
WYBRANE ZWROTY CZASOWNIKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTECZNE PRZY DEFINIOWANIU 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 
Definicja Zwroty czasownikowe 

 

WIEDZA 
 
 

1. ZAPAMIĘTYWANIE – umiejętność przywoływania 
informacji 

znać, definiować, wymieniać, powtarzać, przywoływać, kopiować, 
odtwarzać, reprodukować, listować 

2. ROZUMIENIE – umiejętność interpretowania idei i 
koncepcji 

klasyfikować, opisywać, dyskutować, wyjaśniać, zlokalizować, 
wybierać, raportować, rozpoznawać, tłumaczyć, parafrazować 

3. STOSOWANIE- umiejętność wykorzystania nabytych 
informacji w nowy sposób 

wybierać, demonstrować, przedstawiać, stosować, interpretować, 
operować, planować, schematyzować, organizować, produkować, 
rozwiązywać, używać, zapisywać 

4. ANALIZOWANIE – umiejętność rozróżniania 
poszczególnych składowych informacji 

oceniać, oszacować, analizować, krytykować, ułożyć, testować, 
rozpoznać, rozdzielać, podkreślać, oddzielać, egzaminować, 
kwestionować 

5. OCEANIANIE – umiejętność tworzenia sadów i wydawania 
opinii 

szacować, oceniać, bronić, osądzać, argumentować, wybierać, 
wspierać, wartościować, podważać, oceniać, klasyfikować 

6. TWORZENIE – umiejętność tworzenia nowych idei i 
produktów 

konstruować, tworzyć, projektować, pisać, rozwijać, formułować, 
montować, składać, powiązywać 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

 

1. POSTRZEGANIE – umiejętność używania zmysłów wybierać, opisywać, wyczuwać, odróżniać, rozróżniać, rozpoznawać, 
identyfikować, wyodrębniać, powiązywać 

2. PRZYGOTOWANIE – gotowość do działania rozpoczynać, prezentować, wystawiać, naświetlać, wyjaśniać, 
przedstawiać, postępować, kontynuować, reagować, podawać, 
określać, wyrażać, udzielać, proponować 

3. ODTWARZANIE – umiejętność do naśladowania 
 

kopiować, naśladować, śledzić, reagować, odtwarzać, odpowiadać 

4. WYKONYWANIE – umiejętność mechanicznego 
wykonywania zadań 

składać, zbierać, gromadzić, skalować, konstruować, 
rozmontowywać, rozłączyć, wyświetlać, spinać, zamykać, naprawiać, 
rozdrabniać, zarysować 

5. BIEGŁOŚĆ W SYTUACJACH TYPOWYCH – umiejętność 
skoordynowanej, pewnej reakcji w znanych sytuacjach 

składać, montować, budować, skalować, rozmontowywać, rozbierać, 
spinać, zamykać, naprawiać, rozdrabniać, zarysować 

6. DZIAŁANIE W SYTUACJACH NIETYPOWYCH – umiejętność 
dostosowywania kompetencji do nowych sytuacji 

adoptować, odmieniać, zmieniać, przekładać, rearanżować, 
reorganizować, rewidować, urozmaicać 

7. TWORZENIE NOWYCH WZORCÓW – umiejętność 
kreatywnego tworzenia rozwiązań odpowiednich do nowo 
zaistniałej sytuacji 

układać, budować, kombinować, komponować, konstruować, 
tworzyć, projektować, inicjować, zapoczątkować, produkować, 
wynajdywać, wymyślać 

POSTAWY 

 

1. OTRZYMANIE – gotowość do słuchania pytać, wybierać, opisywać, śledzić, dawać, utrzymywać, 
identyfikować, umiejscawiać, nazywać, wybierać, 

2. ODPOWIADANIE – umiejętność reagowania odpowiadać, asystować, pomagać, stosować się, spełniać, 
dopasowywać, dostosować, dyskutować, pomagać, etykietować, 
oznaczać, wykonywać, praktykować, prezentować, czytać, wygłaszać, 
raportować, wybierać, mówić, pisać 

3. WARTOŚCIOWANIE – umiejętność oceny zjawisk i 
zachowań 

kompletować, demonstrować, rozróżniać, wyjaśniać, podążać, 
formułować, inicjować, sprowadzać, łączyć, uzasadniać, proponować, 
czytać, raportować, wybierać, dzielić się, studiować, pracować 

4. ORGANIZOWANIE – umiejętność tworzenia spójnego 
systemu opartego na priorytetach, niwelującego niezgodności 

przestrzegać, zmieniać, aranżować, zbierać, wiązać, porównywać, 
kompletować, bronić, wyjaśniać, formułować, uogólniać, 
identyfikować, integrować, modyfikować, porządkować, organizować, 
przygotowywać, powiązywać, syntezować, łączyć 

5. CHARAKTERYZOWANIE – nabycie stałych 
charakterystycznych cech zachowania stałych cech 
personalnych, socjologicznych, emocjonalnych 

działać, rozróżniać, faworyzować, wpływać, słuchać, modyfikować, 
przedstawiać, wykonywać, spełniać, praktykować, proponować, 
kwalifikować, upoważniać, kwestionować, rewidować, zaspokajać, 
rozwiązywać, weryfikować 

 

 


