
Wymaganie §7 ust.2 Przykładowe pytania 
1. Umiejętność 
organizacji i 
doskonalenia 
warsztatu pracy, 
dokonywania 
ewaluacji własnych 
działań, a takŜe 
oceniania ich 
skuteczności i 
dokonywania zmian w 
tych działaniach; w 
przypadku nauczycieli, 
o których mowa w art. 
1 ust. 1a Karty 
Nauczyciela - 
umiejętność 
samodzielnego 
opracowania 
indywidualnych 
planów pracy z 
dzieckiem i 
prowadzenia karty 
pobytu dziecka oraz 
aktywnego działania w 
zespole do spraw 
okresowej oceny 
sytuacji 
wychowanków; 

• Jak analizuje Pan/ Pani własne działania wychowawcze? 
• Jak wykorzystuje Pan/ Pani wnioski z własnej pracy do 

podnoszenia efektywności działań? 
• Jak doskonali Pan/ Pani swój warsztat pracy? 
• Jak wykorzystuje Pan/ Pani wiedzę zdobytą na formach 

doskonalących w podnoszeniu jakości pracy szkoły? 
• Jakie elementy bierze Pan/ Pani pod uwagę planując pracę 

wychowawczą w swojej klasie? 
• Jak dokumentuje Pan/ Pani pracę wychowawczą? 
• W jakich przedsięwzięciach na rzecz szkoły bierze Pan/ Pani 

udział? 
• W oparciu o jakie dokumenty planuje Pan/i swoją pracę?  
• Jaka (jakie) metoda (metody) pracy wydaje się Panu/i 

najbardziej skuteczna w  warunkach Pana/i szkoły? 
• Jakie własne pomoce, materiały dydaktyczne opracował/a Pan/i 

w okresie staŜu? 
• Jakie elementy swojej pracy poddawał Pan/i ewaluacji? 
• Proszę podać przykład obrazujący, jak wyniki ewaluacji i 

diagnoz modyfikują Pana/i warsztatu pracy? 
• Proszę sformułować cele lekcji do zaproponowanego przez 

Pana/ Panią tematu. 
• W jaki sposób wykorzystał Pan/i wyniki egzaminu 

zewnętrznego (w zakresie swojego przedmiotu) do 
doskonalenia swojej pracy w przyszłym roku szkolnym?  

• W jaki sposób poinformował/a Pan/i rodziców o swoim 
(przedmiotowym) systemie oceniania? W jaki sposób zasięga 
Pan/i informacji od rodziców uczniów o funkcjonowaniu tego 
systemu? Jak wykorzystuje Pan/i te informacje do ewaluacji i 
doskonalenia tego systemu? 

• Proszę wyjaśnić, w jaki sposób uwzględniał/a Pan/i standardy 
wymagań egzaminacyjnych w nauczaniu? 

• Jak w okresie staŜu doskonalił(a) Pan/ Pani umiejętności w 
zakresie dydaktyki nauczanego przedmiotu (zagadnień 
psychologiczno – pedagogicznych)? 

2. Umiejętność 
uwzględniania w pracy 
potrzeb rozwojowych 
uczniów, problematyki 
środowiska lokalnego 
oraz współczesnych 
problemów 
społecznych i 
cywilizacyjnych; 

• Jak dostosowuje Pan/Pani wymagania edukacyjne do potrzeb i 
moŜliwości uczniów? 

• Jakie metody i formy pracy stosuje Pan/ Pani w pracy z 
dzieckiem zdolnym (dyslektycznym, niedostosowanym)? 

• Proszę podać przykład indywidualizacji pracy z uczniami o 
róŜnych potrzebach edukacyjnych. 

• Proszę podać przykład problemu społecznego lub 
cywilizacyjnego występującego w Pani/ Pana klasie ( w 
szkole)?  

• Z jakimi problemami społecznymi spotyka się Pan/ Pani 
najczęściej w swoim środowisku lokalnym? 

• Z jakimi instytucjami środowiska lokalnego Pan/Pani 
współpracuje, w jakim zakresie? 

• Jakie wzajemne korzyści są efektem współpracy ze 

Propozycja pytań, jakie mogą pojawić się na egzaminie – 
z odniesieniem do poszczególnych wymagań niezbędnych 

do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego - § 7 ust. 2 



środowiskiem lokalnym? 
• Jak uwzględnia Pan/ Pani w swojej pracy ochronę środowiska 

naturalnego (zagroŜenia nałogami, uzaleŜnieniami)? 
• Proszę scharakteryzować środowisko, w którym działa szkoła? 

3. Umiejętność 
wykorzystywania w 
pracy technologii 
informacyjnej i 
komunikacyjnej; 

• Jak wykorzystuje Pan/Pani w swojej pracy TI? 
• Jakie programy komputerowe stosuje Pan/ Pani w pracy z 

uczniami (nauczyciel o nich tylko wspomniał w prezentacji)? 
• Jaka jest efektywność wykorzystywania programów 

komputerowych w Pani/Pana pracy? 
• Na ile Pan/ Pani wykorzystuje Internet w swojej pracy 

dydaktycznej? 
• W jakim stopniu technologia komputerowa ułatwia 

przygotowanie uczniów do olimpiad przedmiotowych? 
• W jaki sposób rozwinął Pan/ Pani swoje umiejętności w 

zakresie TI w okresie staŜu? 
• Jak wdraŜa Pan/i uczniów do korzystania z technologii 

informacyjnej? 
• Jakie umiejętności wykształcone u uczniów w zakresie 

korzystania obu technologii uznaje Pan/i za sukces? 
• Jakie dostrzega Pan/i zagroŜenia związane z wykorzystaniem 

technologii komputerowej przez uczniów? 
• W jaki sposób wykorzystuje Pan/Pani technologię 

komunikacyjną? 
• Jakie umiejętności w zakresie IT ma Pan/ Pani zamiar rozwijać 

w przyszłości? 
4. Umiejętność 
zastosowania wiedzy z 
zakresu psychologii, 
pedagogiki i dydaktyki 
oraz ogólnych 
zagadnień z zakresu 
oświaty, pomocy 
społecznej lub 
postępowania w 
sprawach nieletnich w 
rozwiązywaniu 
problemów 
związanych z 
zakresem 
realizowanych przez 
nauczyciela zadań 

• Na jakie problemy wychowawcze zwróciła Pani uwagę 
obejmując wychowawstwo? Jak Pani je rozwiązywała?  

• W jakich sprawach moŜe się Pani/ Pan zwrócić do pedagoga 
szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej? 

• Jakie metody diagnozowania zachowań ucznia w szkole 
wykorzystuje Pan/ Pani w swojej pracy wychowawczej? 

• Jakie działania podejmuje Pan/ Pani, aby efektywnie 
współpracować z rodzicami? 

• Proszę podać konkretny przykład wykorzystania przez Pana/ 
Panią zaleceń/orzeczeń PPP w pracy z dzieckiem?  

• Proszę podać przykłady najciekawszych tematów omawianych 
z uczniami w czasie godziny wychowawczej? Z czyjej 
inicjatywy zostały omówione? 

• Proszę dokonać krótkiej recenzji ostatnio przeczytanej ksiąŜki 
w zakresie psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. 

• Jakie działania realizuje Pan/i wspólnie z pedagogiem 
szkolnym? 

• Jakie działania mogą być podjęte, aby pomóc rodzinie w trudnej 
sytuacji? 

• Proszę podać przykład problemu, który rozwiązał Pan/ Pani z 
wykorzystaniem wiedzy psychologiczno-pedagogicznej 
(wiedzy dydaktycznej)? 

5. Umiejętność 
posługiwania się 

• Jakie akty prawne regulują sprawy związane z systemem 
oświaty? 



 

przepisami 
dotyczącymi systemu 
oświaty, pomocy 
społecznej lub 
postępowania w 
sprawach nieletnich, w 
zakresie 
funkcjonowania 
szkoły, w której 
nauczyciel odbywał 
staŜ. 

• W jakim akcie prawnym zawarte są wymagania na kolejny 
stopień awansu zawodowego? 

• Proszę wymienić szkolne akty prawa. 
• Proszę nazwać organ prowadzący i nadzorujący Pani/ Pana 

szkołę? 
• W jakich aktach prawnych uzyska Pan/i informację na temat 

praw i obowiązków nauczyciela? 
• Jakie są kompetencje nauczyciela w RP? 
• Jakie zadania nauczyciela wynikają z Rozporządzenia o 

ocenianiu, klasyfikowaniu .....? 
• Gdyby Pan/ Pani była autorem programu nauczania, to gdzie 

moŜna znaleźć informacje o zasadach wdroŜenia? 
• Jakie są uprawnienia ucznia o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych w egzaminie zewnętrznym? 


