
Podczas opisywania poszczególnych efektów uczenia się korzystne jest stosowanie 

czasowników operacyjnych. 

LISTA PRZYKŁADOWYCH CZASOWNIKÓW OPERACYJNYCH 

A adaptuje, adiustuje, administruje (np. danymi osobowymi), akceptuje, aktualizuje, 

aranżuje, argumentuje, asystuje  

B bada, bierze udział, buduje  

C charakteryzuje, cytuje, czyta  

Ć ćwiczy  

D debatuje, decyduje, definiuje (np. potrzeby), demonstruje, dezynfekuje (np. ranę), 

diagnozuje, digitalizuje (np. dokumenty), dobiera (np. narzędzia, metodę), dokonuje 

analizy, dokonuje syntezy, dokumentuje, dopasowuje, doskonali, dostarcza, dostosowuje 

(np. plan działania), dowodzi, dyskutuje, dzieli  

E egzaminuje, eksploatuje, eksponuje (np. obiekty zabytkowe zgodnie z ich kontekstem 

historycznym)  

F formułuje (np. pytania)  

G graweruje, gromadzi, grupuje  

H holuje  

I identyfikuje, ilustruje, imituje, informuje, inicjuje, inkasuje, instruuje, integruje, 

interpretuje, izoluje  

K kalkuluje, kategoryzuje, kieruje, klasyfikuje, kompletuje, komponuje, konstruuje, 

kontroluje, koordynuje, kopiuje, koryguje, korzysta (np. z programów komputerowych), 

kreuje (np. wizerunek marki), kreśli, kształtuje (np. postawy etyczne)  

L liczy, lokalizuje (np. usterki)  

Ł łata, łączy  

M mierzy, miesza, miksuje, mobilizuje, mocuje, modyfikuje, monitoruje, montuje  

N nadzoruje, naprawia, nastawia, naśladuje, nazywa  

O objaśnia (np. uwarunkowania, zależności), oblicza, obrazuje, obsługuje, ocenia (np. 

jakość produktu, korzyści), oddziela, odkrywa, odpowiada, odróżnia, odtwarza, okazuje, 

omawia (np. mocne i słabe strony, etapy wykonania zadania), opisuje, opowiada, 

opracowuje, organizuje, osądza, oznacza, oznakowuje  



P parafrazuje, pisze, planuje, podejmuje (np. decyzję), podkreśla (np. cechy), 

podsumowuje, pokazuje, pomaga, poprawia, porównuje, porządkuje, posługuje się, 

powtarza, poziomuje, praktykuje, precyzuje (np. cele), produkuje, prognozuje, 

projektuje (np. narzędzie badawcze), proponuje, prowadzi (np. dokumentację), 

przechowuje, przeciwstawia, przedstawia, przegrupowuje, przekonuje, przekształca, 

przelicza, przenosi, przepisuje, przestawia, przestrzega, przewiduje, przygotowuje, 

przynosi, przypisuje, przytacza (np. przykłady), przywołuje  

R raportuje, recenzuje, recytuje, redaguje, redukuje, reguluje, rekonstruuje, rekrutuje, 

relacjonuje, reorganizuje, reprodukuje, rozbiera na części, rozdziela, rozpoczyna, 

rozpoznaje, rozróżnia, rozstrzyga, rozszerza, rozwiązuje, rozwija, różnicuje, rysuje  

S selekcjonuje, sortuje, sporządza (np. plan, harmonogram pracy), sprawdza, sprzeciwia 

się, sortuje, startuje, stosuje, streszcza, stwierdza (np. poprawność wykonania zadania), 

syntetyzuje, szacuje, szereguje, szkicuje, szlifuje, szyje Ś śledzi (np. przebieg procesu)  

T tłumaczy (np. proste komunikaty z języka angielskiego), transportuje, tworzy (np. 

prezentację)  

U uczestniczy, udoskonala, udowadnia, udziela (np. informacji, porad, wskazówek), 

ujednolica, układa (np. towar), ułatwia, umiejscawia, umieszcza, unika, uogólnia, 

upraszcza, urozmaica, usprawiedliwia, ustala, ustanawia, ustawia, usuwa, utrzymuje, 

uzasadnia (np. wybór narzędzia), uznaje, uzupełnia (np. brakujące dokumenty), 

uzyskuje, użytkuje, używa  

W wartościuje, waży, wdraża, weryfikuje, wiąże, włącza (np. urządzenia w ustalonej 

kolejności), wnioskuje, wpływa, wprowadza, wskazuje, wspiera, wstawia, wybiera, 

wychwytuje, wyciąga, wygłasza, wyjaśnia, wykazuje, wykonuje, wykorzystuje, wykrawa 

(np. kształt z arkusza papieru), wykreśla, wykrywa, wylicza, wymienia, wypełnia, 

wyszukuje, wytycza, wyznacza (np. zadania)  

Z zamieszcza, zamyka, zapisuje, zapobiega, zarządza, zbiera, zestawia (np. materiały), 

zgłasza, zmienia, zmniejsza, zrywa, zwiększa 


