
JAK SIĘ UCZYĆ ANGIELSKIEGO, ABY SIĘ GO NAUCZYĆ?

TAKSONOMIA BLOOMA



Sfera kognitywna (poznawcza)

Tworzyć
Oceniać
Analizować
Zastosować
Rozumieć
Zapamiętać
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1. Zapamiętać
• Co pamiętasz o ______?
• Jak zdefiniowałbyś ______?
• Jak rozpoznałbyś ______?
• Co wybrałbyś______?
• Opisz co się stanie, gdy______?
• Jak______?
• Gdzie ______?
• Który ______?
• Kto______?
• Dlaczego ______?
• Co______?
• Kiedy______?
• Jak byś przedstawił______?
• Wymień ______. 
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2. Rozumieć

• Jak porównałbyś ______? 
• Jak możesz wyjasnić ______?
• Jak wyjaśniłbyś różnice ______?
• Jaka jest główna ______?
• Jakie wnioski______?
• Jakie obserwacje ______?
• Jak rozpoznałbyś______?
• Szczegółowo omów______.
• Co by się stało, gdyby______?
• Jaka jest główna idea_____?
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3. Zastosować

• Jakie kroki podjąłbyś, aby____?
• Jaką inną metodę ____?
• Jaki byłby wynik/ Jak rozwiązałbyś ____?
• Jak zademonstrowałbyś _____?
• Jakie zmiany____?
• Jakie modyfikacje ___?
• Jak można rozwinąć _____?
• Dlaczego ____ działa?
• Jakie zmiany wprowadziłbyś, aby _____?
• Jakie przykłady zastosowania ____?
• Jak rozwiązałbyś ____?
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4. Analizować
• Jak sklasyfikowałbyś_____ 
według_____?
• Jak możesz porównać ____?
• Jakie wytłumaczenie ____?
• Jaka relacja istnieje pomiędzy ____?
• Omów wady i zalety ____.
• Jak możesz posortować___?
• Jak możesz przeanalizować ____?
• Jakie wnioski ____?
• Jakie pojęcia uzasadniają ___?
• Jak wyjaśniłbyś____?
• Na co możesz zwrócić uwagę ____?
• Jaki problem ___?
• Co myślisz____?
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5. Oceniać
Które kryteria zastosowałbyś, aby ocenić
________?
Które dane zostały użyte do oceny ________?
Co wybrałbyś _______?
Jak ustaliłbyś fakty _____?
Co jest najważniejsze _____?
Co byś zasugerował _______?
Jak byś ocenił _______?
Co myślisz o _______?
Jak zweryfikowałbyś ______?
Jakie informacje wykorzystałbyś, aby 
uszeregować____ według ważności?
Oceń _____.
Sklasyfikuj według ____hierachii ważności.
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6. Tworzyć

Jaka alternatywę zasugerowałbyś ____?
Jakie zmiany wprowadziłbyś, aby poprawić ______?
Z jakiego powodu ____?
Jak stworzyłbyś plan ____?
Co mógłbyś wynaleźć____?
Jakie fakty możesz zebrać _____?
Co by się stało, gdyby____?
Jak byś przedstawił ____?
Wymyśl sposób ____.
Jak omówiłbyś powód____?
Jak ulepszyłbyś____?
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