
SPÓŁGŁOSKOWY SYSTEM CYFR           

 

Spółgłoskowy system cyfr jest znany pod różnymi nazwami np. system główny, zakładkowa metoda zapamiętywania,  

metoda zakładek liczbowych…  Jest to mnemotechnika ułatwiająca zapamiętywanie liczb, dat, wielkości, numerów 

telefonów… Oparta jest na metodzie zastępowania (cyfry zastępujemy spółgłoskami) i twórczym myśleniu.   

 

1. Krok pierwszy. Musimy zapamiętać jakiej cyfrze odpowiada jaka spółgłoska. 

Zgodnie z tabelą (pierwsza i druga kolumna). Możemy kojarzyć cyfrę z wyglądem litery (kolumna trzecia)  

lub stworzyć twórcze zdanie korzystając z metody pierwszych liter (kolumna czwarta i dalsze).   

 
Cyfra Spół-

głoska 
Wygląd Twórcze zdanie Twórcze zdanie Twórcze zdanie Wasze  zdanie 

0 z/s Z – jest pierwszą literą „zero” 
S –  można „wpisać w „0” 

 SZWAGIER SZŁA  

1 t/d T – ma jeden daszek 
D – ma jeden brzuszek 

TAM TADEUSZA DAMULKA  

2 n n  - ma dwie laseczki NAD NIE NA   

3 m m – ma trzy laseczki MIASTEM MA MALINY  

4 r  r – pisane fantazyjnie przypomina 4, 
wyraźnie brzmi w słowie „cztery” 

RYBY ROWERU ROZDEPTAŁA  

5 L L – to rzymskie 50  LATAJĄ LECZ LAS  

6 j J – odwrócone, pisane przypomina 6 JESZCZE JEŹDZI JANINY  

7 k K – można napisać łącząc dwie 
siódemki  

KRZYCZĄ  KONNYM KRZYCZAŁA  

8 w/f W – pisane to leżące 8 
f   – małe, pisane przypomina 8 

W WOZEM WIEJSKĄ   

9 p,b p, b – odwrócone 9 POLSCE PODNIEBNYM PIOSNECZKĘ  

0 z/s  ZOSTAJĄ    

 

Spółgłoski o wartości numerycznej zgodnej z tabelą (zastępują cyfry):   

B, D, F, K, L, M, N, P, R, S, T, W, Z.  

Samogłoski i pozostałe spółgłoski nie mają wartości numerycznej (nie zastępują cyfr):  

A, E, I, O, U, Ó, Y, Ą, Ę,   C, G, H, Ł, Ż, Ź.  

SZ- może zastępować „0” (bo składa się z „S” i „Z”, które zastępują „0”), chociaż w podstawowej wersji systemu 

dwuznaki nie mają wartości numerycznej.  

CZ, DZ, DŹ, RZ – nie mają wartości numerycznej.   

 

Ćwiczenie: W tabeli jest miejsce na wasze twórcze zdania. Ułóż własne zdanie, którego słowa zaczynają się od odpowiednich liter. 
 

2. Krok drugi. Słowa zastępują liczby, daty... np.:   
 LiceuM =L+M (spółgłoski o wartości numerycznej) = 53,     KoNaRSKi = 72407 

 NeSeSeR = 2004 (Polska zostaje członkiem UE) 

 

Ćwiczenie:  Podaj liczby „ukryte” w słowach. 
PIOTR =                                               ALEKSANDRA =                                 KRYSTYNA = 

 

KAZIMIERZ=                                      PONIEDZIAŁEK                                  WIELKANOC=  

 

Ćwiczenie:  Utwórz słowa zastępujące liczby.  (Pamiętaj, że możesz wykorzystać dodatkowo wszystkie samogłoski i spółgłoski, 
które nie mają wartości numerycznej – oprócz tych podstawowych zastępujących cyfry. Nie możesz wykorzystać innych spółgłosek 
o wartości numerycznej, bo słowo będzie zastępować inną liczbę.) 
  12 =    __T/D__N__      (np. ToN,     DNo….                                      46 =    __R__J __       

     

  70 =                                                                                                     791 =       

 

243 =   __N__R__M__                                                                         857 = 

 

 

3. Krok trzeci.   Zastosowanie systemu do zapamiętywania  liczb – dat – wielkości ...  
Rozbiory Polski:  (zapamiętujemy słowa, które zastępują daty) 

1772 (t/d, k, k, n)   TaKie KiNo                  1793    TaKa PoMoc                       1795  TaKi BóL 



Ćwiczenie: 
1/ Podaj datę 
Odkrycie Ameryki:       DRaPieżNość/    TRoPieNie      _  _  _  _  

Chrzest Polski:            PiJ  i  Jedz                                _  _  _ 

 

UWAGA:  Metodę można łączyć z metodą pierwszych liter. 

Datę chrztu Polski  można zapamiętać jako:           Bóg  Już Jest 

 

Stan wojenny:  _  _  _  _   Dał  Polakom  Wiele  Trosk 

 

Urodziny Jana Matejki:  _  _  _  _   Dla Wszystkich Malarz Wielki 

 

Promień Ziemi (w km):  _  _  _  _     Jestem  Małą  Kulką  Wszechświata 

 

 

2/ Zamień na słowa stosując spółgłoskowy system cyfr w czystej postaci lub łącząc go z metodą pierwszych liter. Pomyśl aby 
słowo, lub zdanie nawiązywało treścią do tego co chcesz zapamiętać (potraktuj to jak twórczą zabawę rozwijającą wyobraźnię). 
 

A/ 8848 m n.p.m. wysokość MONT EVEREST       (W/F, W/F, R,  W/F) np. Wielkie Wzgórze Raczej Wróżę 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B/ 1776  Deklaracja Niepodległości opracowana przez Jeffersona 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C/ 1789  zdobycie Bastylii, początek rewolucji we Francji 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D/ 1810  urodziny Fryderyka Chopina   (T/D, W/F, T/D, S/Z) np. Ten Fryderyk To Szopen. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E/ 1967   pierwszy udany przeszczep serca ludzkiego 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

F/    1969   pierwszy człowiek na księżycu Neil Alden Armstrong  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

G/   1986   wybuch reaktora atomowego w Czarnobylu  

…………………………………………..…………………………………………………………………………. 

 

H/     2001  Zamach terrorystyczny na World Trade Center i Pentagon (2973 ofiary). 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

I/    2009   śmierć piosenkarza Michaela Jacksona    

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

J/   312 679 km2   powierzchnia Polski 

………………………………………………………………….……………………………………………………. 

 

 
Tworząc własne słowa lub zdania pozornie potrzebujecie więcej czasu niż powtarzając daty, ale…uruchamiacie prawą półkulę mózgową, 

bawicie się treścią, tworzycie skojarzenia, które zapamiętacie bez wysiłku, bez „wkuwania” i na długo.  

 

Podałam przykłady własne, dostępne w literaturze przedmiotowej oraz podawane przez uczestników zajęć MDK. 

 

Do zobaczenia na zajęciach MDK w Oświęcimiu 

                                                            A.Stawicka   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_z_11_wrze%C5%9Bnia_2001_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pentagon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson

