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SZYBKIE CZYTANIE TO ROZWIĄZANIE,
poprawiające efektywność pracy z tekstem 

Drogi Czytaczu,

Jak poprawić efektywność pracy z tekstem,
dowiesz się czytając tego ebooka. 
Znajdziesz w nim 5 praktycznych wskazówek do
zastosowania od razu. 
Dzięki nim zwiększysz prędkość i poprawisz
rozumienie czytania przy pełnej koncentracji.

Dysponujesz materiałem, który jest wynikiem
ponad trzydziestoletniego doświadczenia
autora, zgromadzonego w trakcie nauki
szybkiego czytania, osób w różnym wieku. 

Najwyższa pora omówić 5 zapowiedzianych
zasad, które zmienią jakość Twojego czytania:

 

1. Motywacja wewnętrzna 
2. Przyspieszenie 
3. Czytanie grupami 
4. Wskaźnikowanie 
5. Właściwa odległość 
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Przeczytaj poniższy tekst,

Koniecznie zmierz czas czytania,

Następnie odpowiedz na pytania. 

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA 
- czyli Twoje dlaczego

Zacznij od zapisania swojego DLACZEGO -
NAJWAŻNIEJSZEGO POWODU, dlaczego chcesz 
szybko czytać❓ 

Np. 
pragnę czytać więcej,
pragnę ogarnąć zaległości czytelnicze,
pragnę czytać 1 książkę dziennie,
pragnę być atrakcyjna/y intelektualnie,
pragnę uczyć się, studiować,
pragnę rozwijać się,
pragnę zmienić pracę,
pragnę...

Moje DLACZEGO:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Gdy znasz już swoje dlaczego, zacznij od sprawdzenia
efektywności czytania (szybkość i rozumienie treści):
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Malowidła w Lascaux

   Historia odkrycia. Jest wrzesień 1940 roku. Francja padła. Bitwa powietrzna nad Wielką
Brytanią dochodzi do szczytu. Na dalekim marginesie tych wydarzeń, w lesie w pobliżu
Montignac, toczy się akcja  jak z powieści dla młodzieży, która przynieść miała światu
jedno z  najwspanialszych odkryć prehistorii.
    Nie wiadomo dokładnie, kiedy burza obaliła drzewo, odsłaniając otwór, który pobudził
młodzieńczą wyobraźnię osiemnastoletniego Marcela Ravidat i jego towarzyszy zabaw.
Chłopcy sądzili, że jest to wejście do podziemnego korytarza, prowadzącego do ruin
pobliskiego zamku. Dziennikarze wymyślili historyjkę o psie, który wpadł w ten otwór 
i stał się faktycznym odkrywcą Lascaux. Ale według wszelkiego prawdopodobieństwa
Ravidaty miał pasję eksploratora, chociaż nie zależało mu na sławie, ale na odkryciu
skarbu.
    Otwór miał około 80 cm średnicy i taką samą, jak się wydawało, głębokość. Ale kamień
rzucony w dół spadał jakoś podejrzanie długo. Chłopcy poszerzyli wejście. Pierwszy
Ravidaty znalazł się w grocie. Przyniesiono lampę - i malowidła, od dwudziestu tysięcy
lat zamknięte w podziemiu, odsłoniły się ludzkim oczom. "Nasza radość była  nieopisana.
Odtańczyliśmy dziki taniec wojenny".
    Na szczęście młodzi ludzie nie rozpoczęli eksploatacji odkrytego skarbu na własną
rękę, ale zawiadomili nauczyciela, pana Laval, ten z kolei Breuila, który mieszkał
wówczas w pobliżu i zjawił się w Lascaux dziewięć dni po odkryciu. Świat naukowy
dowiedział się o znalezisku dopiero pięć lat potem, to znaczy po zakończeniu wojny.
   Ponieważ żyjemy w epoce podejrzeń, autentyczność malowanych jaskiń została
podana w wątpliwość. Zaczęło się to zresztą jeszcze w roku 1879 po odkryciu Altamiry
przez Marcelino de Santuola. Posądzano mianowicie ojców jezuitów o to, że w tajemnicy
ozdabiali jaskinie, podsuwali je niejako pod nos naukowcom, czekali, aż wokół nich
rozpęta się dyskusja. Po czym mieli ujawnić fałszerstwo, by skompromitować
prehistryków, których nauka rozszerzała granicę ludzkości poza chronologię biblijną,
dodajmy, naiwnie pojętą. O autentyczności  Altamiry wypowiedzieli się uczeni dopiero po
dwudziestu latach od daty odkrycia.
    Zresztą ich sceptycyzm jest w pełni uzasadniony. Wystarczy przypomnieć słynną
historię czaszki z Piltdown, na temat której najpoważniejsi archeolodzy i antropolodzy
napisali w ciągu dwudziestu czterech lat wiele uczonych rozpraw, zanim nie okazała się
fałszerstwem. Fałszerstwem zresztą, genialnym w swoim rodzaju, gdyż preparowana
była bardzo długo przez kogoś, kto miał dostęp do kolekcji i znał metody laboratoryjnych
badań.
   W umysłach niefachowców podejrzenie wzbudza najczęściej fakt, że niektóre
reprodukcje, i to publikowane zaraz po odkryciu, nie zgadają się w szczegółach z tym, co
można sprawdzić naocznie. Istnieje więc przypuszczenie, że prehistorycy, dobrawszy się
do znalezisk, dokomponują niektóre szczegóły. W scenie z szybu, reprodukowanej 
w prasie  popularnej, leżący na ziemi nagi człowiek nie ma fallusa. Ten fragment  został
po prostu zatarty przez redaktorów dbających o dobro moralne czytelników. Jeśli
dodamy, że wiele posążków rytów paleolitycznych wiąże się z magią płodności 
i charakteryzuje się podkreślaniem wyolbrzymieniem organów płciowych, sprawa stanie
się jasna.
    Zwiedzając groty w Lascaux, uległem przez chwilę sceptycyzmowi na widok świeżości
kolorów i doskonałego stanu zabytku liczącego przecież ponad piętnaście tysięcy lat.
Wytłumaczenie tego zdumiewającego faktu  jest proste. Przez tysiąclecia groty były
zasypane, a więc znajdowały się w stałych warunkach atmosferycznych. Dzięki wilgoci
na powierzchni wytworzyły się szkliste sole wapnia, konserwujące malowidła jak
werniksy.
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    Jakie jest miejsce Lascaux w prehistorii? Wiemy, że grota nie była ozdobiona od jednego
zamachu i zawiera malowidła często nałożone na siebie i pochodzące z różnych tysiącleci.
Opierając się na analizie stylu, Breuil opowiada się za oriniackim pochodzeniem głównych 
 malowideł. Charakterystyczną cechą oriniaku miał być pewien rodzaj perspektywy. Nie jest
to oczywiście perspektywa zbieżna, której użycie wymaga znajomości geometrii, ale
perspektywa, którą można nazwać skręconą. Zwierzęta malowane są w zasadzie z profilu,
jednak poszczególne ich fragmenty, jak głowa, uszy, nogi, zwrócone są w kierunku widza.
Rogi bizona w scenie z szybu mają kształt pochylonej liry.
    Kolory: czerń, brąz, czerwień cynobrowa, karmazynowa, malwa i biel wapiennych skał. Są
tak żywe i świeże, jak na żadnym z renesansowych fresków. Kolory ziemi, krwi i sadzy.
Wizerunki zwierząt  widziane przeważnie z profilu, uchwycone w ruchu i rysowane 
z  ogromnym rozmachem, a jednocześnie czułością, niczym ciepłe kobiety  Modiglianiego.
Całość z pozoru bezładna, jakby to wszystko malowane było w pośpiechu przez szalonego
geniusza, techniką filmową, pełną zbliżeń i dalekich planów. A przy tym ma zwartą,
panoramiczną kompozycję, chociaż wszystko przemawia za tym, że artyści z Lascaux kpili
sobie z reguł. Poszczególne wizerunki są różnych wymiarów: od kilkudziesięciu
centymetrów do ponad pięciu metrów. Nie brak także palimpsestów, to jest malowideł
nałożonych jedno na drugie, słowem klasyczny bałagan, który sprawia jednak wrażenie
harmonii.
   Pierwsza sala, zwana salą byków, ma piękne naturalne sklepienie jakby z zastygłych
chmur. Szeroka na metrów dziesięć, długa na metrów trzydzieści, może pomieścić sto osób.
Zwierzyniec Lascaux otwiera wizerunek dwurożca.
    Fantastyczny ten stwór o potężnym ciele, krótkiej szyi, małej, przypominającej nosorożca
głowie, z której wyrastają dwa ogromne proste rogi, niepodobny jest do żadnego z żyjących
ani kopalnych zwierząt. Jego tajemnicza obecność zaraz na wstępie mówi nam, że nie 
 będziemy oglądali atlasu historii naturalnej, ale jesteśmy w miejscu kultu, zaklęć i magii.
Prehistorycy są zgodni co do tego, że grota w Lascaux nie była jaskinią mieszkalną, ale
sanktuarium, podziemną  Kaplicą Sykstyńską naszych praojców.
    Tak jak później miasta powstawały na przecięciu dróg handlowych, w epoce kamiennej
osady ludzkie skupiały się na szlakach czworonogów. Co wiosnę stada reniferów, dzikich
koni, byków, bizonów i nosorożców szły przez te ziemie ku zielonym pastwiskom Owernii.
Tajemnicza regularność i błogosławiony brak pamięci zwierząt, które co roku podążały tą
samą drogą ku pewnej masakrze, były dla człowieka paleolitycznego takim samym cudem,
jak dla starożytnych Egipcjan wylew Nilu. Ze ścian groty Lasceux odczytać można potężną
suplikację, aby ten porządek świata trwał wiecznie.
    Dlatego zapewne malarze groty są największymi animalistami wszystkich czasów. Dla
nich zwierzę nie było tak jak dla Holendrów fragmentem łagodnego pejzażu pasterskiej
Arkadii, ale widzieli je błyskawicznie, w dramatycznym popłochu, żywego, ale naznaczonego
już śmiercią. Ich oko nie kontempluje przedmiotu, ale z precyzją mordercy doskonałego pęta
go w sidła czarnego konturu.
    Pierwsza sala, która była prawdopodobnie miejscem ceremonii magii myśliwskiej
(przychodzili tu z kamiennymi lampkami na swoje krzykliwe obrzędy), zawdzięcza swoją
nazwę czterem wielkim bykom, z których największy ma pięć i pół metra długości. Te
wspaniałe zwierzęta dominują nad stadem sylwetkowo malowanych koni i kruchych jeleni 
o fantastycznych rogach. Ich potężny galop rozsadza podziemia. W rozdętych nozdrzach
skroplony chrapliwy oddech.
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   Jednym z najpiękniejszych portretów zwierzęcych, i to nie tylko sztuki paleolitycznej, ale
wszystkich czasów, jest tak zwany "koń chiński". Nazwa nie oznacza rasy; wyraża hołd
złożony rysunkowej perfekcji mistrza z Lasceux. Czarny, miękki kontur, nasycający się 
i zanikający, stanowi nie tyle obrys, ale modeluje masę ciała. Krótka jak u koni cyrkowych
grzywa, rozpędzone dudniące kopyta. Ochra nie wypełnia całego ciała, brzuch i nogi są białe.
Na prawo od wielkiej sali wąski koci korytarz prowadzi do części zwanej nawą i absydą. Na
lewej ścianie wielka czarna krowa przyciąga uwagę - nie tylko doskonałością rysunku, ale 
z powodu dwu tajemniczych i wyraźnie widocznych znaków, jakie znajdują się pod jej 
 kopytami. Nie są to jedyne znaki, przed którymi stajemy bezradni.
    Po lewej stronie nawy piękny fryz jeleni. Artysta przedstawił tylko szyje, głowy i rogi, tak że
zdają się płynąć rzeką ku ukrytym w zaroślach myśliwym. 
 Kompozycją o nieporównanej ekspresji, wobec której wszystkie gwałtowności
współczesnych mistrzów wydają się dziecinne, są dwa smoliste bizony, zwrócone do siebie
zadami. Lewy ma zdartą na grzbiecie skórę odsłaniającą mięso. Głowy podniesione, sierść
zjeżona, przednie kopyta podskakujące w pędzie. Jest to malowidło eksplodujące ciemną 
i ślepą potęgą. Nawet tauromachie Goyi są zaledwie słabym echem tej pasji. Absyda prowadzi
do zagłębiającej się czeluści, zwanej szybem, na spotkanie tajemnicy tajemnic.
    Jest to scena, a raczej dramat i, jak przystało na dramat antyczny, rozgrywa się między
skąpą ilością bohaterów: bizon przekłuty oszczepem, leżący człowiek, ptak i niewyraźny 
w zarysie odchodzący nosorożec. Bizon stoi profilem, ale ma odwróconą ku widzowi głowę. 
Z  brzucha wypływają wnętrzności. Człowiek potraktowany schematycznie jak na rysunkach
dzieci, ma ptasią głowę zakończoną prostym dziobem. Rozrzucone czteropalczaste ręce 
i sztywno wyciągnięte nogi. Ptak jakby wycięty z kartonu i umieszczony na patyku prostej
linii. Całość rysowana grubą, czarną krechą, nie wypełniona kolorem, tylko złotą ochrą tła
odbiega swą surową, jakby niezdarną fakturą od malowideł wielkiej sali czy absydy. A mimo
to przyciąga uwagę prehistoryków, nie tyle ze względów artystycznych, ile dla
ikonograficznej wymowy. 
    Z jednego jeszcze powodu scena w szybie jest szczególnie ważna i wyjątkowa. Stanowi ona
jedno z pierwszych wyobrażeń człowieka w sztuce paleolitycznej. Cóż za uderzająca różnica
w traktowaniu ciała zwierzęcego i ciała człowieka. Bizon jest sugestywny i konkretny.
Wyczuwa się nie tylko masę jego ciała, ale patos agonii. Figurka człowieka: wydłużony
prostokątny korpus, patyki kończyn - są już szczytem uproszczenia, zaledwie
rozpoznawalnym znakiem człowieka. Tak jakby malarz oriniacki wstydził się swego ciała,
tęskniąc za rodziną zwierząt, którą opuścił. Lascaux jest apoteozą tych istot, którym ewolucja
nie kazała zmieniać form, pozostawiając ich w niezmienionym kształcie.

Zanotuj uzyskany czas: .........................                                                              Tekst liczył 1431 słów
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Oblicz szybkość czytania mierzoną w Słowach Na Minutę, 
według poniższego wzoru: 

 
 

Liczba słów w tekście
SNM  =  ----------------------------  x  60

Czas w sekundach
 
 

Moje SNM wynosi: .......  zapisz je w tabeli na str. 31
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KOMENTARZ DO POCZĄTKOWEGO TWOJEGO SNM:

Jeśli uzyskałaś/eś wynik SNM poniżej 300 słów, to znaczy,
że czytasz wolno. Czytanie poniżej 300 SNM, jest bardzo
wolne, z taką prędkością czytano również w średniowieczu!
Czytając na głos, półszeptem, czy poruszając ustami lub 
w myślach.

Czasy - nie da się ukryć - naprawdę się zmieniły i zmieniać
będą się coraz szybciej. A umiejętność czytania u wielu nie
zmienia się a nawet zanika. Jest na początkowym poziomie,
pierwszych klas szkoły podstawowej. Tam nauka czytania
została przerwana. Opanowana na etapie czytania na głos
pojedynczych wyrazów a potem u wielu czytelników już
tylko w myślach. Jest pielęgnowana jak najważniejsza
tradycja. „U nas jest to rodzinne. Mój dziadek, tata, starszy
brat, tak czytali; więc i ja tak będę”. 

Nie bądź dinozaurem czytania. Wystarczy, że zastosujesz 
5 zaprezentowanych w tym ebooku wskazówek, by wejść
na poziom czytania adekwatny do XXI wieku.

Szybkie czytanie jest warunkiem sine qua non, by być
 na bieżąco ze światem informacji, kultury i nauki. 

Pora teraz na sprawdzenie ile zrozumiałeś z czytanego
przed chwilą tekstu Malowidła w Lascauxu. 
Odpowiedz prawidłowo na jak najwięcej z poniższych 20
pytań. Przed tobą test wyboru z jedną prawidłową
odpowiedzią. Nie zaglądaj już do tekstu. 

Życzę Ci powodzenia...
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20 pytań do tekstu  Malowidła w Lascaux
 

1. Kto odkrył grotę Lascaux?
a. chłopcy z Lascaux
b. pies
c. archeolodzy
d. nauczyciel historii

2. Kiedy odkryto grotę w Lascoux?
a. tuż po wojnie 
b. w 1940 roku
c. pod koniec drugiej wojny światowej
d. przed drugą wojną światową

3. Jaką charakterystyczną cechę ma perspektywa malowideł w Lascaux?
a. jest rozbieżna 
b. jest zbieżna
c. jest skręcona
d. jest płaska

4. Ile lat mają malowidła w Lascaux?
a. prawie dwadzieścia tysięcy 
b. prawie trzydzieści tysięcy
c. prawie dwadzieścia pięć tysięcy 
d. prawie piętnaście tysięcy

5. Kiedy ogłoszono odkrycie malowideł skalnych?
a. pięć lat po odkryciu 
b. kilka tygodni po odkryciu
c. pięć lat po zakończeniu wojny 
d. natychmiast po odkryciu

6. Czy fałszerstwem okazała się:
a. grota Altamiry w Pirenejach 
b. czaszka z Piltdown
c. jaskinia w pobliżu Montignac 
d. jaskinia w Pech-Merle

7. Co budzi podejrzliwość naukowców wobec malowideł w jaskini?
a. świeżość kolorów malowideł 
b. łatwość sfałszowania tego rodzaju malowideł
c. różnice szczegółów między oryginałem a reprodukcjami 
d. wcześniejsze doświadczenia z grotą Altamiry

8. Jakie elementy zacierano w reprodukcjach?
a. sceny drastyczne 
b. sceny śmierci myśliwych
c. rysunki organów płciowych 
d. zbyt wyraziste kolory

9. Co pomogło ocaleć zabytkom w Lascaux?
a. doskonała konserwacja archeologów 
b. stałe warunki atmosferyczne i wilgoć powierzchni skalnych
c. wysoki stopień wilgotności wewnątrz jaskini i niska temperatura 
d. przypadek

10. Jakie są kolory malowideł ściennych?
a. biały, zielony, żółty, niebieski
b. czerń, brąz, czerwień, biel
c. czerwień, zieleń, żółć, niebieski 
d. biały, czarny, żółty, zielony
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11. Jakie malowidło otwiera zwierzyniec w sali byków?
a. wizerunek byka 
b. wizerunek dwurożca
c. rysunek lwa 
d. rysunek konia

12. Jakie są wymiary malowideł w Lascaux?
a. od kilku centymetrów do dwóch metrów 
b. od kilkudziesięciu centymetrów do ponad pięciu metrów
c. do dwóch metrów 
d. około trzech metrów

13. Jakiego koloru jest "koń chiński"?
a. brązowo-czarny 
b. koloru ochry, bieli i czerni
c. czarny 
d. czarno-biały

14. Jaki element porządku świata był potrzebny człowiekowi z epoki kamiennej?
a. regularność wędrówek zwierząt i ich brak pamięci krzywdy
b. odnawianie się pastwisk
c. pory deszczowe 
d. ciepłe zimy i długie lata

15. Jakie zwierzęta są przedstawione w sali ceremonii magii myśliwskiej?
a. jelenie, konie, bizony 
b. byki, konie, renifery
c. byki, konie, jelenie 
d. bizony, nosorożce, konie

16. Czym szczególnym przyciąga uwagę obraz krowy?
a. wielkością i kolorem 
b. dziwnym wyglądem głowy i rogów
c. tajemniczymi znakami pod kopytami zwierzęcia 
d. dynamiką kreski malarza

17. Jakie wrażenie sprawia fryz z jeleniami?
a. zwierzęta wyglądają jakby uciekały 
b. zwierzęta wyglądają jakby pływały
c. zwierzęta wyglądają jakby spały 
d. zwierzęta wyglądają jakby szły do wodopoju

18. Jakie postacie przedstawia scena z bizonem?
a. bizona i myśliwego 
b. bizona, człowieka i ptaka
c. bizona, człowieka, ptaka, nosorożca 
d. człowieka, nosorożca, ptaka

19. Jakie charakterystyczne elementy ma postać człowieka na ścianie szybu?
a. jest koloru ochry i ma czarną głowę 
b. ma głowę ptaka i czteropalczaste dłonie
c. ma czteropalczaste ręce i rozpruty brzuch
d. ma bardzo krótkie i proste nogi i czteropalczaste ręce

20. Dlaczego rysunek człowieka jest uproszczony a rysunek zwierzęcia sugestywny, konkretny  
i szczegółowy?
a. bo malarz oriniacki nie umiał malować człowieka 
b. bo malowidła są apoteozą zwierzęcia a nie myśliwego
c. bo rysunek człowieka nie został dokończony 
d. bo tematem rysunku było polowanie

Poprawność odpowiedzi: ................ %                                                                      zapisz ją w tabeli na str. 31
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Czytający – jego znajomość języka, poziom wiedzy i doświadczenia, technika czytania,

Tekst – rodzaj i stopień trudności, objętość i założenia autora,

Kontekst – psychologiczny (koncentracja), społeczno-kulturowy (symbole  i kody)  i fizyczny
(percepcja).

Sprawdź poprawność odpowiedzi, posługując się poniższym kluczem
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblicz również wskaźnik rozumienia czytanego tekstu według poniższego wzoru.
 
 
 

Liczba prawidłowych odpowiedzi
WRT  =     ---------------------------------------------- x 100

Liczba pytań
 
 

Na WRT ma wpływ:

1414



1515

  

PRZYSPIESZENIE
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W trakcie czytania stosuj strategie wzrostu, zwiększaj
stopniowo tempo czytania o 10 - 20%, co 3 - 5 dni.
W celu przekroczenia docelowo tempa pomiędzy 500 -
1000 SNM. Taka prędkość w zupełności wystarczy.
Kontroluj postępy, czytaj na czas i obliczaj SNM.
Zapisuj je w tabeli wyników na stronie 31.
Zająć to może ok. 2 - 4 tygodnie, to i tak się opłaca,
mając na uwadze ile lat już wogóle czytasz.

2. PRZYSPIESZENIE – szybkości czytania poprawia
koncentrację.

Szybkość wyzwala koncentrację. To tak jak szybka jazda na
rowerze z Jaworzyny Krynickiej lub sportowym
samochodem po autostradzie. 
Przy dużej prędkości, naturalnie twój mózg zaczyna się
koncentrować na informacjach, które są najważniejsze.
Dokonuje selekcji informacji, wartościuje je. 
Cudowne pejzaże, detale przyrody czy wadliwe ekrany
dźwiękochłonne znikają z twojej świadomości. 

Nasz mistrz kierownicy Robert Kubica w trakcie jazdy na
torze wyścigowym nie uprawia filozofii, nie zastanawia się
nad wzrostem PKB. 
Koncentracji w czytaniu ewidentnie sprzyja rozsądna
prędkość, ugruntowana jako umiejętność  a nie jednorazowa
próba – pamiętaj o tym!

1616



1717

GRUPOWANIE
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Nigdy nie czytaj pojedynczymi wyrazami (foto z lewej),
obejmuj wzrokiem dwa, trzy lub więcej wyrazów (foto
z prawej) na jedno zatrzymanie oka w tekście. 

Następnie tak samo obejmuj dwie, trzy i więcej linijek.

Przypomnij sobie jak wchodzisz po schodach, gdy się
spieszysz !!!

3. Grupowanie wyrazów – nigdy pojedynczymi słowami:
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WSKAŹNIKOWANIE
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Pomagaj oczom w wędrówce po tekście, zawsze do
przodu i tylko szybko.

Wskaźnik wskazuje miejsce i tempo czytania            
 a wzrok podąża za nim.

4. WSKAŹNIK – jako przewodnik dla oczu (długi cienki
przedmiot np. ołówek, pałeczka do sushi itp.):
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ODLEGŁOŚĆ

55



Trzymaj książkę lub czytnik w odległości swobodnie
wyciągniętych ramion (40 – 60 cm) pod katem 

Nigdy nie czytaj książki z nosem w środku,
zawężasz w ten sposób swoje naturalne pole
widzenia.

5. WŁAŚCIWA  ODLEGŁOŚĆ – wykorzystująca
potencjał wzroku:

       45 stopni.

Poznałaś/eś 5 wskazówek, poprawiających
efektywność pracy z tekstem. Zastosuj je teraz
czytając szybko podsumowujący tekst tego ebooka.             
W trakcie czytania zmierz czas, a następnie odpowiedz
na 20 pytań bez zaglądania do tekstu.

Powodzenia...
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Agma - brodata piękność

   Malowniczo różnorodna rodzina agm obejmuje według jednych specjalistów około dwustu, według
innych blisko trzysta gatunków jaszczurek długości od dwunastu do dziewięćdziesięciu
centymetrów. Należy tu między innymi australijski moloch, sumatrzański smok latający, agma
kołnierzasta, motylowa, wodna... Wszystkie jednak zamieszkują Stary Świat i Australię, natomiast
brak ich  w Ameryce, gdzie niejako ich odpowiednikiem jest rodzina legwanów, rekordowo wśród
jaszczurek liczna, bo obejmuje aż około siedmiuset gatunków. Agmy i legwany nigdzie nie
występują na tym samym terenie, toteż agmom nadano przezwisko "legwanów Starego Świata".
Opanowały różne sposoby poruszania się: pływanie, "normalne" jaszczurcze biegi połączone ze
skrętami tułowia na boki, lot ślizgowy przedłużający skoki z gałęzi. Czyżby to były początki latania,
jakaś przetrwała z pradawnych czasów forma przejściowa między gadami a ptakami?
   Takie podejrzenie nie jest uzasadnione w odniesieniu do małego smoka latającego czy też agmy
motylowej, które zwiększenie powierzchni nośnej (u agmy motylowej zresztą nie wykorzystywanej)
uzyskują dzięki bocznym fałdom skórnym tułowia, napiętym na wydłużonych żebrach rzekomych.
Owo przedwstępne stadium lokomocji czworonożnej w kierunku rzeczywistego aktywnego latania
rozpoczęło się niewątpliwie przede wszystkim od oderwania przednich kończyn od podłoża 
i opanowaniu chodu dwunożnego. W ewolucyjnym rozwoju ptaków z gadów taka rewolucja 
w sposobie poruszania się zapoczątkowana została mniej więcej dwieście milionów lat temu, 
w erze mezozoicznej. 
   I ten model lokomocji spotkać można wśród agm. Trudno powiedzieć, czy wytworzył się on 
u odległych ich przodków w tamtych dawnych epokach i przez długi ciąg pokoleń zachował się do
dziś, podczas gdy któraś inna linia rozwojowa doprowadziła do powstania ptaków; czy też nastąpiło
to niedawno, jako wyraz częstej wśród jaszczurek tendencji do biegania tylko na tylnych nogach. 
W każdym razie zjawisko to obserwuje się obecnie u gatunku noszącego nazwę: agma brodata. 
W innych językach znana jest również pod nazwami: smok brodaty i jaszczurka żydowska. To
ostatnie miano pochodzi z czasów, gdy w społeczeństwach pochodzenia europejskiego brody nosili
przede wszystkim ortodoksyjni wyznawcy konfesji mojżeszowej - dziś wobec rozpowszechnienia
mody zapuszczania bród, owa nazwa traci już wszelki sens.
   Agma brodata zamieszkuje wybrzeża Australii, zwłaszcza wschodnie, ale z wyłączeniem
północnego ich odcinka. Przebywa najchętniej na terenach porośniętych krzewami, ale tam gdzie
sucho i jałowo, jej kolory jaśnieją najwspanialej. Zwykle ubarwienie zmienia się od szarawego do
żółtego, w zależności od nastroju. Zła kondycja fizyczna powoduje ściemnienie tułowia niemal do
czerni, podczas gdy kończyny pozostają żółte. Całkowita długość ciała agmy brodatej wynosić może
łącznie z biczowatym ogonem nawet ponad sześćdziesiąt centymetrów.
   Skóra jest nie tylko szorstka, ale wręcz ciernista wskutek obecności na łuskach kolców. Kolce te
są najokazalsze na bokach szyi i podgardlu, gdzie skóra tworzy rozciągliwy worek.    W podnieceniu,
przestrachu, przy grożeniu i w zalotach zostaje on nadęty, a kolce jeżą się, przywodząc na myśl
rzeczywiście wielką i szeroką brodę. Jednocześnie paszcza rozwiera się, ukazując jaskrawożółte
wnętrze. Ta szokująca gra kolorów i kształtów może przestraszyć rywala i wroga, ale na samice
tego samego gatunku, nieco mniejsze i nie tak efektownie teatralizujące, oddziaływać to musi
jednak uderzająco, skoro gatunek do wymierających nie należy.
   Zaloty to pora szczególnie intensywnego roztaczania efektów wzrokowych i behawioralnych
(polegających na szczególnych sposobach zachowania się). Przy nasadzie ogona pojawia się plama
- u samic czerwona, u samców zielona. Brzuch osobników męskich staje się czarny, a grzbiet
pokrywa się połyskliwą szarością, zielenią i żółcią. Taniec godowy polega na hałaśliwym tupaniu
przednimi łapami w ziemię; na kiwaniu głową, rozpościeraniu brody i rytmicznym otwieraniu gęby.
Rytm i głębokość skinień głową i ich różne sekwencje u wielu gatunków jaszczurek stanowią
porozumiewawczy kod, którym poszczególne osobniki komunikują sobie wzajemnie swoje zamiary 
i nastroje.

2323



   Samica po kopulacji drąży w ziemi norę, w której następnie sama się ukrywa do czasu
złożenia jaj. Jest ich od ośmiu do dwudziestu ośmiu w obejmującej je wspólnej torebce błony.
Młode wylęgają się dopiero po upływie siedmiu miesięcy, po czym wygrzebują się 
z zasypanego przez matkę korytarza.
   Agma brodata żywi się pokarmem urozmaiconym, częściowo roślinnym (zjada np. niektóre
kwiaty), ale przede wszystkim zwierzęcym. Jak większość jaszczurek, poluje na owady, a jeśli
nadarzy się okazja, pożera również gady - małe jaszczurki i węże.
   Rozkład dziennej aktywności agmy brodatej jest ściśle uzależniony od operacji słonecznej.
Plażowanie jaszczurka rozpoczyna już o brzasku, maksymalnie chłonąc ciepło niezbędne do
rozpoczęcia łowów. Kiedy temperatura zbliża się do 40 stopni C, agmy opuszczają najbardziej
rozpalone, eksponowane miejsca na piasku, złażą z pni i termitier, gdzie nasłonecznienie jest
najintensywniejsze. Zmagazynowane w ciele ciepło pozwala im na długie jeszcze
podtrzymywanie aktywności po zachodzie słońca, gdy inne jaszczurki popadają już 
w odrętwienie od chłodu. Temperaturę własnego ciała agma może do pewnego stopnia
regulować, już to odparowując część zawartej w nim wody, już to podejmując małe biegi dla
ochłody. U zwierząt stałocieplnych ruch pobudzający przemianę materii przyczynia się do
zwiększonej produkcji ciepła, ale u zmienno cieplnych, a więc również gadów, ruch nie
doprowadza do silniejszego rozgrzania ciała; ów sztucznie i dowolnie wywołany przez
zwierzę "wiatr" usuwa tak zwaną stacjonarną, nagrzaną od nasłonecznionej skóry warstwę
powietrza z powierzchni ciała.
   Takie schładzające biegi wykonują agamy brodate w charakterystycznej postawie
przypominającej sylwetkę ptaka o długim, jakby bażancim ogonie. Przednie łapy, lekko zgięte
w łokciach, nie dotykają ziemi, tułów zostaje uniesiony skośnie głową ku górze, a ogon spełnia
wtedy bardzo ważną rolę przeciwwagi i niesiony jest również wysoko ponad podłożem.
   Moloch - straszliwy mrówkożerca. Zwierzę to przypomina raczej łażący z wolna kawałek
kaktusa niż jaszczurkę z rączej na ogół rodziny agam. Rośnie ono do długości 22 centymetrów,
a ciało ma pokryte guzkami i cierniami, przy czym na grzbiecie, wzdłuż kręgosłupa, biegnie
grzebień z wysokich zębów. Kiedy moloch czuje się zagrożony - co wydaje się paradoksalne,
bo druga jego nazwa gatunkowa brzmi: moloch straszliwy - wtedy zgina głowę ku dołowi,
chwytając ją obiema przednimi łapami. W zabawny sposób przypomina to ludzki gest
wielkiego frasunku i zgrozy. Tym sposobem jednak uzyskuje on nie tylko pewne
zabezpieczenie łebka, ale zarazem zniechęca napastnika, eksponując kolczasty kłąb.
   Głowa ta jest nieduża, o zaokrąglonym pysku i małych oczach, spoglądających apatycznie,
tułów rozpłaszczony i owalny, ogon krótszy niż reszta ciała. Jak u wszystkich agam, nie jest
on łamliwy. Ubarwienie molocha jest różne, zmienia się w szerokich granicach, upodabniając
się w ciągu kilku minut do tła: bywa czerwonawe, żółte, symetrycznie plamiste na jasnym tle.
Ale całe ciało, łącznie z wyraźnie zaznaczającą się szyją, tak jest nastroszone rogowymi, na
wszystkie strony rozczochranymi wyrostkami, że jakichkolwiek regularności trudno się
czasem dopatrzyć.
   Molochy występują w południowej i zachodniej Australii, a zwłaszcza w okolicach
pustynnych i półpustynnych, pokrytych luźnymi piaskami. Poruszają się jakby z ociąganiem,
czasem w zaniepokojeniu wkopują się płytko pod powierzchnię piasku albo chowają w jakiś 
zakamarkach. Sama kolczasta zbroja widocznie nie zapewnia wystarczającej osłony. Jako
zwierzę naziemne i aktywne w dzień, moloch ma rytm biologiczny dopasowany do okresów
nasłonecznienia, przy czym wiele czasu zużywa na plażowanie i żerowanie.
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   Jedynym jego pokarmem są mrówki. Usadawia się przy ścieżce albo wędrującej kolumnie 
i raz po raz wysuwając język, zbiera od 30 do 45 owadów na minutę. Potrafi wszakże
rozpoznawać mrówki mające żądło i unikać ich. Aby jednorazowo zaspokoić głód, może
pochłonąć od tysiąca do pięciu tysięcy sztuk. Szczęki ma wprawdzie słabe, ale uzbrojone 
w rzędy zębów, których korony są także ząbkowane i doskonale nadają się do rozcinania
chitynowych pancerzyków mrówek. Zęby te są akrodontyczne, to znaczy nie tkwią 
w zagłębieniach kości, ale na ich powierzchni żującej.
   Tak daleko posunięte wyspecjalizowanie pokarmowe sprawia, że molochy bardzo trudno
utrzymać przez dłuższy czas w niewoli, zwłaszcza w krajach, gdzie, jak u nas, nie tylko brak
gorących pustyń, ale i o mrówki coraz trudniej. Mimo to gdzieniegdzie udało się te jaszczurki
hodować tak pomyślnie, że doszło nawet do ich rozmnożenia się.
   Pora godowa przypada na październik - listopad, czyli na australijską wiosnę. W styczniu
odbywa się składanie jaj. Są one stosunkowo duże, mają bowiem dwadzieścia pięć milimetrów
długości i dwanaście szerokości.
   Miejsce do złożenia jaj samica przygotowuje pracowicie. Wybiera teren odpowiednio
piaszczysty, o podłożu niezbyt twardym, i wygrzebuje dołek, wyrywając zeń rośliny, ich
korzenie i inne tkwiące w gruncie obiekty. Kopiąc dalej, drąży norkę kierującą się ukośnie  
w dół. Musi to być dla małego zwierzęcia praca wyczerpująca, ponieważ często ją przerywa,
aby odpocząć. Za każdym razem, gdy wchodzi do rozpoczętego korytarza, grzebie przez
chwilę w jego "przodku", po czym odwraca się i wypycha na zewnątrz wykopany materiał.
Kiedy norka osiągnie mniej więcej sześćdziesiąt centymetrów długości i poziom około
dwudziestu pięciu centymetrów poniżej powierzchni, jaszczurka składa na dnie porcję około
dziesięciu jaj. Zapewniwszy im dostatecznie przestronną komorę powietrzną, pozostałą część
nory zapełnia teraz luźnym gruntem, po czym zaciera i wygładza miejsce, w którym
znajdowało się wejście do korytarza.
    Rozwój złożonych jaj trwa dziesięć - dwanaście tygodni, podczas których zarodki rozwijają
się i rosną, by osiągnąwszy długość około pięciu centymetrów, rozerwać osłony jajowe 
i wydostać się z nich. Początkowo oddychają powietrzem zawartym w gnieździe, ale rychło
zaczynają przekopywać się własnymi siłami ku powierzchni i wynurzać z piasku. Rodzeństwo
nie tworzy wspólnoty ani społeczności, ale niebawem rozpierzcha się w różne strony, od razu
wiodąc samodzielny tryb życia.
    Niekiedy udaje się stwierdzić, że molochy potrafią poruszać się zwinnie i szybko - wtedy
mianowicie, gdy spłoszone umykają do kryjówki. Przy kopaniu pracują kończyny albo prawe,
albo lewe, po dwie: przednia wydrapuje ziemię i popycha ją ku tylnej, która ten ładunek
przejmuje i odrzuca daleko w tył.
    Dawniejsi przyrodnicy, którzy schwytane molochy usiłowali hodować, stwierdzili, że są to
zwierzęta dla amatorów wiwarystów zgoła nieciekawe, bo w obecności opiekuna nie
poruszają się dosłownie nigdy. Niewykluczone, że popadają one w tak zwaną akinezję, to
znaczy znieruchomienie pod wpływem przestrachu. W tych pierwszych próbach hodowli nie
przyjmowały też żadnego pokarmu i po upływie miesiąca nieodwołalnie umierały.
    Co do sposobu pobierania wody, to istnieje mniemanie, że moloch jest w stanie nasiąkać nią
jak gąbka. Faktem jest, że kropla wody, umieszczona na jego grzbiecie natychmiast znika.    
I rzeczywiście, wsiąka ona, ale nie przez skórę do wnętrza ciała, lecz tylko rozprzestrzenia się
po jej powierzchni w niezliczonych drobniutkich zmarszczkach. Można to sprawdzić,
zanurzając molochowi w wodzie koniec ogona - po niewielu sekundach wilgotnieje cała
powierzchnia jego ciała. Skoro zwierzę poczuje przy szparze ustnej wilgoć, zaczyna ją wsysać.
Przypuszcza się więc, że zapotrzebowanie molochów na wodę zaspokajać może rosa
osiadająca w zimne noce na ich skórze.
   I tak, moloch mimo swej groźnej nazwy, przypominającej uosobienie zła, mitycznego
potwora pożerającego ludzi, ma tylko przeraźliwy wygląd, ale naprawdę straszliwy jest tylko
dla mrówek.

Zanotuj uzyskany czas: .........................                                                            Tekst liczył 1 682 słów
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Oblicz szybkość czytania mierzoną w Słowach Na Minutę, 
według poniższego wzoru: 

 
Liczba słów w tekście

SNM  =  ----------------------------  x  60
Czas w sekundach

 
Moje SNM wynosi: .......  zapisz je w tabeli na str. 31
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20 PYTAŃ do tekstu Agma brodata piękność

1. Do jakiej rodziny należą moloch, smok latający i agma brodata?
a. do rodziny jaszczurek
b. do rodziny agm 
c. do rodziny gadów
d. do rodziny płazów

2. Czy legwany potrafią:
a. biegać, skakać, latać 
b. chodzić, skakać, biegać
c. pływać, chodzić, biegać, poruszać się lotem ślizgowym
d. skakać, pływać, latać

3. Ile lat temu (w przybliżeniu) gady zaczęły się uczyć poruszania na dwóch nogach?
a. ok. 200 milionów lat temu
b. ok. 300 milionów lat temu 
c. ok. 350 milionów lat temu
d. ok. 250 milionów lat temu

4. Gdzie najchętniej mieszkają agmy brodate?
a. w miejscach suchych i jałowych 
b. na pustyniach
c. w wysokopiennych lasach
d. na terenach porośniętych krzewami 

5. Jakie kolory mają zdrowe i szczęśliwe smoki brodate?
a. ciemnoszary albo czerwony 
b. zupełnie czarny
c. żółty, szary, także zielony i czerwony 
d. całkiem żółty

6. Czym agmy zyskały sobie przydomek brodatych?
a. włosami pod dolną szczęką 
b. naroślami w kształcie brody
c. przypominającą brodę fałdą na żuchwie
d. kolcami na bokach szyi i podgardlu 

7. Jak wygląda skóra agm brodatych?
a. jest gładka, kolorowa, rozciągliwa 
b. jest szorstka i kolorowa
c. jest szorstka, zmieniająca barwę a łuski mają kolce 
d. jest chropawa i rozciągliwa

8. Jakie kolory przybierają samce agmy podczas godów?
a. mają u nasady ogona czerwoną plamę, brzuch żółty, grzbiet zielony 
b. mają żółtą plamę na ogonie, grzbiet szary, brzuch czerwony
c. mają u nasady ogona zieloną plamę, brzuch czarny, grzbiet szary, zielony i żółty 
d. mają szary i zielony grzbiet, żółty brzuch

9. Jakie czynności składają się na taniec godowy agm?
a. tupanie, kiwanie głową, rozkładanie brody i otwieranie gęby 
b. tupanie, otwieranie paszczy i świst
c. tupanie, kiwanie głową i mlaskanie
d. kiwanie głową i otwieranie gęby oraz tupanie

10. Ile trwa okres wylęgania się agm?
a. cztery miesiące
b. dwa miesiące
c. siedem miesięcy 
d. pięć miesięcy
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11. Czym żywią się agmy?
a. wyłącznie roślinami 
b. wyłącznie zwierzętami
c. małymi jaszczurkami, wężami, owadami i roślinami 
d. roślinami i owadami

12. Dlaczego agmy wylegują się na słońcu?
a. są zwierzętami zmienno cieplnymi 
b. słońce jest im potrzebne w procesie trawienia
c. regulują w ten sposób temperaturę i magazynują ciepło 
d. bo lubią słońce i ciepło

13. Czy biegi pomagają jaszczurkom w:
a. zwiększeniu ciepłoty ciała 
b. pobudzeniu przemiany materii
c. pobudzeniu aktywności po zmierzchu
d. ochłodzeniu powierzchni ciała 

14. Co robi moloch straszliwy w sytuacji zagrożenia?
a. nadyma podgardle i czerwienieje 
b. chowa głowę w obie łapki i pokazuje kolce 
c. stawia grzebień i przybiera jaskrawy kolor
d. chowa się w norze

15. Ile mrówek zjada moloch na śniadanie?
a. około ośmiuset 
b. pięćset sztuk
c. od tysiąca do pięciu tysięcy 
d. około dziesięciu tysięcy

16. Czy molochy prowadzą tryb życia?
a. społeczny 
b. rodzinny
c. żyją w parach
d. żyją w pojedynkę 

17. Gdzie składają jaja jaszczurki - molochy?
a. w trawie, w słonecznym miejscu 
b. w chłodnym i wilgotnym miejscu
c. w norkach ziemnych w luźnym gruncie 
d. w pniach drzew

18. W jaki sposób molochy piją rosę?
a. normalnie, zbierając krople językiem 
b. czeka, aż rosa będzie skapywać z liści i łyka ją
c. pobiera wodę przez skórę, nasiąkając jak gąbka
d. wsysa rosę osiadającą na powierzchni ciała i spływającą drobnymi zmarszczkami do otworu gębowego;

19. Co to jest akinezja?
a. znieruchomienie pod wpływem strachu 
b. całkowity bezruch przed atakiem na wroga
c. rodzaj hipnozy
d. odrętwienie pod wpływem niskiej temperatury

20. Jak pracują kończyny molocha podczas kopania norki?
a. tylko przednie łapki kopią ziemię 
b. pracują wszystkie kończyny z podziałem funkcji
c. pracują przednia i tylna ale tylko lewe
d. pracują albo prawe albo lewe, przednia i tylna 

Poprawność odpowiedzi: ................ %                                                                              zapisz ją w tabeli na str. 31
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Oblicz również wskaźnik rozumienia czytanego tekstu według poniższego wzoru.
 
 
 

Liczba prawidłowych odpowiedzi
WRT  =     ---------------------------------------------- x 100

Liczba pytań
 

Sprawdź poprawność odpowiedzi, posługując się poniższym kluczem

Więcej testów znajdziesz w mojej książce: 
pt. Czytaj książki tak szybko, jak myślisz

Książka: http://tiny.cc/bafutz
 Ebook: http://tiny.cc/iafutz
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Oblicz ile razy zwiększyłeś szybkość czytania, najlepszy wynik
podziel przez początkowy.

Zwiększyłem swoją prędkość czytania o ..............

Zwiększyłem swoje rozumienie czytania o ..............

6. TABELA WYNIKÓW

Wpisuj do tabeli na bieżąco otrzymywane wyniki podczas testów. 
Na zakończenie treningu dokonaj analizy, z którego wyniku SNM 
i WRT jesteś najbardziej zadowolony. Porównaj go z początkowym
wynikiem nr. 1.

P.S.
W tabeli połącz odcinkami od lewej do prawej wyniki SNM, 
a otrzymasz  wykres swojego  imienia. 
Najważniejsze, by nie był to wykres płaski.

3131



TO JUŻ KONIEC EBOOKA, 
I POCZĄTEK TWOJEJ PRZYGODY 

Z SZYBKIM CZYTANIEM
 

Pozwól, że zakończę go pytaniami kartezjańskimi:

1. Co się wydarzy jak zastosujesz 5 wskazówek w szybkim
czytaniu?
........................................................................................................................
2. Co się nie wydarzy, jak zastosujesz 5 wskazówek w szybkim
czytaniu?
........................................................................................................................
3. Co się wydarzy, jak nie zastosujesz 5 wskazówek w szybkim
czytaniu?
........................................................................................................................
4. Co się nie wydarzy, jeśli nie zastosujesz 5 wskazówek 
w szybkim czytaniu?
........................................................................................................................

 
 
 
 
 

Dzięki szybkiemu czytaniu 
zdobywaj wiele użytecznej wiedzy 
i mądrych myśli.
Owocnego czytania Tobie życzę.
Powodzenia czytelniczego.
Autor

#MOTYWACJA #PRZYSPIESZENIE #CZYTANIE GRUPAMI
#WSKAŹNIKOWANIE #ODLEGŁOŚĆ
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