
 

 

 

Podstawy Szybkiego Pisania 

w 14 dni, tylko 20 minut dziennie! 

 

Szybki jak Bloger 
Szybkie tempo pracy to domena blogerów. Aktywni użytkownicy Internetu muszą działać 

efektywnie i zdecydowanie. Teraz możesz działać jeszcze prężniej, pisząc nawet do 3 razy 

szybciej niż dotychczas, odzyskując przez to nawet do dwóch godzin dziennie. Taki 

przelicznik powinien zrobić wrażenie na kimś, kto pracuje z komputerem przez większość 

dnia pracy. 

Jak można opisać w kilku słowach piskle.pl?  
kompleksowe, pomysłowe, nowoczesne, przydatne 

Jakie korzyści niesie ze sobą portal piskle.pl? 

 Zyskasz wolny czas inwestując niewiele! 

By opanować podstawy bezwzrokowego pisania na klawiaturze potrzebujesz  

zaledwie 2 tygodni i 15-30 minut dziennie. Po tym czasie możesz korzystać z nowo 

nabytych umiejętności w codziennej pracy i pisać z szybkością nawet 300 znaków na 

minutę. Gdy solidnie nauczysz się techniki pisania bezwzrokowego, na wyższych 

poziomach dostępnych na piskle.pl, będziesz mógł ścigać się z czasem. 

 Indywidualne podejście do użytkownika 

W przypadku większości kursów sam musisz dochodzić do tego, co w Twoim  

sposobie pisania należy poprawić. Nie trać na to czasu! Wykorzystaj opcję pracy 

z indywidualnym trenerem, który precyzyjnie wskaże Ci nad czym masz popracować. 

 Brak konieczności płacenia 

Podstawowy kurs jest dostępny bezpłatnie on-line, masz do niego dostęp w wybranym 

przez siebie miejscu i czasie. 

 Wiele różnych poziomów kursu. 

Ćwiczysz na wskazanym przez siebie poziomie, na bieżąco możesz sprawdzać w 

statystykach swoje postępy. Ćwicząc systematycznie, rzeczywiste opanowanie tej 

uniwersalnej umiejętności jest w Twoim zasięgu. Sprawdź się na piskle.pl. 

Dlaczego powinieneś opisać serwis piskle.pl na swoim blogu? 
Jest to wartościowy portal, który wychodzi naprzeciw potrzebom wpółczesnego Internauty. 

Coraz więcej osób swoją pracę wykonuje na komputerze, nasz kurs pomoże im to zrobić 

znacznie szybciej i efektywniej. 

Czy to zainteresuje czytelników Twojego bloga? 
Ta ocena należy już do Ciebie  . 

http://piskle.pl/
http://piskle.pl/
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Szybki rachunek sumienia – ile czasu dziennie spędzasz przed komputerem? W wielu 

przypadkach będzie to naprawdę imponująca liczba godzin. Dlatego też warto 

inwestować w doskonalenie umiejętności, które przyniosą nam wymierne korzyści 

podczas korzystania z komputera.  

Wyobraź sobie teraz jak gładko i płynnie suniesz po klawiaturze nie musząc przy tym co 

chwilę odrywać wzroku od pisanego tekstu. Szybkie, ale precyzyjne pisanie, to całkiem 

kusząca perspektywa. To oszczędność czasu i brak literówek, które potrafią zepsuć dobre 

wrażenie w przypadku nawet najbardziej wymuskanego tekstu.  

Oszczędzanie czas zacząć 

Większość z nas pisze spoglądając na klawiaturę. Przeciętnie można wtedy osiągnąć 

prędkość 

porównywalną do prędkości pisania długopisem, czyli około 150 znaków na minutę. 

Porzucając stare zwyczaje jesteś w stanie pisać 2 razy szybciej (300 znaków na minutę) bez 

większych problemów. Łatwo obliczyć, że osiągając takie tempo oszczędzamy połowę czasu 

poświęconego na ten obowiązek. To żaden chwyt marketingowy, ale proste wyliczenia.. 

Kluczem jest opanowanie metody pisania przy użyciu 10 palców, 

 

Nie od razu Kraków zbudowano.. 

Na początku Twoja prędkość pisania nie będzie imponująca – pierwsze lekcje to przede 

wszystkim poznawanie podstawowych znaków oraz trening nowych nawyków. Ale 

zainwestowany w ten sposób czas szybko się zwróci, efekty mogą być widoczne już po 

dwóch tygodniach systematycznej nauki. Dla początkującego kursanta ważna jest 

wyrozumiałość i cierpliwość dla samego siebie – nie od razu Kraków zbudowano! Zanim 

przystąpisz do nauki zobacz jak wygląda Twoje biurko, na jakiej wysokości siedzisz, jaka jest 

Twoja postawa (sylwetka) czy masz wygodne krzesło, wszystko to wpływa na jakość pracy 

oraz na czas jaki musisz poświęcić na naukę.  

 

Gdzie się uczyć?  

W serwisie piskle.pl bezpłatnie możesz rozpocząć taki kurs on-line, dzięki temu masz do 

niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Szkolenie przywita Cię pytaniami o 

Twoje oczekiwania, pomoże Ci także wyznaczyć najbliższe cele. Twój indywidualny trener 

wskaże Ci jak przejść od podstaw do mistrzostwa, dzięki zróżnicowanym poziomom ćwiczeń. 

Gdy solidnie nauczysz się techniki pisania bezwzrokowego będziesz mógł ścigać się z 

czasem. Wypróbujesz swoje umiejętności na bardziej zaawansowanych tekstach, które 



 

 

samodzielnie wprowadzisz do systemu lub wybierzesz spośród tych dostępnych na stronie. 

Na każdym etapie możesz obserwować swoje postępy za pomocą prowadzonych na bieżąco  

statystykom. W tej zakładce możesz także sprawdzić, jakie klawisze sprawiają Ci największy 

problem. Aby skutecznie sobie z nimi poradzić, specjalna aplikacja wygeneruje lekcje, które 

będą dostosowane do Twoich potrzeb. 

 

Efekty po 14 dniach.. 

Decydując się na serwis piskle.pl masz dwie opcje do wyboru. Jeśli chcesz poznać 

najważniejsze znaki i opanować podstawowe techniki bezwzrokowego pisania wystarczy Ci 

bezpłatna wersja kursu. Wtedy, trenując 20 minut dziennie przez 2 tygodnie, dysponować 

będziesz podstawami szybkiego pisania. By skończyć pełny kurs, wybierz wersję Premium. 

Dzięki niewielkiej, jednorazowej opłacie pozbędziesz się reklam na portalu, a także 

skorzystasz z wybranego systemu motywacyjnego czuwającego nad systematycznością 

nauki. Co więcej w serwisie do Twojej dyspozycji będą konsultanci, którzy mailowo udzielą Ci 

wsparcia. Przy uczciwym opanowaniu lekcji masz szansę na ukończenie pełnego szkolenia 

po miesiącu pracy. Całość zwieńczy egzamin, którego zdanie gwarantuje Ci certyfikat.  

Zwróć jednak uwagę, że już po przyswojeniu naszego kursu podstawowego po 14 

dniach możesz pisać 10 palcami. Dzięki temu nowe nawyki będziesz ćwiczył i utrwalał w 

trakcie codziennej pracy na komputerze.  

 

Co jeszcze na piskle.pl? 

Cały czas rozwijamy nasz portal tak, aby nauka była dla Ciebie przyjemna i efektywna. Jeśli 

znuży się kurs, możesz skorzystać z opcji „nauka przez zabawę”, dzięki zakładce z grami, 

które sprytnie będą doskonalić Twoje nowe umiejętności. Jeśli lubisz naukę z rywalizacją w 

tle, to koniecznie przystąp do testów, których wynik może być zamieszczony na tablicy 

rekordów. Dzięki temu będziesz konkurował z innymi użytkownikami o najwyższe miejsce w 

rankingu. Jeśli lubisz portale społecznościowe podziel się dodatkowo swoimi rezultatami 

przez Facebook.  

 

Spróbuj, a zobaczysz jakie postępy możesz zrobić w krótkim czasie. Przekonaj się, że 

zwrócą Ci się godziny zainwestowane w szkolenie. My oddajemy w Twoje ręce sprawne 

narzędzie do uzyskania satysfakcjonujących efektów, ale to od Ciebie jednak zależy czy i ile 

na tym zyskasz. 

 

więcej informacji: 
Grzegorz Frątczak 

grzegorz@grefekt.pl 
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