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Pomodoro?

Co to takiego?



Technika 
Pomodoro

pozwala nam 
zarządzać 

czasem

Nazwa Pomodoro pochodzi od kuchennego 
minutnika, którego Cirillo (twórca metody) użył 
w swoich pierwszych eksperymentach.
Metoda ta opiera się na założeniu, że częste pauzy 
mogą poprawić efektywność pracy.



timer
czasomierz

stoper

Znajdż coś, czym będziesz
mierzyć czas



Co znaczy zarządzać 
czasem?

Pomodoro to metoda, która pozwala organizować 
czas pracy i nauki oraz zarządzać obowiązkami. 

Rekwizytem kojarzonym z Techniką Pomodoro jest 
budzik (timer), który odlicza 25-minutowe odcinki 
czasu pracy (pomodoros) oraz krótkie przerwy.

Przerwy są potrzebne do odpoczynku,zjedzenia
posiłku



Ta technika może 
nauczyć Cię pracy

w skupieniu
i rezygnacji z 

mało istotnych
bodźców, które

rozpraszają
uwagę.



Co nas rozprasza?

DZWONIĄCY 
TELEFON

PRZYCHODZĄCE 
SMSY

POWIADOMIENIA 
Z MESSENGERA

WHATSAPP FACEBOOK
DŹWIĘKI Z 
OTOCZNIA



Dlaczego warto 
stosować 
technikę 

Pomodoro?
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powód 1.

W tej metodzie czas jest Twoim przyjacielem. Nie 
żyjesz w ciągłym strachu, że nie zdążysz wykonać 
zadania. 

Pomodoro pomaga Ci maksymalnie 
wykorzystywać czas. Dzięki temu uczysz się 
efektywniej i zyskujesz czas na przyjemności.



powód 2.
Dzięki częstym zaplanowanym przerwom 
unikniesz znużenia i przemęczenia.

Odpoczynek jest częścią planu!



powód 3.
Facebook, telefon i inne “rozpraszacze” przestaną 
paraliżować Twoją pracę lub naukę. Będziesz mógł 
skupić się tylko na najważniejszych zadaniach.



powód 4.

Stosowanie techniki Pomodoro może poprawić 
Twoje samopoczucie; znajdziesz czas zarówno na 
naukę, jak i przyjemności. 

Wiele osób po źle zaplanowanym dniu nauki dniu 
nie potrafi w pełni zrelaksować się w czasie 
wolnym. 

Dzięki realizowaniu zadań z wykorzystaniem 
Pomodoro, będziesz po prostu czuł się lepiej. 



powód 5.
Efektywne zarządzanie czasem to także szansa 
na lepsze wyniki.

W rezultacie możesz poprawić swoje oceny.



Podstawowe zasady 
Techniki Pomodoro

1.Stwórz listę zadań, posegreguj ją pod względem   
ważności, tak, by móc robić je po kolei.

2. Wybierz zadanie do wykonania.

3. Ustaw zegar, minutnik na 25 minut.

4. Pracuj jedno Pomodoro, aż zadzwoni minutnik. 
Nie przerywaj. Jeśli skończysz wcześniej, nie 
zatrzymuj minutnika, a dorzuć jedno mniejsze 
zadanie, aby wypełnić 25 minut.

5. Zrób 5 minutową przerwę, zrelaksuj się.



W czym tkwi 
tajemnica?

Jeśli zadbasz o miejsce i 
warunki pracy – ograniczysz 
dodatkowe „rozpraszacze”, 
wtrwale przepracujesz 
wyznaczony czas masz dużą 
szansę na sukces!

Nie zniechęcaj się, początki 
nie zawsze są proste!



Stwórz swój własny
cykl pracy i wyciśnij

z każdego
“pomidora” tyle, ile

się da!

Trzymamy kciuki za Twój sukces!

J.Komorowska, G.Rasztawicka,
L.Remiszewska, K.Rzepińska


