
KARTOTEKA 
Wolność niejedno ma imię 

Nr 
zadania 

Standardy 
wymagań 

egzaminacyjnych 

Typ 
zadania

Badana umiejętność. 
Uczeń  

1. I/1 WW  rozpoznaje cechy pojęcia na podstawie tekstu. 

2. I/3 WW  rozpoznaje pojęcie na podstawie informacji 
zawartych w tekście. 

3. I/1 WW  określa wiek na podstawie podanej daty. 

4. I/6 WW 
 odnajduje kontekst historyczny dla podanego 

wydarzenia na podstawie informacji z tekstu
i własnej wiedzy. 

5. I/2 WW  odróżnia fakt od opinii.  
6. I/1 WW  wskazuje poprawną definicję podanego pojęcia. 

7. I/1 WW  wskazuje związek frazeologiczny 
charakteryzujący podane pojęcie. 

8. I/3 WW 
 wyszukuje informacje na wskazany temat na 

podstawie danych zawartych w tabeli i własnej 
wiedzy. 

9. I/3 WW  wyszukuje informacje na wskazany temat na 
podstawie danych zawartych w tabeli. 

10. I/3 WW  zestawia informacje na wskazany temat na 
podstawie danych zawartych w tabeli. 

11. I/2 WW  interpretuje zachowania postaci. 

12. I/4 WW  rozpoznaje elementy dzieła plastycznego służące 
określonej funkcji.  

13. I/6 WW  wskazuje kontekst historyczny niezbędny 
do interpretacji dzieła malarskiego.  

14. I/2 WW  interpretuje tekst ikoniczny w kontekście 
historycznym. 

15. I/5 WW  wskazuje przyczynę określonego zjawiska 
historycznego.  

16. I/6 WW  rozpoznaje podstawowe prawa konstytucyjne, 
wykorzystując własną wiedzę. 

17. I/2 WW 
 określa postawy ludzi ukazanych w tekście 

poetyckim na podstawie analizy znaczeniowej 
wyrazu. 

18. I/1 WW  odczytuje znaczenie związku frazeologicznego 
w kontekście wiersza. 

19. I/3 WW  selekcjonuje informacje pod kątem 
postawionego problemu. 

20. I/6 WW  przywołuje kontekst mitologiczny, 
wykorzystując własną wiedzę. 

21. I/1 KO  odczytuje metaforyczne określenie pojęcia.  
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22. I/1 KO  odczytuje symboliczne znaczenie pojęcia 
w kontekście wiersza. 

23. I/2 KO  określa intencje nadawcy. 
24. I/7 KO  dostrzega wartości wpisane w tekst poetycki. 

25. I/4 KO  odczytuje funkcję użytego w tekście środka 
artystycznego. 

II/6   właściwie dobiera informacje. 
26. 

II/9 
KO 

 nazywa problemy zawarte w tekstach literackich.

27. II/7 KO  przekształca tekst zgodnie z intencją autora. 
II/3  redaguje tekst na zadany temat, przestrzegając 

wymogów typowych dla zaproszenia. 
II/3  dostosowuje wypowiedź do sytuacji 

komunikacyjnej. 
II/4  tworzy tekst spójny i zwięzły. 
II/1  pisze poprawnie pod względem językowym. 

28. 

II/1 

RO 

 przestrzega zasad ortografii i interpunkcji. 

 Redaguje rozprawkę poprawną pod względem treści, 
kompozycji, języka, stylu i zapisu, tzn.: 

II/4  redaguje tekst we fragmentach zgodny 
z tematem. 

II/9  prezentuje własne stanowisko wobec problemu. 
II/5  formułuje co najmniej jeden argument. 
II/6  trafnie dobiera informacje. 
II/6  wnioskuje, podsumowuje rozważania. 
II/6  poprawnie wykorzystuje wiedzę. 
II/4  stosuje zasady typowe dla kompozycji 

rozprawki.  
II/4  redaguje tekst spójny. 
II/4  redaguje tekst logicznie uporządkowany. 

              II/1(0-3p.)  pisze poprawnie pod względem językowym. 
II/3  dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji 

komunikacyjnej. 

29. 

              II/1(0-2p.) 
II/1 

RO 

 przestrzega zasad ortografii. 
 przestrzega zasad interpunkcji. 
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