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Скоростно четене... Звучи като състезание. 
Всъщност това е способност, която повечето 
хора дори не подозират, че притежават. Хората 
четат със скорост 900 -  1000 знака в минута. 
Просто така са научени и никой никога не им е 
казвал, че има нещо различно от обикновеното 
четене -  понякога скучен и уморителен процес, 
който отнема много време и невинаги резулта
тите от него са налице.

Скоростното четене е умението на човек да 
възприема текстова (и всякаква друга) инфор
мация по-бързо от обикновено. Тази способ
ност не е вродена, а се развива. Какво ще си 
помислите, ако видите човек да прелиства кни
га, задържайки погледа си върху страниците за 
не повече от две секунди? Най-вероятно, че му 
е интересно да прегледа заглавията на главите 
или просто разглежда картинките. Ако този чо
век е усвоил скоростното четене, той наистина 
чете, при това не повърхностно, а задълбочено, 
като си представя образно всяка отделна ситуа
ция от действието, развиващо се в книгата, или 
запомня сложни термини с тренирания си за ус
корена и съсредоточена работа ум.

Информацията, съдържаща се в една стра
ница плътен текст, е равна приблизително на 
2 - 5  килобайта. Информацията, която се съ
държа в картина, голяма колкото лист формат 
А4, е равна приблизително на няколко мегабай
та. А сега просто се огледайте наоколо -  колко 
информация мислите, че възприемат очите ви 
само за една секунда? Трудно е да се пресметне. 
За да се сравнят способностите на нашия мозък 
с компютър, може да се използва следната кар
тина: представете си компютър, голям колкото 
най-високия небостъргач в Ню Йорк. Горе-до- 
лу така ще изглежда компютърът, способен да 
осъществява работата, която извършва вашият 
мозък в момента.

Един от възможните отговори е, че това 
е максимумът, който можем да възприемем 
чрез четене. Казано по друг начин -  мозъкът 
ни не може да постигне по-голяма скорост на 
обработка и запаметяване на информацията от

тази, с която работи в момента. Ако приемем 
този отговор, тогава например подобряването 
на постиженията в спорта би било невъзможно 
-  всички хора ще са с еднакви възможности и 
няма да има никой, който дори да се замисли, 
че може да се развие в дадена област повече 
от останалите. Фактите показват друго -  тези, 
които поискат, могат да постигнат по-високи 
резултати в спорта. Защо? Защото са по-нада- 
рени от нас ли? В повечето случаи, не. Просто 
са решили да постигнат нещо, да развиват себе 
си и спорта като цяло.

Хората се учат да четат на около 6 -  7-го- 
дишна възраст. Четейки, децата най-напред 
произнасят думите на глас. Постепенно за
почват да четат, мълчейки, но продължават да 
произнасят думите наум. Това е нивото, което 
достигат 99% от хората, когато станат на 8 -  
9 години. Парадоксално е, че развивайки се в 
абсолютно всяка друга област и придобивайки 
все повече знания, в областта на четенето те ос
тават на ниво 9-годишна възраст през целия си 
живот!

От интернет
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По отношение на обичайното четене 
съвременният човек постига оптимал
ни резултати:
A) на около девет години 
Б) на около шест години
B) на зряла възраст
Г) на пределна възраст

Колко трябва да е голям компютърът, 
способен да извършва работа колкото 
човешкия мозък?

Д ) колкото двуетажна къща 
Б) колкото небостъргач в Ню Йорк 
В) колкото обикновен компютър 
Г) колкото картина

3. Информацията, която се съдържа в 
картина, голяма колкото лист формат 
А4, е:
A) колкото в една страница текст
Б) повече, отколкото в една страница текст
B) по-малко, отколкото в една страница 
текст
Г) колкото в две страници текст

При скоростното четене четящият въз
приема информацията:
A) повърхностно Б) твърде бегло
B)непълноценно Г)задълбочено

Високите постижения в спорта се дъл
жат преди всичко на:
A) по-голям талант
Б) по-голяма амбиция за успех
B) по-добри физически данни 
Г) по-качествена подготовка

Информацията в една страница текст е:
A) няколко мегабайта 
Б) няколко гигабайта
B) няколко килобайта 
Г) няколко байта

И в  Умението за скоростно четене е:
A) вродено Б) придобито
B) дарба Г)талант

При скоростно четене информацията 
от една страница може да се възпри
еме за не повече от:
A) около две минути 
Б) около две секунди
B) двайсет секунди 
Г) дванайсет секунди

10.

С каква средна скорост четат хората?
A) около 10 000 знака в минута 
Б) около 1000 думи в минута
B) около 1000 знака в минута
Г) повече от 1000 думи в минута

Скоростното четене изисква:
A)съсредоточеност 
Б) отлично зрение
B) слухова памет 
Г) добър слух

11. Довършете изречението така, че да се 
получи вярно твърдение: Скоростно
четене е умението_________________

12. Отговорете с няколко изречения на 
въпроса: Какви предимства пред ос
таналите има човек, който притежа
ва умения за скоростно четене?


