
 

 
KARTOTEKA ARKUSZA „Cywilizacja” 

 
Nr 
zad. 

Standardy Typ  
Zada -  
nia 

Umiejętności. 
Uczeń potrafi: 

1. I/3 WW - rozpoznać pojęcie na podstawie jego opisu. 
2. I/3 WW - odnaleźć akapit, w którym zawarta jest określona informacja. 
3. I/2 WW - odczytać intencję autora zawartą w podanym sformułowaniu.  
4. I/5 WW - określić skutki odkryć geograficznych. 
5.  I/3 WW - odpowiadać na pytania, wykorzystując informację we 

wskazanym fragmencie tekstu. 
6. I/1 WW - odczytać w kontekście utworu przenośne znaczenie podanego 

sformułowania. 
7. I/7 WW - odczytać wartości przedstawione w tekście. 
8. I/5 WW - zanalizować zależności między postawami ludzi i rozwojem 

cywilizacji.  
9. I/6  WW - określić na podstawie tekstu odkrycia Kopernika.  
10. I/1 WW - ocenić poprawność opisu bibliograficznego. 
11. I/2 WW - odczytać treść akapitów, biorąc pod uwagę organizację tekstu.
12. I/5 WW - wskazać prawidłowy związek przyczynowo-skutkowy 

dotyczący rozwoju Europy. 
13. I/5 WW - dostrzec związki między zjawiskami historycznymi a 

dziedzinami życia społecznego. 
14. I/3 WW - wykorzystać informacje z tekstu pisanego i mapy  do 

rozwiązania problemu. 
15. I/6 WW - wskazać wybitne dzieła sztuki charakterystyczne  

dla określonej epoki. 
16. I/1 WW - odczytać (w zakresie treści) charakterystyczne cechy 

przedstawionych dzieł plastycznych.  
17. I/4 WW - odczytać w zakresie formy środki wyrazu użyte w podanych 

dziełach sztuki plastycznej.  
18. I/2 WW - odnaleźć myśl przewodnią tekstu poetyckiego. 
19. I/2 WW - określić znaczenie przeszłości dla rozwoju cywilizacji. 
20. I/4 WW - rozpoznać apostrofę jako środek artystyczny o określonej 

funkcji. 
21. I/2 KO - odróżnić w czytanym tekście fakty od opinii. 
22. I/3 KO - wyszukać w czytanym tekście informacje na zadany temat.  
23. I/4  KO - wskazać porównanie w czytanym tekście. 
24. I/4 KO - określić  funkcje zdania wykrzyknikowego w podanym 

tekście. 
25. II/7 KO - przekształcić stylistycznie tekst, nie zmieniając jego sensu. 
26. II/5 KO - sformułować argument zgodny z intencją autora tekstu. 
27. II/9 KO - dostrzec postawy wpisane w tekst i nazwać je. 
28. II/1, II/3,II/4 RO - zredagować zaproszenie na podany temat. 
29. II/1, II/2, 

II/3, II/4, 
II/5, II/6, 
II/8, II/9 

RO - zredagować rozprawkę na podany temat. 
 

 




