gdyĝ rozumienie jest cechÈ
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indywidualnÈ, jako ĝe kaĝdy z nas ma chociaĝby inne doĂwiadczenia ĝyciowe,
które w jakiĂ sposób wpïywajÈ na rozumienie czytanego tekstu. Mitem jest równieĝ, ĝe zawsze rozumiemy 100% po przeczytaniu tekstu. DoĂwiadczenie wyniesione z prowadzonych przeze mnie kursów mówi, ĝe rozumienie na poczÈtku
nauki szybkiego czytania oscyluje przeciÚtnie w granicach 60%. Po kursie wzrasta
ono przeciÚtnie o 10%. Przyjmuje siÚ, ĝe rozumienie na poziomie 70 – 80% jest wystarczajÈce. OczywiĂcie jeĝeli mówimy o szczegóïowej analizie konkretnego tekstu,
np. umowy prawniczej, to rozumienie w wielu przypadkach musi wynosiÊ 100%.
Wszystko zaleĝy od celu naszego czytania.

E. PowinieneĂ dÈĝyÊ do tego, by pamiÚtaÊ 100% czytanego tekstu
Tylko po co? MówiÈc „pamiÚtaÊ 100% przeczytanego tekstu”, mam na myĂli
pamiÚtanie sïowo w sïowo np. kaĝdego artykuïu z gazety. Albo kaĝdego sïowa
z przywoïywanego juĝ wczeĂniej Nad Niemnem. Chociaĝ w historii znane sÈ osoby,
które miaïy zdolnoĂÊ do pamiÚtania wszystkich przeczytanych przez siebie tekstów,
byïy to raczej wyjÈtki potwierdzajÈce reguïÚ, ĝe nie da siÚ zapamiÚtaÊ 100% przeczytanego tekstu. OczywiĂcie jeĝeli celem czytania Makbeta jest nauczenie siÚ tytuïowej roli na pamiÚÊ, to jest to moĝliwe i wrÚcz wymagane. Ale mamy wtedy inny
cel, innÈ motywacjÚ niĝ przy czytaniu relacji z meczu piïki noĝnej. W wielu szkoïach dawniej (i, o zgrozo, równieĝ dziĂ!) za uczniów mÈdrych uwaĝa siÚ takich,
którzy potrafiÈ powtórzyÊ nauczony na pamiÚÊ rozdziaï z ksiÈĝki. Zdecydowanie
odradzam taki sposób nauki, gdyĝ jest on dobry na krótkÈ metÚ.

F. Twoje oczy powinny poruszaÊ siÚ jednostajnie ciÈgïym
i pïynnym ruchem wzdïuĝ linii czytanego tekstu
DoĂwiadczenie 2.1

Daj komuĂ kartkÚ z tekstem i niech ta osoba przeczyta jedno – dwa zdania. Po
cichu, tak jak normalnie czyta. W czasie gdy bÚdzie czytaÊ, patrz na jej oczy. Jak
siÚ poruszajÈ? Czy to jest ruch pïynny? Czy moĝe sÈ to „skoki” jak na rysunku 2.1?

Rysunek 2.1. „Skoki” wykonywane przez oczy w czasie czytania tekstu
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Wbrew pozorom oczy nie poruszajÈ siÚ pïynnym ruchem, ale „skokami”, w czasie
których nastÚpuje zatrzymanie (fiksacja) na sïowie (grupie sïów) i jego przeczytanie. Wynika to po prostu z budowy naszego oka. Im krótszy jest czas fiksacji,
tym szybciej moĝemy czytaÊ. Przyjmuje siÚ, ĝe czas takiego pojedynczego zatrzymania dla osób czytajÈcych wolno to ok. 0,5 – 1,5 s2. Jeĝeli ktoĂ czyta juĝ szybciej, czas ten skraca siÚ do 0,25 s, a po kursie szybkiego czytania nawet do 0,02 s.
Zobacz, jakie przyspieszenie moĝna osiÈgnÈÊ tylko na jednym sïowie! A gdy
dodamy do tego czytanie grupami sïów, to znamy juĝ pierwszy krok na drodze do
czytania z duĝymi prÚdkoĂciami!

G. W celu lepszego rozumienia tekstu naleĝy czytaÊ wolniej i uwaĝniej,
a jeĝeli wydaje Ci siÚ, ĝe w trakcie czytania jakiĂ fragment zostaï przez
Ciebie pominiÚty, powinieneĂ, zanim bÚdziesz kontynuowaï lekturÚ,
powróciÊ do niego
W tradycyjnym czytaniu z przeciÚtnÈ prÚdkoĂciÈ 211 SNM rozumienie wynosi ok. 59% (na podstawie pomiarów prÚdkoĂci poczÈtkowej na kursach). Przy
czytaniu tradycyjnym ïatwo siÚ dekoncentrujemy, a to wpïywa negatywnie na nasze
rozumienie. Wynika to z pracy naszych póïkul mózgowych: przy wolnym czytaniu
prawa póïkula niejako „nudzi siÚ” i myĂli np.: gdzie iĂÊ na zabawÚ w sobotÚ?, co bÚdzie
dzisiaj na obiad? albo fajny byï ten wczorajszy mecz. Czytamy i, jak to mówi mïodzieĝ,
„odpïywamy”. W powyĝszym stwierdzeniu wystÚpuje równieĝ wyraĝenie „wydaje
siÚ”. Skoro nam siÚ coĂ wydaje, to wcale nie jesteĂmy tego pewni. Czytamy wolno,
dekoncentrujemy siÚ i wykonujemy tzw. regresjÚ, czyli cofamy siÚ do raz przeczytanego tekstu. Czy nie zdarzyïo Ci siÚ nigdy, ĝe czytajÈc ksiÈĝkÚ czy gazetÚ,
pomyĂlaïeĂ np. o obiedzie albo popatrzyïeĂ w okno i za chwilÚ, wracajÈc do czytania, zadawaïeĂ sobie pytanie: „Gdzie to ja byïem?”, po czym zaczynaïeĂ czytaÊ
fragment tekstu drugi raz? Jest to zwiÈzane ze sïabÈ koncentracjÈ. Przyjmuje siÚ, ĝe
przez regresjÚ tracimy ok. 30% czasu przeznaczonego na czytanie!

H. Wskazywanie palcem czytanego tekstu spowalnia proces czytania
i powinno byÊ eliminowane za pomocÈ treningów
Nie. ByÊ moĝe w szkole zostaliĂmy nauczeni, ĝe palec, którym wskazujemy czytany
tekst, nam przeszkadza. I dodatkowo jeszcze brudzimy ksiÈĝkÚ! Przypatrz siÚ maïym
dzieciom, które moĝe nawet nie umiejÈ jeszcze czytaÊ, ale juĝ wyciÈgajÈ palec
wïaĂnie do swojego „czytania”. Czy doroĂli tak nie robiÈ? Jeĝeli szukasz jakiegoĂ
2

Póï sekundy to czas, jakiego potrzebujemy na wymówienie sïów „sto jeden”. Gdy
mówimy „sto dwadzieĂcia trzy”, mija jedna sekunda. Chyba ĝe ktoĂ mówi bardzo wolno
albo bardzo szybko!
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nazwiska w papierowej ksiÈĝce telefonicznej, to… wyciÈgasz wïaĂnie palec, aby
lepiej siÚ skoncentrowaÊ i nie przeoczyÊ szukanej informacji. Aby zobaczyÊ, dlaczego tak robimy, przeprowadě kolejne doĂwiadczenie.
DoĂwiadczenie 2.2

Niech jakaĂ osoba stanie przed TobÈ i zakreĂli oczami okrÈg. Ty obserwuj jej oczy.
Teraz wyciÈgnij wskazujÈcy palec i zatocz okrÈg, a osoba przed TobÈ niech wodzi oczyma za Twoim palcem. Teraz równieĝ obserwuj oczy tej osoby. Widzisz
róĝnicÚ (rysunek 2.2)?

Rysunek 2.2. Przybliĝony tor ruchu oka poruszajÈcego siÚ bez palca (wskaěnika)
i z palcem (wskaěnikiem)

Oczy lubiÈ wodziÊ za czymĂ. Wskazywanie dyscyplinuje i oczy, i mózg. Wskaěnik
nie pozwala oku „cofaÊ siÚ”, czyli wykonywaÊ regresji. Wskaěnikiem w czasie czytania moĝe byÊ palec, oïówek, dïugopis, patyczek do szaszïyków z pomalowanÈ na
czerwono koñcówkÈ. Zawsze, kiedy czytasz (nawet z ekranu komputera), staraj
siÚ korzystaÊ ze wskaěnika3.

I. Dobra i wartoĂciowa ksiÈĝka powinna byÊ czytana strona po stronie;
nigdy nie czytaj strony 20., jeĝeli nie przeczytaïeĂ strony 19.,
i nie czytaj strony ostatniej, jeĂli nie przeczytaïeĂ poczÈtku
To jest nasze czytanie i nasz cel czytania. Nikt nie moĝe nam zabroniÊ czytania
strony 20., jeĝeli nie przeczytaliĂmy 19. Jeĝeli chcemy przeczytaÊ w dobrej i wartoĂciowej ksiÈĝce do fizyki coĂ na temat budowy jÈdra atomowego, to opuszczamy
wczeĂniejsze rozdziaïy dotyczÈce kinematyki czy dynamiki, gdyĝ nasz cel czytania znajduje siÚ w innym miejscu. A tamte strony teĝ sÈ dobre i wartoĂciowe!
3

OczywiĂcie jeĝeli tekst, który czytamy, jest napisany drobnÈ czcionkÈ, to skorzystanie
z palca jako wskaěnika moĝe nam zasïoniÊ sporÈ jego iloĂÊ. Trudno równieĝ mazaÊ palcem
po ekranie monitora. Dlatego sugerujÚ korzystanie z cieñszych wskaěników przy czytaniu
tekstu na papierze i odpowiednio przerobionego kursora do czytania z ekranu monitora.
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ByÊ moĝe znasz osoby, które czytajÈ kryminaïy od ostatniej strony. Albo czytajÈ
poczÈtkowy rozdziaï, nastÚpnie przechodzÈ do ostatniego, ĝeby siÚ dowiedzieÊ, jak
zostaïa rozwiÈzana zagadka kryminalna, a potem wracajÈ do czytania „normalnego”.
Wydaje siÚ to dziwne i niepowaĝne? ByÊ moĝe tak, ale to ich czytanie, ich wybór.

J. Jeĝeli w czasie czytania dochodzisz do waĝnych punktów,
powinieneĂ zaczÈÊ je wynotowywaÊ
Robienie notatek w trakcie czytania niesie ze sobÈ niebezpieczeñstwo utraty koncentracji — bo trzeba poszukaÊ czegoĂ do pisania, bo trzeba znaleěÊ jakÈĂ kartkÚ
na notatki, bo póěniej trzeba wróciÊ do odpowiedniego miejsca w ksiÈĝce, w którym przestaliĂmy czytaÊ. Co wiÚcej, moĝe siÚ okazaÊ, ĝe po przeczytaniu caïoĂci
rozdziaïu zapisane przez nas wczeĂniej informacje sÈ tak naprawdÚ maïo istotne.
Jak tych niebezpieczeñstw uniknÈÊ?
PodkreĂlajmy w ksiÈĝce lub zaznaczajmy na marginesie to, co wydaje nam siÚ
istotne, aby po przeczytaniu danej partii materiaïu (rozdziaï, strona) powróciÊ do
tego miejsca i wtedy zrobiÊ notatki. Ale trzeba teĝ uwaĝaÊ, ĝeby nie przesadziÊ i nie
podkreĂlaÊ wszystkich zdañ, „bo sÈ waĝne” (widziaïem takie skrypty). Skoro
wszystko jest waĝne, to po co podkreĂlaÊ kaĝde sïowo?

K. Siïa Twojej motywacji nie ma wpïywu na tempo czytania
Motywacja ma wpïyw na wszystko, co robimy, równieĝ na tempo czytania!!! Im
bardziej chcemy siÚ czegoĂ nauczyÊ (np. szybko czytaÊ), tym ïatwiej nam to przychodzi. Przyjmuje siÚ, ĝe sama chÚÊ przyspieszenia czytania pozwala zwiÚkszyÊ jego
tempo o ok. 20%4! Jeĝeli jesteĂmy dobrze zmotywowani, jesteĂmy równoczeĂnie
lepiej skoncentrowani5. Przypomnij sobie, jakie byïy efekty Twojej pracy, gdy coĂ
musiaïeĂ zrobiÊ, a jakie wtedy, kiedy coĂ chciaïeĂ zrobiÊ. Rezultaty Twojej nauki
bÚdÈ inne, gdy musisz siÚ czegoĂ nauczyÊ, a inne (zapewne lepsze), gdy chcesz siÚ
czegoĂ nauczyÊ. Inaczej pracujesz, gdy musisz iĂÊ do pracy, a inaczej, gdy chcesz
iĂÊ do pracy. OkreĂlenia „musieÊ” i „chcieÊ” sÈ jak minus i plus, jak ogieñ i woda —
po prostu dwa odlegïe Ăwiaty. Motywacja jest jednym z czynników decydujÈcych
o efektach Twojego wysiïku w zakresie nauki szybkiego czytania. O tym, jak poprawiÊ motywacjÚ, przeczytasz w dalszej czÚĂci ksiÈĝki.

4

Z. Szkutnik, Kurs szybkiego czytania, „Wiedza i ¿ycie” 1990, nr 3 – 12.

5

E. Heuel, Trening koncentracji, Klub dla Ciebie, Warszawa 2006.
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L. Jeĝeli znajdziesz w tekĂcie wyraz, którego nie rozumiesz,
powinieneĂ mieÊ pod rÚkÈ sïownik, aby w kaĝdej chwili móc
sprawdziÊ jego znaczenie
Nie. SiÚganie przy kaĝdym „nieznanym” wyrazie do sïownika spowalnia tempo
czytania i dekoncentruje nas. Musimy znaleěÊ sïownik, musimy sobie przypomnieÊ
alfabet itp. Co gorsza, tracimy szansÚ na zrozumienie danego sïowa z kontekstu wypowiedzi, a takie rozumienie jest zdecydowanie lepsze. Nie sugerujÚ oczywiĂcie,
aby juĝ nigdy nie korzystaÊ ze sïownika, ale aby korzystaÊ z niego po przeczytaniu
danego fragmentu albo przed przeczytaniem (niektóre sïowa sÈ wytïuszczone,
wziÚte w ramkÚ — wtedy ïatwiej zrozumiemy czytany tekst).

. Jednym z gïównych niebezpieczeñstw szybkiego czytania
jest zmniejszone zrozumienie
Nie. Tak jak powiedzieliĂmy, przy czytaniu wolnym, z prÚdkoĂciÈ 200 – 220
SNM, ïatwo siÚ dekoncentrujemy, a to wpïywa negatywnie na nasze rozumienie. W szybkim czytaniu, gdy jesteĂmy lepiej skoncentrowani, gdy znacznie
lepiej dziaïa nasza pamiÚÊ, rozumienie siïÈ rzeczy musi byÊ wyĝsze. PomijajÈc
juĝ fakt, ĝe szybko czytajÈc, moĝemy dany tekst przeczytaÊ dwa – trzy razy w takim samym czasie jak czytajÈc raz — wolno. Moĝna powiedzieÊ, ĝe nasz mózg
lepiej pracuje „na szybszych obrotach”. Z koncentracjÈ przy czytaniu jest tak
samo jak w czasie jazdy samochodem. Wolna jazda to zwracanie uwagi na mijane
miejsca, odpisywanie na SMS-y, poprawianie fryzury w lusterku. Gdy jedziemy
130 km/h autostradÈ (nieremontowanymi odcinkami!), to nie moĝemy pozwoliÊ sobie na dekoncentracjÚ. OczywiĂcie poprawa rozumienia przy wzroĂcie prÚdkoĂci czytania przychodzi z czasem, po serii intensywnych Êwiczeñ. Na poczÈtku,
gdy nasze stare nawyki czytelnicze sÈ jeszcze utrwalone, nasze rozumienie moĝe
maleÊ. Moĝna szybko zwiÚkszyÊ prÚdkoĂÊ czytania, jednak rozumienie poprawia siÚ trochÚ wolniej. Ale siÚ poprawia! JeĂli tylko systematycznie Êwiczymy…

M. Tak naprawdÚ bÚdziesz w stanie zrozumieÊ tylko to,
na czym skoncentrujÈ siÚ Twoje oczy
DoĂwiadczenie 2.3

Stañ twarzÈ do Ăciany, wybierz na Ăcianie jeden punkt na wysokoĂci swoich
oczu i skoncentruj siÚ na nim. WyciÈgnij rÚce przed siebie i zacznij poruszaÊ
palcami (rysunek 2.3 a). Rozszerzaj rÚce, caïy czas patrzÈc na punkt na Ăcianie
(rysunek 2.3 b). Gdy przestaniesz widzieÊ ruszajÈce siÚ palce, przestañ rozszerzaÊ
rÚce, popatrz w lewo i w prawo — to jest Twoje pole widzenia (rysunek 2.3 c).
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Rysunek 2.3 (a – c). Rozszerzone rÚce wyznaczajÈ pole widzenia

DziÚki widzeniu peryferyjnemu moĝemy widzieÊ w zakresie 180 stopni (niektórzy nawet w zakresie 210). JesteĂmy skoncentrowani na wybranym punkcie,
który jest przed nami, a widzimy nasze poruszajÈce siÚ palce po bokach. Wykorzystujemy widzenie peryferyjne, nasze pole widzenia i dziÚki temu moĝemy
czytaÊ, niekoniecznie skupiajÈc siÚ na danym wyrazie. W pionie wyglÈda to podobnie, z tym ĝe nasze pole widzenia jest nieco mniejsze, co wynika z ograniczenia
przez oczodoïy. Przyjmuje siÚ jednak, ĝe pole naszego widzenia (niekoniecznie
ostrego) to okrÈg. ZwróÊ uwagÚ, ĝe moĝesz patrzeÊ w jeden punkt, a widzieÊ
wiele sïów dookoïa. Pole widzenia teĝ bÚdziemy poszerzaÊ (a dokïadniej — uczyÊ
siÚ je efektywnie wykorzystywaÊ).
Koñczymy rozdziaï dotyczÈcy mitów zwiÈzanych z szybkim czytaniem i czytaniem w ogóle (rozumianym jako uczenie siÚ). ByÊ moĝe niektóre komentarze wydajÈ Ci siÚ dziwne. Moĝe to wynikaÊ z Twoich dotychczasowych nawyków czytelniczych. Nie odkïadaj teraz ksiÈĝki na póïkÚ, gdyĝ w dalszych rozdziaïach
spróbujemy te nawyki zmieniÊ. Na poczÈtek sprawdzimy jednak, z jakÈ prÚdkoĂciÈ
czytasz. I co z czytanego tekstu rozumiesz.
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