
ĆWICZENIE NASZEJ PAMIĘCI 

 

Poświęć dwie minuty  na przyjrzenie się tej ilustracji. 

Patrz uważnie i postaraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Po upływie 

wyznaczonego czasu. Nie patrz na ilustrację i odpowiedz na pytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Odpowiedz na pytania: 

1. Jaki kolor ma balon? 

2. Ile motyli widać na ilustracji? 

3. Co widać na lewo od odcisku dłoni? 

4. Jakie zwierzę śpi w fotelu? 

5.Co widać tuż pod kapeluszem? 

6. Jak biegną paski na poduszce: pionowo czy poziomo? 

7. Jak skierowany jest ogonek liścia: w prawo czy w lewo? 

8. Jaki przedmiot znajduje się w prawym górnym rogu ilustracji? 

9. Koperta jest otwarta czy zamknięta? 

10. Co widać na zdjęciu z polaroida? 

11. Jakie kolory ma czapka zrobiona na drutach? 

12. Jabłko znajduje się bliżej kapelusza czy muszli? 

13. Których trzech przedmiotów brakuje na ilustracji: liny, ołówka, skarpetki, klucza, lizaka, 

dzwonka, ciemnych okularów, fasoli czy krawata? 

14. Wymień trzy metalowe przedmioty. 

15. Ile nakryć głowy widać na ilustracji? 

16. Jaki kolor ma farba na pędzlu? 

17. Których dwóch przedmiotów brakuje na ilustracji? 

18. Ile par butów widać na ilustracji? 

19. W co gra się piłką z ilustracji? 

20. Jaki kwiat widać w dolnym rzędzie? 

 

By sprawdzić odpowiedzi, wróć do ilustracji. 

 



 

 

 

 

 

A następnie: 

„JAK MÓZG ZAPAMIĘTUJE?” 

Większość osób udzieli od 5 do 10 poprawnych odpowiedzi. 

Jeśli udało Ci się poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 12 pytań, to doskonały 

wynik. 

Ten test pamięci jest bardzo wymagający, ponieważ zapamiętujemy zaskakująco 

mało szczegółów, jeśli czegoś specjalnie nie szukamy (dowodzi to, jak ważna w procesie 

zapamiętywania jest uwaga). 

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak łatwo zwątpić w prawdziwość swoich 

wspomnień lub zapamiętać coś, czego nie było? 

Jak długo można myśleć o tym, które zwierzę zasnęło w fotelu albo gdzie 

znajdują się nieistniejące jabłka lub pary butów? 

Czy odpowiadając na pytanie nr 14 (tuż po przeczytaniu nr 13) wpadło Ci do 

głowy, by wymienić klucz jako jeden z trzech metalowych przedmiotów? 

 

Dziękuję za uwagę. To taka mała propozycja na odwrócenie uwagi od natłoku 

ostatnich wydarzeń. 

Wszystkich Bursjan pozdrawiam bardzo serdecznie!!! 

Mam nadzieję, że dajecie radę? 

 

Iwona Kozłowska 


