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Sztuka koncentracji 
przyczyny zakłóceń oraz usprawnianie 

 
Koncentracja – skupienie uwagi na jednej określonej sprawie (to moment zbierania 

wszystkich myśli i spostrzeżeń, tak aby pozostać wyłącznie przy tej jednej sprawie 
i zignorować wszystkie inne). 

Koncentracja to ważny czynnik dokonywania osiągnięć, podczas uprawiania sportu, 
pracy zawodowej, w nauce i zabawie. Osiąganie dobrych wyników i sukcesów jest 
możliwe jedynie pod warunkiem, że pozbieramy swoje myśli i spostrzeżenia, skupiając 
je na aspekcie będącym celem działania. Natomiast wszelkie rozproszenie myśli lub 
uwagi to oddalenie się od celu, co w konsekwencji prowadzi do gorszych osiągnięć, 
słabszej efektywności naszych starań i mniejszej intensywności przeżyć. [2] 

W latach pięćdziesiątych sport poszedł w stronę doskonalenia techniki. Zakładano, 
że jeśli doskonale technicznie przygotuje się zawodnika do walki sportowej, to będzie 
miał zwiększone szanse na zwycięstwo. Takie podejście zaowocowało oburęcznym 
bekhendem w tenisie czy wysoko podrzucaną piłeczką w tenisie stołowym. Z czasem 
jednak okazało się, że dobra technika nie jest warunkiem wystarczającym. Dobrze 
przygotowani technicznie zawodnicy w decydujących momentach przegrywali. 
Naukowcy poszli dalej. Jeśli zawodnik ma dobrą technikę, musi być także dobrze 
przygotowany wydolnościowo. Takie podejście miało spowodować przewagę nad 
innymi zawodnikami. Pojawił się wtedy trening wysokogórski i inne wspomagania 
organizmu sportowca.  

Lata osiemdziesiąte. Tu do sportu weszła psychologia jako następna cegiełka 
w przygotowaniach zawodnika. W szybkim tempie kształcono nowe kadry do pracy 
z zawodnikami. Dziś o psychologach, którzy współpracują z zawodnikami mówi się, że 
są konsultantami, trenerami mentalnymi. Trening mentalny i trening sportowy mają 
wiele wspólnego. Psychikę też można rozwijać i modelować. Tu nadal szuka się rezerw 
które pomogą w uzyskiwaniu jeszcze lepszych rezultatów. U pewnego mistrza Zen w 
strzelaniu z łuku można przeczytać, że początkujący adept tego sportu potrzebuje 90% 
czasu nauki na trening techniki, a 10% na kształtowanie umiejętności psychicznych. 
U mistrza ta zależność staje się odwrotna, 9/10 czasu zajmuje się on kształtowaniem 
swojej siły koncentracji.[4] 

 „Zdarza się często, że kiedy nie potrafimy się skoncentrować na swojej pracy tak, 
jak należy, od razu mamy gotowe usprawiedliwienie: bo telefon nie przestawał 
dzwonić..., bo było za gorąco..., w tym momencie nie byłem w nastroju..., bo 
zdenerwował mnie kolega..., bo miałem za dużo spraw na głowie... i tak dalej.”  

Znamy takie wymówki, którymi ludzie tłumaczą swoje porażki w różnych aspektach 
życia jak sport, praca, egzamin. 

Zakłócenia koncentracji można przezwyciężać nie tylko za pomocą treningu mózgu, ale 
również poprzez wprowadzenie ładu w swoje prywatne życie lub wprowadzenie ładu 
w proces szkoleniowy ze zmianą zachowań oraz nabieraniu wiary we własne wartości. [2] 

 
Źródła zakłóceń są w naszym codziennym życiu nieuniknione. 

Tam, gdzie nie można ich zlikwidować, musimy się nauczyć żyć obok nich. 
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Utrudnienia – zakłócenia: 
 
Problemy zdrowotne, nieprawidłowe odżywianie i niedobór snu 

Warunkiem wysokiej wydolności umysłowej, która między innymi obejmuje siłę 
koncentracji, jest również dobra kondycja fizyczna i brak jakichkolwiek dolegliwości 
zdrowotnych. Słaby ból głowy lub nieco silniejsze przeziębienie prowadzą do 
znacznego spadku zdolności koncentracji. 

Na zdolność koncentracji bardzo negatywnie wpływa również alkohol, a także 
przyjmowanie większej ilości lekarstw. Są to czynniki silnie blokujące przetwarzanie 
informacji oraz ich magazynowanie. 

Do spadku wydolności prowadzi również czasowy albo chroniczny niedobór snu. 
Sen sprzyja regeneracji zasobu energii, skąd zasilana jest także zdolność do skupienia 
uwagi i koncentrowania się na pracy przez dłuższy czas.  
 
Brak zainteresowania 

Zainteresowanie daną sprawą działa jak filtr, który powoduje skupienie uwagi. Tam 
natomiast, gdzie brakuje zainteresowania i motywacji lub występują one w znikomym 
stopniu, postrzeganie odbywa się na zasadzie obojętności (czy dobrze to dobrze, czy 
źle to też dobrze). Oznacza to zaprzeczenie warunków koncentracji podczas 
wykonywania zadania czy pracy i doznawania emocji, brakuje bowiem zewnętrznego 
bodźca, który w naturalny sposób skierowałby uwagę na jeden konkretny punkt. Łatwo 
idzie praca , której charakter odpowiada naszym zainteresowaniom, z trudem natomiast 
i oporami bierzemy się do spraw, do których nie mamy pozytywnego nastawienia. 

 
Nadmierne obciążenie zadaniami i niewłaściwy poziom wymagań 

To doświadczenie zdobywa się jeszcze w szkole: w porównaniu do przeciętnych 
wymagań stawianych     klasie  jako całości, poziom naszych własnych możliwości jest 
albo za wysoki, albo za niski. Jeśli ta różnica jest bardzo wyraźna, a więc przerabiany 
materiał lub stawiane zadania nie wykorzystują naszych możliwości albo, na odwrót, 
znacznie je przerastają, nasza końcowa reakcja jest zawsze taka sama: ustępujemy na 
tym odcinku i kierujemy swoją uwagę w inną stronę. 

Jeśli wymagania nie odpowiadają naszej sprawności i wydolności, w krótkim czasie 
słabnie motywacja, a tym samym ginie zdolność koncentracji. W podobny sposób 
zostaje pogrzebana zdolność koncentracji, jeśli w pewnym określonym czasie mamy do 
wykonania za dużo lub za mało zadań. W sytuacjach, które zmuszają do użalania się 
w rodzaju: „Tyle mam ostatnio spraw na głowie, że nie wiem już, w co najpierw ręce 
włożyć!” albo: „U mnie w biurze są takie nudy, że tylko chodzę z kąta w kąt”, zanik 
zdolności koncentracji nie powinien nikogo dziwić. 

 
Brak systematyki i znajomości celu 

Czas wolny można spędzić miło i relaksowo nie myśląc o dniu jutrzejszym. Co 
innego praca, proces szkoleniowy, który musi być dobrze zaplanowany i konkretny. 
Praca „na ślepo” jest nieproduktywna, oznacza niepotrzebną stratę czasu, energii 
i właśnie koncentracji. Czynność wykonywana w skupieniu wymaga następujących po 
sobie w logicznym ciągu założeń, które doprowadzą  do wcześniej wyznaczonego celu. 
Kto nie rozdzielił swoich celów na główne (osiągalne) i pośrednie, nie dysponuje 
żadnymi punktami orientacyjnymi, które pomogłyby nie zbaczać z drogi i dotrzeć 
z sukcesami do mety. 

Dobrze przemyślany i realistyczny plan zajęć z uwzględnieniem czasu, jakim 
dysponujemy, pozwala na świadome i efektywne wykorzystanie własnych sił do 
uporania się z wykonywaniem zadania. Kto nie jest w pełni świadom, dokąd chce 
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dotrzeć i jaką drogę obierze, ten z pewnością zbłądzi w którymś momencie i roztrwoni 
potencjał energii. 

 
Brak samodyscypliny 

Nie każda praca sprawia przyjemność, nie przy każdym zadaniu wykazujemy cały 
czas pełną motywację. Wielu ludziom podjęcie takiej pracy czy zadania i konsekwentne, 
zaangażowane doprowadzenie jej do końca w warunkach odpowiedniej koncentracji 
sprawia niemałe kłopoty. Typowe reakcje w takich sytuacjach to odwlekanie działania 
na możliwie najbardziej odległy termin lub wykonanie zadania „na odtrąbiono” byle jak 
i przy najmniejszym nakładzie sił. 

Odwlekanie realizacji niemiłych zadań jedynie przesuwa problem w przyszłości. Do 
należytego wykonania powierzonych zadań niezbędna jest umiejętność świadomego 
sterowania własną zdolnością koncentracji.  

 
Negatywne nastawienie 

Czy zawodnik wierzy w siebie i we własne zdolności? Czy zawodnik podchodzi do 
wysuwanych przez trenera wymogów z odpowiednią pewnością siebie? A może już 
z góry zawodnik jest  przeświadczony, że w końcu zawiedzie? 

„Należy myśleć pozytywnie” - oto maksyma życiowa, która swoją trafność poddaje 
weryfikacji również wtedy, gdy chodzi o zdolność koncentracji. Jeśli stale powtarzasz 
w duchu: „I tak nie potrafię się skoncentrować”, podejmowane próby w tym kierunku 
rzeczywiście nie przyniosą oczekiwanego skutku. To działanie przeciw sobie i wpadanie 
w błędne koło, które trwale blokuje potencjał służący poprawie zdolności koncentracji, 
a tym samym wydolności psychicznej i fizycznej. 

Myśleć pozytywnie to znaczy również: zamiast pochopnie kapitulować, maksymalnie 
wykorzystywać własne zdolności i nadarzające się okoliczności. 

 
Brak równowagi wewnętrznej 

Wszyscy miewamy w życiu okresy braku równowagi wewnętrznej, niepokoju 
i niezadowolenia. Czasem jakiś problem natury zawodowej lub osobistej zaczyna 
dręczyć nas do tego stopnia, że inne sprawy schodzą na dalszy plan. Doprowadzić do 
tego może np.: choroba bliskiej osoby albo nieprzyjemny konflikt z szefem lub ze 
współpracownikami (koledzy, rodzice, szkoła, trener). Zdarza się również, że nawet nie 
znamy przyczyn depresji, jaka nas aktualnie gnębi, i mamy jedynie nieokreślone 
poczucie kryzysu psychicznego. 

Problemy natury osobistej zawiadują naszym postrzeganiem i odczuciami, 
ograniczają również nasze zainteresowanie innymi ważnymi zadaniami.[2] 

Każdy posiada zdolność koncentracji, a regularny trening sprzyja jej 
systematycznemu rozwojowi. W sporcie jest to w tej chwili warunek konieczny do 
wspięcia się na szczyty. Pozytywny wpływ na ogólne zdolności koncentracji można 
osiągnąć poprzez specjalne ćwiczenia czy całe programy ćwiczeń kształtowania 
koncentracji. Powinny one pozytywnie wesprzeć rozwój strzelca, a także cały proces 
szkoleniowy, który stanie się dzięki temu efektywniejszy, a wraz ze wzrostem 
umiejętności technicznych, to właśnie umiejętności koncentracji uwagi będą decydowały 
w pierwszej kolejności o wyniku. 

Ćwiczenia w koncentracji mają na celu podwyższenie tolerancji na zakłócenia, które 
mogą mieć miejsce również podczas odbywania konkurencji strzeleckich. Ćwiczenia 
mogą pomóc w zmianach zachowania tak by mimo osłabionego zainteresowania daną 
sprawą możliwe było działanie w pełnej koncentracji i co za tym idzie efektywnie. 
Ćwiczenia polegają na pracy nad sobą, przełamaniu negatywnych nastawień 
i nabierania zaufania do własnych zdolności, na rozwoju równowagi wewnętrznej, 
doskonaleniu samoorganizacji oraz samodyscypliny.[2] 
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Elementy składające się na zdolności koncentracji to percepcja wrażeń zmysłowych, 
przetwarzanie informacji, logiczne i twórcze myślenie, ćwiczenia powinny zawierać się 
właśnie w tych sferach: 

 intensyfikuj własne postrzegania zmysłowe – wzrokowe, słuchowe, dotykowe, 
węchowe, smakowe. 

Ćwiczenie zdolności postrzegania dzięki któremu, możliwe staje się świadome 
sterowanie własną uwagą. W strzelectwie najważniejsze będzie postrzeganie 
wzrokowe, które ściśle wiąże się z prawidłową , w pełni świadomą obserwacją 
przyrządów celowniczych. 

 
Ćwiczenie 1 

Popatrz na zamieszczone poniżej zdjęcie, ale tylko przez około 3 sekundy. 
Następnie zamknij szybko oczy i przywołaj z pamięci wszystkie szczegóły oraz zadaj 
sobie kilka pytań, np.: 

 Czy zdjęcie przedstawiało ludzi czy zwierzęta? 
 Czy widać na nim jakieś rośliny? 
 Czy przypominam sobie jakieś przedmioty, a jeśli tak to jakie i jak są 

rozmieszczone w pokoju? 
 Otwórz oczy i porównaj swoje wyobrażenia ze zdjęciem.[2] 

 

 
 

Ćwiczenie 2 
Weź do ręki ołówek i przesuwaj nim pod poniższymi rzędami liter, podkreślając literę 

„u”. ( to ćwiczenie uczy właściwej percepcji informacji w możliwie najkrótszym czasie. 
Po wykonaniu ćwiczenia przeczytaj powtórnie wszystkie litery, sprawdzając, czy na 
pewno podkreśliłeś wszystkie „u” ).[2] 

dfgrtuklmnropuesfvnjuthlkasderfhubmcsdloijhgfytrqiuasdwsolliukjhgfipl
mnosgunbczxsdewqiumkljhżxsźńwersfrukliophwehgfdlopinbvcrtyuazq
wretsdfujkoipkyrsewqunbdserluhptmyxpaugrsdfjhngradtcbpjsfwlliutresi
xbvfrtkluiwafyxvrejilutsbuadjntepkikkiutyrequdgelohnagtpkujapdbfeudg
asladkuagcquoumladafrutropoqytredhiogautresiwenctepugefejutygakn
iwehkladertugradkoennenfuhtebratawerdylupinedrahmygiui 



 Sztuka koncentracji przyczyny zakłóceń oraz usprawnianie  141 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 4, Wrocław, 2007 

Ćwiczenie 3 
Narysuj poniższą figurę w prawym prostokącie w formie lustrzanego odbicia.[2] 

 

a teraz taką… 

 

 
Ćwiczenie 4 

Przyjrzyj się rysunkowi, śledząc bieg linii wyłącznie wzrokiem, bez jakichkolwiek 
środków pomocniczych, nie dotykając linii palcem ani ołówkiem. Jeśli w pewnym 
momencie stracisz z nią kontakt wzrokowy, zgubisz ją albo przerwiesz wędrówkę 
oczami z innego powodu, zacznij jeszcze raz.[2] 
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Ćwiczenie 5 
Znajdź różnice pomiędzy poniższymi rysunkami. 

 
albo tu… 

 
Jedną z cech postrzegania jest selektywność. Dokonując spostrzeżeń zazwyczaj 

wydzielamy jeden lub kilka elementów, zaś wszystko pozostałe staje się tłem. Można to 
zaobserwować szczególnie wyraźnie w tak zwanych wizerunkach dwoistych, które 
mogą być widziane „i tak, i tak”. [3]  

 
Ćwiczenie 6 

Po zobaczeniu na poniższych rysunkach dwóch różnych obrazków w zależności od 
tego co przyjmiemy za figurę a co za tło, staraj się jak najdłużej utrzymać uwagę na 
jednym sposobie widzenia danego obrazka. Jeżeli uwaga „ucieknie” ci na drugi sposób 
widzenia, wróć świadomie do pierwszego sposobu. Ćwicz kilka razy po 30” wpatrując 
się w obrazki. 

   



 Sztuka koncentracji przyczyny zakłóceń oraz usprawnianie  143 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 4, Wrocław, 2007 

 trenuj pamięć 
 
Ćwiczenie 7 

Gra MEMORY. Mamy do dyspozycji pary kart ułożonych w kwadracie i zakrytych. 
Odkrywamy parę i jeżeli są to te same karty zabieramy je, jeśli nie, zakrywamy 
i odkrywamy ponownie dwie, zapamiętując gdzie i jakie karty były poprzednio odkryte. 
Zadanie polega na tym by znaleźć wszystkie pary i ściągnąć je ze stołu jak najszybciej. 
Ćwiczenie kształtuje pamięć i wymaga dużej koncentracji uwagi na zadaniu. 

 

Ćwiczenie 8 
Gra MahJong – gra w której potrzeba dużej spostrzegawczości i zapamiętywania 

położenia trudnych figur. Polega na zdjęciu par figur z konstrukcji tak by obejrzeć 
w nagrodę tło znajdujące się pod nią. 

 

Niestety człowiek współczesny ma przesadną skłonność do analizowania swojego 
zachowania, upośledzając przez to różne nieświadome mechanizmy ułatwiające 
skuteczne działania.[5] Wynika z tego że podczas działania dominującą rolę obejmuje 
lewa półkula naszego mózgu. To jednak nasza prawa półkula mózgowa umożliwia nam 
wykorzystanie nieświadomych mechanizmów, precyzyjne wykonanie, dokładne 
spostrzeganie, poczucie rytmu, wrażliwość dotykową. Powinniśmy dbać, by nie była 
ona zdominowana przez lewą półkulę, głównie poprzez aktywizowanie naszej 
wyobraźni. Można to uzyskać stosując techniki mnemotechniczne ułatwiające 
zapamiętywanie, a bazujące na naszej wyobraźni. Jest szereg opracowań tych technik 
za pomocą, których można zapamiętać różne listy rzeczy, ciąg liczb, nazwiska i imiona 
itp. Wykorzystując te techniki możemy nauczyć się jak łatwo zapamiętywać różne 
rzeczy przy okazji trenując koncentracje uwagi, która będzie niezbędna przy tego typu 
zadaniach. Techniki te opierają się głównie na synchronizacji pracy obu półkul 
mózgowych, stymulując w ten sposób nasz umysł do prawidłowej pracy. 
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Ćwiczenie 9 
Skojarzenia to jedyny sposób , w jaki mózg trwale zapamiętuje nowe informacje. 

Trzeba uruchomić swoją wyobraźnię, by połączyć ją z treścią którą chcemy zapamiętać. 
Najważniejsza zasada: spraw, by Twoje wyobrażenie budziło emocje! Żeby było 
zabawne, przerażające, absurdalne, głupie, obrzydliwe… dzięki temu będzie łatwo 
zapamiętywane. (AR) Jedną z technik tego typu jest technika liczbowo – obrazowa. 
Spróbuj zapamiętać poniższe cyfry wraz z przedmiotami z którymi są sparowane.[1] 
 
0  jajko 
1  swieczka 
2 łabedz 
3  mewa 
4  krzesło 
5  hak 
6  bomba (albo gwizdek) 
7  kosa (albo flaga) 
8  bałwan 
9  balonik 
10  strzała i tarcza (albo talerz i łyżka) 

 
Teraz mając tak skojarzone liczby spróbuj zapamiętać podane niżej wyrazy w danej 

kolejności stosując się do poniższych wskazówek: 
 Wyobraź sobie scenkę, w której skojarzysz dwa elementy: jeden – symbolizujący 

informacje do zapamiętania i drugi – symbolizujący numer, pod którym 
zapamiętujesz te informacje. 

 Nie próbuj zapamiętywać, że coś wygląda jak cos innego, np. jeśli pod numerem 
7 masz zapamiętać informacje „ostry nóż”, nie rób skojarzenia „nóż jest ostry jak 
kosa”, bo na obrazie w Twojej wyobraźni pojawi się tylko jeden element i tylko on 
pozostanie w pamięci! 

 Postaraj się pracować nad swoimi skojarzeniami, by były one wyraźne, zabawne 
i pełne akcji. 

 Postaraj się uruchomić jak najwięcej wyobrażeń zmysłowych. 
 
9  pasta do zębów 
2 sukienka 
10 szampon 
4 siatka 
5 pierścionek  (np. zawieszony pierścionek na haku) 
3 żelazko 
6 małpa 
7 centymetr krawiecki (np. odmierzasz centymetrem długość kosy żeby uszyć 

pokrowiec u krawca) 
1 włosy 
8 drabina 

 
A teraz z pamięci wypisz kolejno wszystkie zapamiętane przedmioty. 

 
 ucz się odprężać – odprężenie pozostaje w ścisłym związku z koncentracją. 

Dopiero po osiągnięciu stanu odprężenia spełniamy warunki zwiększenia 
wydajności psychicznej i fizycznej. Odprężyć się to znaczy odsunąć od siebie 
wszelkie lęki i problemy.  
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Ćwiczenie 10 
Usiądź prosto na krześle, nie opierając się o nie plecami i opuść swobodnie ręce. 

Zamknij oczy. Skieruj uwagę na prawe ramię. Staraj się poczuć jego ciepło i ukrwienie. 
Wmów sobie, że ręka staje się cięższa, coraz cięższa. Powtarzaj tą autosugestie, 
dopóki rzeczywiście nie poczujesz w ramieniu wrażenia ciężkości. Kiedy w końcu 
otworzysz oczy odczujesz stan rozluźnienia i rozgrzania mięśni. Z czasem kieruj uwagę 
na inne części ciała: lewe ramię, prawą nogę itd.[2] 

 
Ćwiczenie 11 

Usiądź wygodnie przy stole, opierając się łokciami o blat. Podłuż dłonie pod brodę 
i zamknij oczy. Po chwili zaczniesz dostrzegać mroczną pustkę. Odpędzaj od siebie 
wszelkie jasne plamy, które ewentualnie będą się pojawiać przed Twoimi oczami 
i ustawicznie kieruj uwagę na ciemne tło, dopóki zdołasz podtrzymać koncentrację. 
Ćwiczenie to uczy jak izolować się od bodźców zewnętrznych.[2] 

 
Ćwiczenie 12 

Usiądź lub połóż się wygodnie. Skoncentruj uwagę na swoim oddechu. Poczuj jak 
wdychasz powietrze nozdrzami jak wypełnia ono Twoje płuca po czym jak spokojnie je 
wydychasz. Cały czas staraj się koncentrować uwagę tylko na rytmie oddechowym. 
W momencie kiedy najdą cię myśli inne niż oddychanie spróbuj złapać tą myśl nazwać 
ją dokładnie, określić następnie odłożyć ją na półkę z myślą „zajmę się tym później”, 
a następnie powrócić znowu do koncentracji nad oddychaniem. 

 
Ćwiczenie 13 

Usiądź prosto na krześle i zamknij oczy. Oddychaj powoli i głęboko. Nabieraj 
powietrze przez nos; wydech ma następować przez lekko rozchylone usta. Całą uwagę 
kieruj na sposób, w jaki oddychasz, a także na to, co czujesz w trakcie oddychania, 
czyli lekki powiew powietrza w nosie i ustach. Po jakimś czasie przestawiasz się na 
spokojny, powolny rytm oddychania przeponowego, który utrzymuj jak najdłużej. 
Gdybyś poczuł, że Twoja uwaga uległa rozproszeniu, skieruj ją z powrotem na proces 
oddychania.[2] 

 
Ćwiczenia oddechowe to wypróbowany sposób osiągania stanu odprężenia 

w dowolnym momencie i dowolnym miejscu. Są rodzajem interwencji służącej 
wykluczeniu niepożądanego schematu reakcji emocjonalnych lub uzyskaniu nad nimi 
kontroli. [6] Związek pomiędzy oddechem a umysłem można porównać do latawca – 
stan umysłu (doznania i uczucia) to jego korpus, a oddech zaś pełni funkcję sterującej 
nim linki. Jeśli prowadzimy ją spokojnie, delikatnie i jednostajnie, najprawdopodobniej 
latawiec będzie zgrabnie szybował niczym beztroski ptak. Kiedy jednak szarpniemy 
gwałtownie linką, papierowa konstrukcja zacznie wzlatywać i nurkować niczym statek 
na wzburzonym morzu, próbujący desperacko utrzymać się na powierzchni. Podobnie 
rzecz się ma z oddechem – jego powolny, spokojny rytm współgra ze stanem 
odprężenia emocjonalnego lub go wywołuje.[6] 

 
Ćwiczenie 14 

Budując zdolność koncentracji zawodnika, możemy wykorzystać techniki 
wizualizacyjne, które będą obniżały uczucie lęku w sytuacji startowej i pozwalały na 
skupienie uwagi nad tym co istotne podczas konkurencji.  

Po wstępnym odprężeniu się zawodnika, prosimy go o wyobrażenie sobie 
wszystkich szczegółów, które jest w stanie sobie przypomnieć ze swojego ostatniego 
startu w zawodach. A więc przypomnieć sobie strzelnice, obecne tam osoby 
i wydarzenia, które się odbywały w trakcie ich przebiegu. Już przy wspomnieniu 
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stanowiska na strzelnicy i otaczających ludzi zawodnik odczuje, że jego ciało reaguje 
mobilizacją. Serce może zacząć bić szybciej, oddech ulec przyspieszeniu. Gdy taka 
reakcja zostanie zauważona, zawodnik powinien oderwać się od sytuacji stresowej 
i poświęcić uwagę swoim reakcjom. Obserwować symptomy, które wystąpią tak długo, 
aż powróci zwykły spokój. Wówczas zawodnik ponownie wraca do swojego 
wyobrażenia zawodów. Obserwuje sam siebie z zewnątrz, jak przygotowuje się do 
startu, jak sędzia zapowiada konkurencję, jak zajmuje stanowisko i rozpoczyna strzały 
próbne, a potem oceniane. Jak tylko wystąpią reakcje spowodowane stresem, uwagę 
trzeba przenieść na symptomy i dążyć do uspokojenia. W ten sposób zawodnik 
wyobraża sobie cały przebieg strzelania, wraz ze zdarzeniami jakie miały miejsce. 
Każde napięcie ma być zarejestrowane i zlikwidowane.[4] 

Regularny trening wizualizacyjny trwający 10-15 minut jednorazowo, znacznie 
pomaga w utrzymaniu spokoju i koncentracji przy kolejnych startach w zawodach.[4] 

 
 

 logiczne i twórcze myślenie - zabawy logiczne pobudzające do budowania 
strategii działania, umożliwiającej rozwiązanie jakiegoś problemu, które zmuszają 
również do twórczego sposobu myślenia. Można znaleźć sporo tego typu zadań 
w literaturze czy internecie, które będą atrakcyjne dla naszych podopiecznych, 
dzięki czemu łatwo będzie je wpleść w codzienny trening, a dzięki którym 
zawodnik będzie ćwiczył swój umysł w koncentracji uwagi.  

 
Ćwiczenie 15 

Zestaw czterech klocków z których można zbudować ponad 50 figur, zadaj 
zawodnikowi zadanie polegające na zbudowaniu jednej z figur.  

  

Zestawy testów jakie proponuje MENSA stanowią doskonałe źródło zadań do 
ćwiczeń w logicznym i twórczym myśleniu. Wiele z nich można wykorzystać w treningu. 
Np. 
 
Ćwiczenie 16 

Połącz wszystkie kropki czterema liniami prostymi, nie odrywając ołówka od papieru.  
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Ćwiczenie 17 
Pewna wyspa ma kształt kwadratu i jest otoczona rowem o szerokości 5 metrów. 

W jaki sposób można się na nią przedostać mając do dyspozycji tylko i wyłącznie 
2 wytrzymałe deski, z których każda ma długość 4,95 metra? 

 

 
 

Ćwiczenie 18 
Zagadka - Ilu tragarzy powinien wynająć i jak postępować podróżny, który chce 

przejść przez pustynię, jeśli droga przez nią trwa sześć dób, każdy zaś z tragarzy i sam 
podróżnik mogą unieść racje żywności i wody dla jednej osoby tylko na cztery dni 
wędrówki?  

 
Powyższe ćwiczenia można wplatać w trening wspomagając proces kształtowania 

koncentracji i jej prawidłowe ukierunkowanie. Koncentracji zawodnika sprzyjają również 
warunki treningowe jakie mu zapewniamy tj. konkretny plan treningowy, wyznaczający 
bardzo dokładnie zadania i cele treningu. Świadomość wspólnych celów 
długoterminowych będzie również utrzymywać motywacje w procesie treningowym. 
Nasza postawa wobec zawodnika będzie także miała kluczowe znaczenie. Trener, który 
charakteryzuje się konsekwencją działania i jego celowością, który wyraźnie wyznacza 
granice zachowań dla zawodników, będzie dobrą podstawą, na której sam zawodnik 
zbuduje takie cechy jak: uporządkowanie, konsekwencja, celowość działań, 
umiejętność planowania, samodyscyplina i co za tym wszystkim idzie, koncentracja.  

Mimo spełnienia tych warunków podczas treningu może być obserwowane 
osłabienie koncentracji, które wyrażać się będzie na poziomie myślowym poprzez 
fantazje lub obrazy, nie mające żadnego związku z odbywanym strzelaniem. Kiedy tylko 
zawodnik to zauważy będzie to sygnał o spadku koncentracji. Tym ucieczkom z reguły 
towarzyszą błędy techniczne. Najbardziej efektywną formą zwalczania takich zakłóceń 
podczas strzelania będą przerwy.[4] Przerwy te nie powinny być jednak 
wykorzystywane na zupełne rozproszenie uwagi, powinny służyć jej ponownemu 
skupieniu. Toteż zawodnik może ten czas wykorzystać na np. ćwiczenia oddechowe. 
A sama przerwa nie powinna trwać dłużej niż 5 minut. Dłuższe są „nieproduktywne” 
i nie sprzyjają koncentracji.[5] 

 
Prowadząc kształtowanie zdolności koncentracji uwagi możemy ją testować 

obserwując czy następuje jej faktyczny wzrost i sprawdzając w ten sposób efektywność 
przeprowadzanych ćwiczeń. Można stosować różne testy do tego celu. Poniżej dwa 
sposoby na jakie sami możemy przeprowadzić takie testy. 
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Test 1 
Znajdź w poniższym prostokącie kolejne liczby od 24 do 87, w jak najkrótszym 

czasie.[4] 
 

63 27 82 45 78 34 67 56 
55 46 60 32 83 9 85 44 
35 69 41 74 29 73 25 72 
75 59 24 52 68 40 81 65 
48 87 64 38 57 31 43 53 
28 54 33 47 62 86 39 76 
58 80 30 70 66 26 71 36 
77 51 84 42 37 79 50 61 

 
Ocena: 
 jeśli udało Ci się odnaleźć po kolei wszystkie liczby w czasie ok. 5 minut, to 

zaliczasz się do najszybszych. Pracowałeś skoncentrowany i uważny. 
 jeśli potrzebowałeś 6-7 minut, możesz być zadowolony z Twojego tempa. 

Większość osób osiąga taki czas. 
 jeśli potrzebujesz więcej niż 8 minut, to pewnie kilka razy odwróciłeś swoją 

uwagę od zadania.[4] 
 
Test 2 

Test Couve’go. – test ten polega na tym by w jak najkrótszym czasie znaleźć 
w górnym prostokącie wszystkie z liczby z dolnego prostokąta. 
 

125 844 247 533 903 685 427 321 715 269 
718 259 197 438 329 926 387 829 109 507 
421 671 241 875 512 497 168 918 223 702 
538 192 925 141 388 711 318 987 605 892 
924 431 284 851 741 214 544 613 100 294 
283 762 679 592 179 824 384 422 957 165 
542 303 833 243 150 327 496 618 146 381 
819 981 608 117 526 171 904 245 517 636 
325 525 143 412 874 909 649 273 829 451 
629 200 905 152 385 298 568 490 157 879 

 
143 926 431 517 214 
819 321 298 613 303 
715 421 157 381 851 
533 117 269 924 451 
629 197 762 179 874 
294 685 905 829 981 
538 618 141 507 152 
741 165 608 259 171 

 
 

Niniejsza praca nie wyczerpuje zagadnienia koncentracji, a jedynie ma zachęcić do 
szukania nowych sposobów na jej rozwinięcie i jednocześnie uatrakcyjnienie dość 
monotonnego treningu strzeleckiego. Każdy z tematów, który się znalazł w opracowaniu 
może posłużyć jako odrębny temat do rozwinięcia w kolejnych pracach. 
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