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PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 
I etap edukacyjny: klasy I–III

Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osoba-
mi, które mówią innym językiem. Uczeń kończący klasę I:

1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
4)  rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, 

gestami, przedmiotami.

Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III:
1)  wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozu-

mieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);
2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
3) rozumie wypowiedzi ze słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podob nym brzmieniu, 
b)  rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi  się nimi posługi-

wać, 
c)  rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych 

także za po mo cą obrazów, gestów,
d)  rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także 

w nagra niach audio i video);
4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;
5)  zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, 

recytuje wier sze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otocze-
nia i opisuje je, bierze udział w miniprzedstawieniach teatralnych;

6) przepisuje wyrazy i zdania;
7)  w nauce języka obcego nowożytnego potrafi  korzystać ze słowników 

obraz ko wych, książe czek, środków multimedialnych; 
8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

Treści nauczania 
– klasa I szkoły 

podstawowej

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe 

na koniec 
klasy III szkoły 

podstawowej



ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI

Zalecane jest organizowanie dzieciom również pozalek cyjnych form nauki 
ję zy ka obcego nowożytnego, np. zajęć w szkolnym klubie, spotkań czy tel ni-
czych w bibliotece, seansów fi lmowych w świetlicy szkolnej itp. 
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU 
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
II etap edukacyjny: klasy IV–VI

I. Znajomość środków językowych. 
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, ortografi cznych oraz fonetycznych), umoż-
liwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów 
wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II. Rozumienie wypowiedzi. 
Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wy-
raźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wy-
powiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowie-
dzi ustne i pise mne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje 
w sposób zro zu miały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pi-
semnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szcze gółowych.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym 
w wy maganiach szczegółowych.

1.  Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków języko-
wych: leksykalnych, gramatycznych, ortografi cznych oraz fonetycznych, 
umożliwiającym realizację pozos tałych wymagań ogólnych w zakresie 
następujących tematów:
1)  człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, 

zaintere so wa nia);
2)  dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wy-

posażenia); 
3)  szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);
4)  praca (popularne zawody);
5)  życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjacie-

le, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);
6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);

Cele kształcenia 
– wymagania 

ogólne

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe
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7)  zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowa-
nie);

8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata);
9) kultura (święta, obrzędy);

10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);
11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);
12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:
1) reaguje na polecenia;
2)  rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do 

ucznia;
3) rozumie ogólny sens prostego tekstu; 
4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym;
5)  rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie 

prośby, zgody lub braku zgody, żartowanie);
6)  rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w skle-

pie, na dwor cu, w szkole).
3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne: 

1) rozumie ogólny sens tekstu;
2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;
3)  rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, 

opowiadanie, za pro szenie, kartka pocztowa.
4. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru:

1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca; 
2) opowiada o czynnościach życia codziennego; 
3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

5. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:
1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;
2) opisuje czynności dnia codziennego;
3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

6. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:
1) przedstawia siebie i członków swojej rodziny;
2) podaje swój wiek i miejsce zamieszkania;
3) podaje swoje upodobania;
4) mówi, co posiada i co potrafi  robić;
5) prosi o informacje; 
6) wyraża swoje emocje;
7) wyraża prośby i podziękowania.



7.  Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach 
życia codzien nego:
1) udziela podstawowych informacji na swój temat;
2) wyraża podziękowania.

8. Uczeń przetwarza tekst:
1)  przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czy-

tanego;
2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

9.  Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wy-
korzystuje tech ni ki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów). 

10.  Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych języko-
wych pracach pro jek towych.

11.  Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklope-
dii, mediów) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyj-
nych.

12.  Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kon tekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa 
i zwroty). 

13.  Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między 
językami).
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ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI

Warunkiem rozwijania umiejętności językowych jest zapewnienie ucznio-
wi kontynuacji nauki języka obcego nowożytnego, rozpoczętej na I etapie 
edukacyjnym. Nauczyciele języka obcego nowożytnego na II etapie eduka-
cyjnym powinni właściwie określić i wyko rzystać zdobyte dotychczas przez 
uczniów umiejętności.

Podstawowym celem kształcenia jest skuteczne porozumie wanie się w języ-
ku obcym, w mo wie i w piśmie. Priorytetem jest zatem umiejętność osiągania 
przez ucznia róż nych celów komunikacyjnych, a poprawność językowa, choć 
odgrywa istotną rolę, nie jest nad rzędnym celem dydaktycznym. 

II etap edukacyjny nawiązuje w większości wymagań do poziomu A1, w sze -
ściostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie po sz cze   gól nych umiejęt-
ności języ ko wych (A1, A2 – poziom podstawowy; B1, B2 – poziom samodziel-
ności; C1, C2 – poziom biegłości), zdefi niowanej przez Radę Europy1.

Warunkiem skutecznego nauczania języka obcego nowożytnego i osiągnięcia 
wskazanych wymagań jest nauka w grupach językowych o zbliżonym pozio-
mie zaawansowania języ ko wego uczniów. 

Zalecane jest prowadzenie zajęć z języka obcego nowożytnego w odpowied-
nio wyposażo nej sali. Wśród niezbędnych pomocy powinny znaleźć się słow-
niki, pomoce wizualne, odtwarzacz płyt CD, komplet płyt do nauczania. Za-
lecany jest też dostęp do kompu te rów z łączem internetowym.

Oprócz umiejętności językowych szkoła, poprzez nauczanie języka obcego 
nowożytnego, kształtuje postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec in-
nych kultur.

1 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie 
(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, asses-
sment).
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU 
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
III etap edukacyjny

Poziom III.0 – dla początkujących

I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych 
(leksy kalnych, gra ma tycz nych, ortografi cznych oraz fonetycznych), umoż-
liwiającym realizację pozostałych wy ma gań ogólnych w zakresie tematów 
wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wy-
raźnie i powoli, w stan dar dowej odmianie języka, a także krótkie i proste wy-
powiedzi pisemne w zakresie opisa nym w wy maganiach szczegółowych. 

III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowie-
dzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje 
w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pi-
semnie, w zakresie opisanym w wyma ganiach szczegółowych.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym 
w wyma ganiach szczegółowych.

1.  Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków języko-
wych (leksykalnych, gramatycznych, ortografi cznych oraz fonetycz-
nych), umożliwiającym realizację pozosta łych wymagań ogólnych w za-
kresie następujących tematów:
1)  człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emo-

cje, zaintereso wa nia);
2)  dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich 

wypo sa żenia);
3) szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły);
4)  praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce 

pracy);

Cele kształcenia 
– wymagania 

ogólne

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe
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5)  życie rodzinne i towarzyskie (np. członkowie rodziny, koledzy, przyja-
ciele, czyn ności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne);
7)  zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupo-

wanie, korzys tanie z usług);
8)  podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w tere-

nie, infor macja turys  tyczna, zwiedzanie);
9) kultura (np. dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze);

10)  sport (np. popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy 
sportowe);

11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
12) technika (np. korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych);
13) świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz);
14)  elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kra-

ju ojczystym, z uwzględ  nieniem kontekstu międzykulturowego oraz 
tematyki integracji euro pejskiej.

2.  Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi (np. instruk-
cje, komu ni katy, rozmowy) artykułowane powoli i wyraźnie, w standar-
dowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl tekstu;
3) znajduje w tekście określone informacje;
4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników).

3.  Uczeń rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy infor-
macyjne, listy, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy 
i proste teksty narracyjne):
1) określa główną myśl tekstu;
2) znajduje w tekście określone informacje;
3) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
4) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu).

4. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: 
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności;
2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) opisuje swoje upodobania;
5) wyraża swoje opinie i uczucia; 
6) przedstawia intencje i plany na przyszłość.
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5.  Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne 
w formie prostych wyrażeń i zdań (np. wiadomość, e-mail, krótki opis):
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności;
2) opisuje wydarzenia życia codziennego;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) opisuje swoje upodobania;
5) wyraża swoje opinie i uczucia; 
6) opisuje intencje i plany na przyszłość.

6.  Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytu-
acjach: 
1)  nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne oso-

by, wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat 
i pyta o dane rozmówcy i innych osób);

2) stosuje formy grzecznościowe;
3) uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia;
4) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
5) wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych;
6) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
7)  wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania 

prośby;
8)  prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co po-

wiedział roz mówca.

7.  Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiado-
mość) w typowych sytu acjach: 
1)  nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne oso-

by, udziela pod sta  wowych informacji na swój temat i pyta o dane 
rozmówcy i innych osób);

2)  uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia 
formu larz);

3) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
4)  wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania 

prośby. 

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
1)  przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. ma-

pach, symbo lach, pikto gramach);
2)  przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje 

z prostego tekstu w języku obcym.

9.  Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wy-
korzystuje tech niki samo dzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 



słownika, poprawianie błędów, prowa dzenie notatek, zapamiętywanie 
nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym). 

10.  Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych języko-
wych pracach pro je ktowych.

11.  Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, 
mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyj-
no-komunikacyjnych.

12.  Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontek stu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa 
i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyra-
zem) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.

13.  Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między 
językami).
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU 
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
III etap edukacyjny

Poziom III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego

I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykal-
nych, grama tycz nych, ortografi cznych oraz fonetycznych), umożliwiającym 
realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych 
w wymaganiach szczegółowych.

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie proste, krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, 
w stan dardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w za-
kresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne 
i pisemne, w za kre  sie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób 
zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komu nikacyjnej, ustnie lub w formie pro-
stego tekstu, w zakresie opisanym w wy ma ganiach szczegółowych.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym 
w wyma ganiach szczegółowych.

1.  Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (lek-
sykalnych, grama tycznych, ortografi cznych oraz fonetycznych), umożli-
wiającym realizację pozos tałych wy ma gań ogólnych w zakresie następu-
jących tematów:
1)  człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakte-

ru, uczucia i emo cje, zainteresowania);
2)  dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich 

wyposa żenia);
3) szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły);
4)  praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce 

pracy);

Cele kształcenia 
– wymagania 

ogólne

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe
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5)  życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, 
koledzy, przy jaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania 
czasu wolnego, święta i uro  czystości, styl życia, konfl ikty i problemy);

6)  żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, 
lokale gastro no miczne);

7)  zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupo-
wanie, korzy s ta nie z usług, reklama);

8)  podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w tere-
nie, hotel, infor ma cja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie);

9)  kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo 
w kulturze, media);

10)  sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, 
sport wy  czy nowy);

11)  zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich ob-
jawy i lecze  nie, uzależnienia);

12)  nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i ko-
rzystanie z pod  sta wo wych urządzeń technicznych, technologie 
informacyjno-komu ni kacyjne);

13)  świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagroże-
nie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);

14)  życie społeczne (np. konfl ikty i problemy społeczne, przestępczość);
15)  elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kra-

ju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu między kul tu ro wego oraz 
tematyki integracji euro pejskiej. 

2.  Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. in-
strukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, 
w standardowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl tekstu;
3) znajduje w tekście określone informacje;
4) określa intencję nadawcy/autora tekstu;
5)  określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestni-

ków); 
6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

3.  Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, 
listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, 
instrukcje obsługi, proste arty kuły pra so we i teksty narracyjne):
1) określa główną myśl tekstu;
2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
3) znajduje w tekście określone informacje;
4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
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5) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu);
6) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; 
7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: 
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości;
5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
6) przedstawia opinie innych osób;
7) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
8) opisuje doświadczenia swoje i innych osób;
9)  stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od 

sytuacji.

5.  Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. no-
tatka, ogłoszenie, zaproszenie, pozdrowienia, życzenia, wiadomość, an-
kieta, pocz tówka, e-mail, opis, krótki list prywatny):
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
2) opisuje wydarzenia życia codziennego;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości;
5) wyraża i uzasadnia swoje poglądy, uczucia;
6) przedstawia opinie innych osób;
7) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
8) opisuje doświadczenia swoje i innych osób;
9)  stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od 

sytuacji.

6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach:
1)  nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne oso-

by, wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat 
i pyta o dane rozmów cy i innych osób);

2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;
3) stosuje formy grzecznościowe;
4) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 
5)  prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego 

(np. wymiana zakupionego towaru);
6) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
7) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
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8)  wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, 
preferencje i życze nia innych, zgadza się, sprzeciwia się;

9) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
10) prosi o radę i udziela rady;
11)  wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania 

prośby; 
12) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny;
13)  prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co po-

wiedział roz mówca.
7.  Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiado-

mość, pocztówka, krótki list prywatny) w typowych sytuacjach: 
1)  nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne oso-

by, udziela pod sta wowych informacji na swój temat i pyta o dane 
rozmówcy i innych osób);

2)  uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formu-
larz);

3)  prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codzienne-
go (np. uzgad nianie formy spędzania czasu);

4) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
5) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
6)  wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, 

preferencje i życzenia innych, zgadza się, sprzeciwia się;
7) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
8) prosi o radę i udziela rady;
9)  wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania 

prośby;
10) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny.

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
1)  przekazuje w języku obcym informacje zawarte w ma te ria  łach wizu-

alnych (np. wykresach, ma pach, symbolach, piktogramach), audio-
wizualnych (np. fi lmach, reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych;

2)  przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje 
z tekstu w języku obcym;

3)  przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku pol-
skim.

9.  Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wy-
korzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów, prowa dzenie notatek, zapamiętywanie 
nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym). 

10.  Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych języko-
wych pracach proje ktowych.



11.  Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, 
mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyj-
no-komunikacyjnych.

12.  Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontek stu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa 
i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, 
opis, środki niewerbalne) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wy-
razu.

13.  Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między 
językami).
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ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI

Znajomość języków obcych nowożytnych jest warunkiem pełnego, akty-
wnego uczestnictwa młodych Polaków w życiu społeczności europejskiej 
i globalnej. Promowanie różnorodności językowej jest jednym z priorytetów 
Unii Eu ro   pejskiej.
Za podstawowy cel kształcenia w nauczaniu języków obcych nowożytnych 
przyjęto skuteczne porozumie wanie się w języku obcym, w mowie i w pi-
śmie. Priorytetem jest zatem umiejętność osiągania przez ucznia róż nych ce-
lów komunikacyjnych, a poprawność języ kowa, choć odgrywa istotną rolę, 
nie jest nadrzędnym celem dydaktycznym. 
Oprócz umiejętności językowych szkoła, poprzez nauczanie języka obcego, 
kształtuje postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur. 

Warunkiem rozwijania umiejętności językowych na III etapie edukacyjnym 
jest zapewnienie uczniom kontynuacji nauki języka obcego nowożytnego 
nauczanego w szkole podstawowej. Nauczyciele powinni właściwie określić 
i wyko rzystać zdobyte przez uczniów w szkole pod sta wowej umiejętności 
językowe. 
W tym celu konieczne jest przeprowadzenie testów, które pozwolą na zakwa-
lifi kowanie uczniów do odpowiednich grup zaawansowania.

Na III etapie edukacyjnym określono dwa poziomy nauczania języków ob-
cych nowożytnych: poziom III.0 – dla początkujących i poziom III.1 – dla kon-
tynuujących naukę, który ma wymagania zbliżone do poziomu A2, w sze -
ściostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie po sz cze   gól nych umiejęt-
ności języ ko wych (A1, A2 – poziom podstawowy; B1, B2 – poziom samodziel-
ności; C1, C2 – poziom biegłości), zdefi niowanej przez Radę Europy1. 

1 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie 
(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, asses-
sment).
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
IV etap edukacyjny

Poziom IV.0 – dla początkujących

I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykal-
nych, grama tycznych, ortografi cznych oraz fonetycznych), umożliwiającym 
realizację pozostałych wyma gań ogólnych w zakresie tematów wskazanych 
w wymaganiach szczegółowych.

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wy-
raźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wy-
powiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowie-
dzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje 
w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pi-
semnie, w zakresie opisanym w wyma ganiach szczegółowych.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym 
w wyma ganiach szczegółowych.

1.  Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (lek-
sykalnych, grama tycznych, ortografi cznych oraz fonetycznych), umożli-
wiającym realizację pozostałych wyma gań ogólnych w zakresie następu-
jących tematów:
1)  człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakte-

ru, uczucia i emo cje, zainteresowania, problemy etyczne);
2)  dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich 

wypo sa żenia, wy  naj  mowanie mieszkania);
3)  szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, 

kształcenie poza szkolne);
4)  praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i za-

trudnienia, praca dorywcza);

Cele kształcenia 
– wymagania 

ogólne

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe
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5)  życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, 
koledzy, przy ja ciele, czynności życia codziennego, formy spędzania 
czasu wolnego, święta i uro czystości, styl życia, konfl ikty i problemy);

6)  żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, loka-
le gastro no  miczne);

7)  zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupo-
wanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze);

8)  podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja tury-
styczna, baza noc le gowa, wycieczki, zwiedzanie);

9)  kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo 
w kulturze, media);

10)  sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, 
sport wyczy nowy);

11)  zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higie-
niczny tryb życia);

12)  nauka i technika (np. odkrycia naukowe, obsługa i korzystanie 
z podsta wowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-
-komunikacyjne);

13)  świat przyrody (np. klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia 
i ochrona śro dowiska naturalnego, klęski żywiołowe);

14)  państwo i społeczeństwo (np. konfl ikty wewnętrzne i międzynaro-
dowe, przestępczość, po lityka spo łeczna);

15)  elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kra-
ju ojczystym, z uwzględ  nieniem kontekstu międzykulturowego oraz 
tematyki integracji euro pej skiej, w tym zna jomość problemów poja-
wiających się na styku różnych kultur i spo łeczności.

2.  Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie, typowe wypowiedzi 
(np. instrukcje, komu ni katy, rozmowy) artykułowane powoli i wyraźnie, 
w standardowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl tekstu;
3) określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
4) znajduje w tekście określone informacje;
5) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
6)  określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestni-

ków);
7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

3.  Uczeń rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy infor-
ma cyj ne, listy, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, 
proste teksty nar ra cyjne):
1) określa główną myśl tekstu;
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2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
3) znajduje w tekście określone informacje;
4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
5) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu); 
6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

4. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: 
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności;
2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) opisuje swoje upodobania i uczucia;
5) przedstawia opinie swoje i innych osób;
6) przedstawia intencje i plany na przyszłość.

5.  Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne 
w formie prostych wyrażeń i zdań (np. wiadomość, e-mail, krótki opis, no-
tatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankie ta, pocztówka, prosty list prywatny):
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności;
2) opisuje wydarzenia życia codziennego i komentuje je;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) opisuje swoje upodobania i uczucia;
5) przedstawia opinie swoje i innych osób; 
6) opisuje intencje i plany na przyszłość.

6.  Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytu-
acjach: 
1)  nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne oso-

by, wita się i żeg na, udziela podstawowych informacji na swój temat 
i pyta o dane rozmówcy i in nych osób);

2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;
3) stosuje formy grzecznościowe;
4) uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia;
5) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
6) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
7) wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych;
8) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
9)  wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania 

prośby;
10) przeprasza, przyjmuje przeprosiny;
11)  prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co po-

wiedział roz mówca.
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7.  Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiado-
mość) w typowych sytu acjach: 
1)  nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne oso-

by, udziela pod sta  wowych informacji na swój temat i pyta o dane 
rozmówcy i innych osób);

2)  uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia 
formularz);

3) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
4) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
5) wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych;
6) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
7)  wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania 

prośby;
8) przeprasza, przyjmuje przeprosiny.

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
1)  przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wi-

zualnych (np. mapach, symbolach, pikto gramach) i tekstach obcoję-
zycznych;

2)  przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje 
z prostego teks tu w języku obcym. 

9.  Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wy-
korzystuje tech niki samo dzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów, prowa dze nie notatek, zapamiętywanie 
nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w ję zyku obcym). 

10.  Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych języko-
wych pracach pro je kto wych.

11.  Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, 
mediów, instrukcji ob sługi) również za pomocą technologii informacyjno-
-komunikacyjnych.

12.  Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontek stu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa 
i zwroty) oraz proste strategie kompen sacyjne (np. zastąpienie innym 
wyrazem, opis) w przy padku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wy-
razu.

13.  Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między 
językami).
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
IV etap edukacyjny

Poziom IV.1 – dla kontynuujących naukę

ZAKRES PODSTAWOWY 
na podbudowie wymagań poziomu 

III.0 dla III etapu edukacyjnego

ZAKRES ROZSZERZONY 
na podbudowie wymagań poziomu 

III.1 dla III etapu edukacyjnego

I. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się w miarę rozwi-
niętym za so bem środków języko-
wych (leksykalnych, gra ma tycz nych, 
ortografi cznych oraz fone tycz nych) 
umo żli wia ją cym realizację pozo sta-
łych wymagań ogól nych w zakre-
sie tematów wskazanych w wyma-
ganiach szczegółowych.

Uczeń posługuje się bogatym zaso-
bem środ ków językowych (leksy-
kalnych, gramatycz nych, orto gra -
fi cznych oraz fonetycznych) umo-
żliwiającym re a lizację pozostałych 
wymagań ogólnych w za  kresie te-
matów wskazanych w wymaga-
niach szczegółowych.

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypo wie dzi ustne, artykułowane 
wyraź nie, w standardowej odmia-
nie języka, a tak że pro ste wypowie-
dzi pisemne, w za kresie opisanym 
w wymaganiach szcze góło wych. 

Uczeń rozumie wypowiedzi ustne 
i pisemne o róż  norodnej formie i dłu-
gości, w różnych wa runkach odbio-
ru, w zakresie opisanym w wyma-
ganiach szczegółowych.

III. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje krót-
kie, proste, zrozu miałe wypowiedzi 
ustne i pisemne, w za kresie opisa-
nym w wymaganiach szcze  góło-
wych.

Uczeń tworzy płynne i zrozumia-
łe, dłuższe wypo wiedzi ustne oraz 
dłuższe wy powiedzi pisemne, bo-
gate i spój  ne pod względem tre-
ści, w zakresie opi sa nym w wy-
maganiach szczegółowych.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w rozmowie 
i w typowych sytuacjach reaguje 
w sposób zrozumiały, ade kwat nie 
do sytuacji komunikacyjnej, ustnie 
lub pisem nie, w zakre sie opisanym 
w wymaganiach szcze gółowych.

Uczeń reaguje płynnie, w formie ust-
nej i pisem nej, w różnorodnych, bar-
dziej złożonych sytu acjach, w zakre-
sie opisanym w wymaganiach szcze-
gółowych.

Cele kształcenia 
– wymagania 

ogólne
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V. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ust-
nego lub pi semnego w zakresie opi-
sanym w wy ma ga niach szczegóło-
wych.

Uczeń zmienia formę przekazu ust-
nego lub pi sem nego w zakresie opi-
sanym w wymaganiach szczegóło-
wych.

ZAKRES PODSTAWOWY
na podbudowie wymagań poziomu 

III.0 dla III etapu edukacyjnego

ZAKRES ROZSZERZONY
na podbudowie wymagań poziomu 

III.1 dla III etapu edukacyjnego

1.  Uczeń posługuje się w miarę roz-
wi nię tym za sobem środków języ-
ko wych (leksy kal nych, grama-
tycznych, ortogra fi cznych oraz 
fonetycznych), umożliwiającym 
realizację pozostałych wyma gań 
ogólnych

1.  Uczeń posługuje się bogatym 
zasobem środ ków językowych 
(leksykalnych, grama tycz nych, 
or to gra fi cznych oraz fonetycz-
nych), umo żliwia ją cym realizację 
pozosta łych wyma gań ogólnych

w zakresie następujących tematów:

1)  człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, 
uczucia i emo cje, zainte resowania, problemy etyczne);

2)  dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich 
wyposażenia, wynaj mo wa nie, kupno i sprzedaż mieszkania);

3)  szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, 
kształcenie poza szkolne, system oświaty);

4)  praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i za-
trudnienia, praca do ryw cza, rynek pracy);

5)  życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, ko-
ledzy, przyjaciele, czyn ności życia codziennego, formy spędzania cza-
su wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konfl ikty i problemy);

6)  żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale 
gastrono miczne, diety);

7)  zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowa-
nie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpiecze-
nia);

8)  podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystycz-
na, baza noclegowa, wy cie czki, zwiedzanie, wypadki);

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe



49
PODSTAWA PROGRAMOWA – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – LICEUM

49

ZAKRES PODSTAWOWY
na podbudowie wymagań poziomu 

III.0 dla III etapu edukacyjnego

ZAKRES ROZSZERZONY
na podbudowie wymagań poziomu 

III.1 dla III etapu edukacyjnego

9)  kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kul-
turze, media);

10)  sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport 
wyczy nowy);

11)  zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny 
tryb życia, niepeł no sprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia);

12)  nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzy-
stanie z pod stawowych urządzeń technicznych, awarie, technologie in-
formacyjno-komunikacyjne);

13)  świat przyrody (np. klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagroże-
nia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, katastrofy, 
przestrzeń kosmiczna);

14)  państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa, urzędy, organizacje 
społeczne i między naro dowe, konfl ikty wewnętrzne i międzynarodo-
we, przestępczość, polityka społeczna, gospo dar ka);

15)  elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju oj-
czystym, z uwzględ nie niem kontekstu międzykulturowego oraz tema-
tyki integracji euro pej skiej, w tym zna jo mość problemów pojawiają-
cych się na styku różnych kultur i społeczności.

2.  Uczeń rozumie ze słuchu proste, 
typowe wypowiedzi (np. instruk-
cje, komu nika ty, ogłoszenia, roz-
mowy) artykułowane wyraź nie, 
w stan dardowej od mia  nie języka:
1)  określa główną myśl tekstu;
2)  określa główną myśl poszcze-

gól nych czę ś ci tekstu;
3)  znajduje w tekście określone 

infor macje;
4)  określa intencje nadawcy/au-

tora tekstu;
5)  określa kontekst wypowiedzi 

(np. czas, miej sce, sytuację, 
uczestników);

6)  rozróżnia formalny i niefor-
malny styl wy po wiedzi.

2.  Uczeń rozumie ze słuchu teksty 
o różno rod nej formie i długości 
(np. rozmowy, dys ku sje, wywia-
dy, wykłady, komu nikaty, in stru-
kcje, wia  do mości, audycje radio-
we i tele wi zyjne) w róż nych wa-
runkach odbio ru.

Uczeń spełnia wymagania określo-
ne dla zakresu pod stawowego, a po-
nadto:

1) oddziela fakty od opinii.
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ZAKRES PODSTAWOWY
na podbudowie wymagań poziomu 

III.0 dla III etapu edukacyjnego

ZAKRES ROZSZERZONY
na podbudowie wymagań poziomu 

III.1 dla III etapu edukacyjnego

3.  Uczeń rozumie proste wypowie-
dzi pi se mne (np. napisy infor-
macyjne, listy, bro szury, ulotki 
reklamowe, jadłospisy, ogłosze-
nia, rozkłady jazdy, instrukcje 
ob sługi, proste artykuły prasowe 
i teksty narracyjne):
1)  określa główną myśl tekstu;
2)  określa główną myśl poszcze-

gól nych czę ś ci tekstu;
3)  znajduje w tekście określone 

infor ma cje;
4)  określa intencje nadawcy/au-

tora tek s tu;
5)  określa kontekst wypowiedzi 

(np. nada wcę, odbiorcę, formę 
tekstu);

6)  rozpoznaje związki pomiędzy 
po szcze  gól nymi częściami tek-
stu;

7)  rozróżnia formalny i niefor-
malny styl wypowiedzi.

3.  Uczeń rozumie wypowiedzi pi-
semne o róż no rodnej formie 
i długości (np. arty ku ły prasowe, 
recenzje, wywiady, teksty lite ra-
ckie).

Uczeń spełnia wymagania określo-
ne dla zakresu pod stawowego, a po-
nadto:

1) oddziela fakty od opinii.

4.  Uczeń tworzy krótkie, proste, zro-
zumiałe, wy po   wie dzi ustne: 
1)  opisuje ludzi, przedmioty, 

miejsca, zja wis ka i czynności;
2)  opowiada o wydarzeniach ży-

cia co dzien  nego i komentuje je;
3)  przedstawia fakty z przeszło-
ści i teraź niej  szości;

4)  relacjonuje wydarzenia z prze-
szłości;

5)  wyraża i uzasadnia swoje opi-
nie, po glądy i uczu cia;

6)  przedstawia opinie innych 
osób;

7)  przedstawia zalety i wady róż-
nych roz wią zań i poglądów;

4.  Uczeń tworzy płynne i zrozumia-
łe, dłuższe wy po wiedzi ustne.

Uczeń spełnia wymagania określo-
ne dla zakresu pod stawowego, a po-
nadto:

1)  wyjaśnia sposób obsługi bar-
dziej skompli ko wanych urzą-
dzeń oraz procedury po stę po-
wa nia (np. za łatwianie spraw 
w ins ty tucjach);

2)  przedstawia w logicznym po-
rządku ar gu men ty za i przeciw 
danej tezie lub roz wiązaniu.
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ZAKRES PODSTAWOWY
na podbudowie wymagań poziomu 

III.0 dla III etapu edukacyjnego

ZAKRES ROZSZERZONY
na podbudowie wymagań poziomu 

III.1 dla III etapu edukacyjnego

8)  opisuje intencje, marzenia, na-
dzieje i pla ny na przyszłość;

9)  opisuje doświadczenia swoje 
i innych osób;

10)  wyraża pewność, przypusz-
czenie, wąt pli wości do  ty-
czące zdarzeń z prze sz łości, 
teraź niejszości i przyszłości;

11)  wyjaśnia sposób ob sługi pro-
stych urzą dzeń (np. automa-
tu do napojów, banko matu);

12)  stosuje formalny lub niefor-
malny styl wy powiedzi w za-
leżności od sytuacji.

5.  Uczeń tworzy krótkie, proste, 
zrozu mia łe wypowiedzi pise mne 
(np. wia domość, opis, no tat ka, 
ogłoszenie, za pro  sze nie, ankieta, 
pocz  tów ka, e-mail, list pry wa tny, 
prosty list formal ny):
1)  opisuje ludzi, przedmioty, 

miejsca, zja wi ska i czynności;
2)  opisuje wydarzenia życia co-

dziennego i ko   mentuje je;
3)  przedstawia fakty z przeszło-
ści i teraź niej szości;

4)  relacjonuje wydarzenia z prze-
szłości;

5)  wyraża i uzasadnia swoje opi-
nie, po glą dy i uczu cia;

6)  przedstawia opinie innych 
osób; 

7)  przedstawia zalety i wady róż-
nych roz wią zań i poglądów;

8)  opisuje intencje, marzenia, na-
dzieje i pla ny na przyszłość;

9)  opisuje doświadczenia swoje 
i innych;

5.  Uczeń tworzy dłuższe wypowie-
dzi pisemne (np. list formalny, 
rozprawka, opis, opowia danie, 
spra wo zdanie, recenzja), bogate 
i spó j ne pod wzglę dem treści.

Uczeń spełnia wymagania określo-
ne dla zakresu pod stawowego, a po-
nadto:

1)  wyjaśnia sposób obsługi bar-
dziej skompliko wanych urzą-
dzeń oraz procedury postępo-
wa nia (np. zała twianie spraw 
w instytucjach);

2)  przedstawia w logicznym po-
rządku argumen ty za i przeciw 
danej tezie lub rozwiązaniu.
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ZAKRES PODSTAWOWY
na podbudowie wymagań poziomu 

III.0 dla III etapu edukacyjnego

ZAKRES ROZSZERZONY
na podbudowie wymagań poziomu 

III.1 dla III etapu edukacyjnego

10)  wyraża pewność, przypusz-
czenie, wątpli wości dotyczą-
ce zdarzeń z przesz łości, te-
raźniejszości i przyszłości;

11)  wyjaśnia sposób obsługi pro-
stych urzą dzeń (np. automa-
tu do napojów, automatu te-
lefonicznego); 

12)  stosuje zasady konstruowania 
tekstów o róż nym charakterze;

13)  stosuje formalny lub niefor-
mal ny styl wy po wiedzi w za-
leżności od sytuacji.

6.  Uczeń reaguje ustnie w sposób 
zrozu mia ły, w typowych sytu-
acjach:
1)  nawiązuje kontakty towarzy-

skie (np. przed   stawia siebie 
i inne osoby, udziela pod  sta-
wowych informacji na swój te-
mat i pyta o dane rozmówcy 
i innych osób);

2)  rozpoczyna, prowadzi i koń-
czy roz mo wę;

3)  stosuje formy grzecznościowe;
4)  uzyskuje i przekazuje infor-

macje i wy jaś nienia; 
5)  prowadzi proste negocjacje 

w typowych sytuacjach życia 
codzien nego (np. wy mia na za-
kupionego towaru);

6)  proponuje, przyjmuje i odrzu-
ca propozy cje i sugestie;

7)  prosi o pozwolenie, udziela 
i odma wia pozwolenia;

8)  wyraża swoje opinie, intencje, 
pre fe ren cje i życzenia, pyta 
o opinie, preferencje i życze-
nia innych;

6.  Uczeń reaguje ustnie w sposób 
płynny w róż  no  rodnych, bardziej 
złożonych sytua cjach.

Uczeń spełnia wymagania określo-
ne dla zakresu pod stawowego, a po-
nadto:

1)  prowadzi negocjacje w trud-
nych sytuacjach życia codzien-
nego (np. niezasłużone oskar-
że nie, spowodowanie szkody);

2)  aktywnie uczestniczy w roz-
mowie i dys kusji (przedstawia 
opinie i argumenty, odpiera 
argu menty przeciwne);

3)  komentuje, zgadza się lub 
kwestionuje zdanie innych 
uczestników dyskusji;

4)  spekuluje na temat przyczyn 
i konse kwencji zdarzeń prze-
szłych i przyszłych;

5) wysuwa i rozważa hipotezy.
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ZAKRES PODSTAWOWY
na podbudowie wymagań poziomu 

III.0 dla III etapu edukacyjnego

ZAKRES ROZSZERZONY
na podbudowie wymagań poziomu 

III.1 dla III etapu edukacyjnego

9)  wyraża emocje (np. radość, 
niezadowo le nie, zdziwienie);

10)  prosi o radę i udziela rady;
11)  wyraża prośby i podziękowa-

nia oraz zgo dę lub odmowę 
wykonania prośby;

12)  wyraża skargę, przeprasza, 
przyj muje prze  prosiny;

13)  prosi o powtórzenie bądź 
wyjaś nienie te go, co powie-
dział rozmów ca.

7.  Uczeń reaguje w formie prostego 
tekstu pisanego (np. e-mail, wia-
domość, list pry watny i prosty 
list for malny) w typowych sytua-
cjach:
1)  nawiązuje kontakty towa-

rzyskie (np. przed stawia sie-
bie i inne osoby, udziela pod-
stawowych informacji na swój 
te mat i pyta o dane rozmówcy 
i innych osób);

2)  uzyskuje i przekazuje infor-
macje i wy ja śnienia;

3)  prowadzi proste negocjacje 
(np. uzgad nia nie formy spę-
dzania czasu);

4)  proponuje, przyjmuje i odrzu-
ca propo zy cje i sugestie;

5)  prosi o pozwolenie, udziela 
i odma wia poz wolenia;

6)  wyraża swoje opinie, intencje, 
preferen cje i życzenia, pyta 
o opinie, pre ferencje i życze-
nia innych, zgadza się i sprze-
ciwia; 

7)  wyraża emocje (np. radość, 
niezado wo lenie, zdziwienie);

8)  prosi o radę i udziela rady;

7.  Uczeń reaguje w formie dłuższe-
go, złożo nego tekstu pisanego 
(np. list prywatny lub formalny, 
sprawozdanie) w sytuacjach for-
malnych i nieformalnych.

Uczeń spełnia wymagania okre-
ślone dla zakresu pod stawowego, 
a ponadto:

1)  prowadzi negocjacje w trud-
nych sytuacjach życia co-
dziennego (np. niezasłużone 
oskar że nie, spowodowanie 
szkody);

2)  ustosunkowuje się do opinii 
innych osób;

3)  przedstawia opinie i argu-
menty, odpiera argu menty 
przeciwne;

4)  komentuje, akceptuje lub 
kwestionuje zdanie innych; 

5)  spekuluje na temat przyczyn 
i konse kwe ncji zdarzeń prze-
szłych i przyszłych;

6) wysuwa i rozważa hipotezy.
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ZAKRES PODSTAWOWY
na podbudowie wymagań poziomu 

III.0 dla III etapu edukacyjnego

ZAKRES ROZSZERZONY
na podbudowie wymagań poziomu 

III.1 dla III etapu edukacyjnego

9)  wyraża prośby i podziękowa-
nia oraz zgo dę lub odmowę 
wykonania prośby;

10)  wyraża skargę, przeprasza, 
przyjmuje prze  prosiny.

8.  Uczeń przetwarza tekst ustnie lub 
pisemnie:
1)  przekazuje w języku obcym 

informacje za warte w ma te-
ria  łach wizualnych (np. wy-
kresach, ma pach, symbolach, 
pikto gramach), audiowizual-
nych (np. fi l mach, reklamach) 
oraz tekstach obco języcznych;

2)  przekazuje w języku polskim 
główne my ś li lub wybrane in-
formacje z tekstu w języku ob-
cym; 

3)  przekazuje w języku obcym in-
formacje sformułowane w ję-
zyku polskim.

8.  Uczeń przetwarza tekst ustnie lub 
pisemnie.

Uczeń spełnia wymagania określo-
ne dla zakresu pod stawowego, a po-
nadto:

1)  streszcza usłyszany lub prze-
czytany tekst;

2)  rozwija notatkę, ogłoszenie, 
nagłówki praso we;

3)  stosuje zmiany stylu lub formy 
tekstu.

9.  Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) 
i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzy-
stanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapa-
miętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku 
obcym). 

10.  Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych języ-
kowych pracach projek to wych.

11.  Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklope-
dii, mediów, instrukcji ob sługi) również za pomocą technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych.

12.  Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontek stu, rozu mienie tekstu zawierającego nieznane sło-
wa i zwroty) oraz strategie kom pen sa cyj ne (np. parafraza, defi  nicja) 
w przy padku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.

13.  Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic mię-
dzy językami).
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
BĘDĄCY DRUGIM JĘZYKIEM NAUCZANIA 
W ODDZIAŁACH DWUJĘZYCZNYCH
IV etap edukacyjny

Poziom IV.2

I. Znajomość środków językowych. 
Uczeń posługuje się bogatym zasobem złożonych środ ków językowych, 
w tym wyrażeń idiomatycznych, oraz bogatą frazeologią, a także wykazuje 
się wysokim poziomem poprawności gramatycznej, fonetycznej i ortografi cz-
nej, umo żliwiającym re a lizację pozostałych wyma gań ogólnych.

II. Rozumienie wypowiedzi. 
Uczeń rozumie skomplikowane wypowiedzi ustne i pisemne na różne, także 
abstrakcyjne tematy, o różnorodnej formie i długości, w różnych odmianach 
języka i wa runkach odbioru, w zakresie opisanym w wyma ganiach szczegó-
łowych. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 
Uczeń tworzy płynne, szczegółowe i logicznie skonstruowane dłuższe wypo-
wiedzi ustne i pisemne na różnorodne tematy, bogate i spój ne pod względem 
treści, w zakresie opisanym w wy maganiach szczegółowych.

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 
Uczeń reaguje swobodnie, płynnie, w formie ustnej i pisemnej, w różnorod-
nych, także złożonych sytuacjach, w zakresie opisanym w wy maganiach 
szczegółowych.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym 
w wymaganiach szczegółowych.

1.  Uczeń posługuje się bogatym zasobem środ ków językowych, w tym wy-
rażeń idioma tycznych, oraz bogatą frazeologią, a także wykazuje się wy-
sokim poziomem popra wności gramatycznej, fonetycznej i ortografi cz-
nej, umo żliwiającym re a lizację pozo stałych wyma gań ogólnych w sze-
rokim zakresie tematów, z uwzględ nieniem wiedzy o krajach obszaru 
nauczanego języka (np. elementów literatury, historii, geografi i, historii 
sztuki, socjologii, ekonomii, polityki) oraz tematyki integracji euro pej-
skiej i problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społecz-
ności.

Cele kształcenia 
– wymagania 

ogólne

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe
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2.  Uczeń rozumie ze słuchu teksty o różno rod nej te matyce, formie i dłu-
gości (np. rozmowy, dysku sje, wywiady, wykłady, debaty, komu nikaty, 
in strukcje, wia  do mości, audycje radio we i tele wizyjne, fi lmy), w róż nych 
warunkach odbio ru: 
1) określa główną myśl tekstu;
2) określa główną myśl poszczegól nych częś ci tekstu;
3) znajduje w tekście określone infor macje;
4) określa postawy i intencje nadawcy/autora tekstu;
5)  określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestni-

ków);
6) oddziela fakty od opinii;
7) określa relacje i uczucia między rozmówcami;
8) rozpoznaje związki pomiędzy poszcze gól nymi częściami tekstu;
9) rozróżnia formalny i nieformalny styl teks tu;

10) klasyfi kuje informacje i układa je w określonym porządku;
11)  rozpoznaje niejednoznaczność wypowiedzi i powodujące ją środki 

stylistyczne i zjawiska językowe (np. idiomy, homonimy, metafory);
12)  rozpoznaje odniesienia do kontekstu cywilizacyjno-kulturowego 

i znaczenie sym boli kulturowych;
13) rozpoznaje znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio, aluzje; 
14) interpretuje teksty kultury.

3.  Uczeń rozumie złożone wypowiedzi pisemne o róż no rodnej tematyce, 
formie i długości (np. arty ku ły prasowe, teksty popularnonaukowe i spe-
cjalistyczne, recenzje, wywiady, instrukcje obsługi, teksty lite ra ckie):
1) określa główną myśl tekstu;
2) określa główną myśl poszczególnych częś ci tekstu;
3) znajduje w tekście określone infor ma cje;
4) określa postawy i intencje nadawcy/autora teks tu;
5) określa kontekst wypowiedzi (np. nada wcę, odbiorcę, formę tekstu);
6) oddziela fakty od opinii;
7) rozpoznaje związki pomiędzy poszcze gól nymi częściami tekstu;
8) rozróżnia formalny i nieformalny styl teks tu;
9) klasyfi kuje informacje i układa je w określonym porządku;

10)  rozpoznaje środki stylistyczne i zjawiska językowe powodujące 
niejedno znacz ność wypowiedzi (np. idiomy, homonimy, metafory, 
ironię);

11)  rozpoznaje odniesienia do kontekstu cywilizacyjno-kulturowego 
i znaczenie sym boli kulturowych;

12) rozpoznaje znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio, oraz aluzje;
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13)  rozpoznaje cechy gatunków literackich, doniesień prasowych, tek-
stów publi cys tycznych, popularnonaukowych i użytkowych;

14) interpretuje teksty kultury.
4.  Uczeń tworzy różnorodne, szczegółowe, płynne i zrozumiałe, wielo-

aspektowe wy po wiedzi ustne: 
1) szczegółowo opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zja wis ka i czynności;
2) opowiada o wydarzeniach życia codzien nego i komentuje je;
3)  przedstawia fakty i relacjonuje wydarzenia z przeszłości i teraź niej-

szości;
4) opisuje doświadczenia swoje i innych osób;
5)  objaśnia sposób obsługi urządzeń (np. odtwarzacza DVD) oraz pro-

cedury po stę po wania (np. za łatwianie spraw w ins ty tucjach);
6) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i pla ny na przyszłość;
7)  wyraża opinie, poglądy i uczu cia swoje i innych osób i popiera je 

trafnymi argu mentami i przykładami;
8)  wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń 

z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;
9)  przedstawia w logicznym porządku ar gu men ty za i przeciw danej 

tezie lub roz wiązaniu, kończy wypowiedź konkluzją;
10)  stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od 

sytuacji, dosto sowuje styl wypowiedzi do potencjalnego odbiorcy.
5.  Uczeń tworzy różnorodne wypowiedzi pisemne o określonej długości 

(np. list formalny, rozprawka, opis, opowia danie, spra wo zdanie, recen-
zja), bogate i spó j ne pod wzglę dem treści:
1) szczegółowo opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zja wi ska i czynności;
2) opisuje wydarzenia życia codziennego i ko mentuje je;
3)  przedstawia fakty i relacjonuje wydarzenia z przeszłości i teraź-

niejszości;
4) opisuje doświadczenia swoje i innych osób; 
5)  objaśnia sposób obsługi urządzeń (np. odtwarzacza DVD) oraz pro-

cedury postępo wa nia (np. zała twianie spraw w instytucjach);
6) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i pla ny na przyszłość;
7)  wyraża opinie, poglądy i uczu cia swoje i innych osób i popiera je 

trafnymi argu mentami i przykładami;
8)  wyraża pewność, przypuszczenie, wątpli wości dotyczące zdarzeń 

z przesz łości, teraźniejszości i przyszłości; 
9)  przedstawia w logicznym porządku argumen ty za i przeciw danej 

tezie lub roz wią zaniu, kończy wypowiedź konkluzją;
10)  stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od 

sytuacji, dosto sowuje styl wypowiedzi do potencjalnego odbiorcy;
11) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze.
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6.  Uczeń reaguje ustnie w sposób płynny w róż  no  rodnych, także złożo-
nych sytua cjach:
1)  nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przed  stawia siebie i inne oso-

by, udziela infor macji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i in-
nych osób);

2)  stosuje formy grzecznościowe i dostosowuje styl wypowiedzi do od-
biorcy;

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaś nienia; 
4) prosi o powtórzenie bądź wyjaś nienie te go, co powiedział rozmów ca;
5) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozy cje i sugestie;
6) prosi o pozwolenie, udziela i odma wia pozwolenia;
7)  wyraża swoje opinie, intencje, pre fe ren cje i życzenia, pyta o opinie, 

preferencje i życzenia innych;
8) prosi o radę i udziela rady;
9) wyraża emocje (np. radość, niezadowo le nie, zdziwienie);

10)  wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania 
prośby;

11) wyraża skargę, przeprasza, przyj muje prze prosiny;
12)  prowadzi negocjacje, także w skomplikowanych trudnych sytu-

acjach (np. nieza słu żone oskarżenie, spowodowanie szkody); 
13)  aktywnie uczestniczy w rozmowie i dys kusji: przedstawia opinie 

i argumenty, ko mentuje, zgadza się lub kwestionuje zdanie innych 
uczestników dyskusji, odpiera argumenty przeciwne, umiejętnie 
nawiązuje do wypowiedzi innych osób; 

14) przedstawia zalety i wady różnych roz wią zań, poglądów; ocenia je;
15)  wysuwa i rozważa hipotezy, spekuluje na temat przyczyn i konse-

kwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych.

7.  Uczeń reaguje w formie dłuższego, złożo nego tekstu pisanego (np. list, 
raport) w sytu acjach for malnych i nieformalnych:
1)  nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia się i inne osoby, 

udziela infor macji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych 
osób);

2)  stosuje formy grzecznościowe i dostosowuje styl wypowiedzi do od-
biorcy;

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyja śnienia; 
4) proponuje, przyjmuje i odrzuca propo zy cje i sugestie;
5) prosi o pozwolenie, udziela i odma wia pozwolenia;
6)  wyraża swoje opinie, intencje, preferen cje i życzenia, pyta o opinie, 

preferencje i życzenia innych, zgadza się i sprzeciwia;
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7) prosi o radę i udziela rady;
8) wyraża emocje (np. radość, niezado wo lenie, zdziwienie);
9)  wyraża prośby i podziękowania oraz zgo dę lub odmowę wykonania 

prośby;
10) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje prze prosiny;
11)  prowadzi negocjacje, także w skomplikowanych trudnych sytu-

acjach (np. nieza słu żo ne oskarżenie, spowodowanie szkody); 
12)  przedstawia opinie i argumenty, ustosunkowuje się do opinii in-

nych osób, odpiera argu menty przeciwne;
13) przedstawia zalety i wady różnych rozwią zań, poglądów; 
14)  wysuwa i rozważa hipotezy, spekuluje na temat przyczyn i konse-

kwe ncji zdarzeń przeszłych i przyszłych.

8.  Uczeń przetwarza ustnie lub pisemnie teksty z różnych dziedzin życia 
i nauki, o różnej długości i stopniu złożoności:
1) przekazuje informację usłyszaną lub prze czytaną w języku obcym;
2)  przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku pol-

skim;
3)  przekazuje informacje zawarte w ma te ria  łach wizualnych (np. wy-

kresach, ma pach, tabelach, symbolach, piktogramach);
4) streszcza usłyszany lub przeczytany tekst;
5) sporządza szczegółowe notatki z wykładu;
6) rozwija notatkę, ogłoszenie, nagłówek praso wy.

9.  Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wy-
korzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie 
nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym), a tak-
że świadomie pracuje nad redakcją swoich tekstów (planuje wypowiedź, 
poprawia błędy). 

10.  Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych języko-
wych pracach projek to wych.

11.  Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, 
mediów, instrukcji ob sługi) również za pomocą technologii informacyjno-
-komunikacyjnych.

12.  Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontek stu, rozu mienie tekstu zawierającego nieznane słowa 
i zwroty) oraz strategie kom pen sa cyj ne (np. parafraza, defi  nicja) w przy-
padku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. 

13.  Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między 
językami).
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ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI

Warunkiem rozwijania umiejętności językowych na IV etapie edukacyjnym 
jest zapewnienie uczniowi kontynuacji nauki języka obcego nowożytnego 
nauczanego na poprzednim etapie edukacyjnym. Nauczyciele powinni wła-
ściwie określić i wyko rzystać umiejętności uczniów zdobyte na wcześniej-
szych etapach edukacyjnych. 
Warunkiem skutecznego nauczania języka obcego nowożytnego i osiągnięcia 
wskazanych wymagań jest nauka w grupach o zbliżonym poziomie zaawan-
sowania językowego uczniów. 

Na IV etapie edukacyjnym określono wymagania na poziomie IV.0 – dla po-
czątkujących, na poziomie IV.1 – dla kontynuujących naukę: w zakresie pod-
stawowym – wymagania odpowia dają poziomowi B1 w sze  ściostopniowej 
skali poziomów biegłości w zakresie po sz cze   gól nych umiejętności języ ko-
wych, a w zakresie rozszerzonym poziomowi B2.
Dla IV etapu edukacyjnego określa się ponadto poziom IV.2, który odpowia-
da poziomowi C1 w sze  ściostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie 
po sz cze   gól nych umiejętności języ ko wych. Jest to poziom przewidziany dla 
uczniów oddziałów dwujęzycznych, dla których język obcy nowożytny jest 
drugim językiem nauczania. 
Za podstawowy cel kształcenia w nauczaniu języków obcych nowożytnych 
w oddziałach dwujęzycznych przyjęto swobodne porozumie wanie się w ję-
zyku obcym, w mowie i w piś mie. Oczekuje się, ze uczeń osiągnie poziom 
biegłości zbliżony do C1 w sze  ściostopniowej skali poziomów biegłości w za-
kresie po sz cze   gól nych umiejętności języ ko wych, co zakłada nie tylko wysoką 
skuteczność w komunikacji, ale i poprawność językową.
Ponadto, zadaniem nauczyciela w oddziałach dwujęzycznych jest rozbudze-
nie w uczniach zainteresowania dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym da-
nego obszaru językowego, w kontekście dorobku kraju ojczystego, oraz roz-
wijanie postaw ciekawości i tolerancji wobec innych kultur. Oczekuje się, że 
uczeń opanuje pewien zasób wiedzy na temat danego obszaru językowego 
z zakresu takich dziedzin, jak: literatura, sztuka, historia, geografi a, polityka. 
Warunkiem osiągnięcia wymagań określonych w podstawie programowej 
jest zapewnienie uczniom kontaktu z autentycznym językiem poprzez sta-
ły dostęp do autentycznych materiałów (fi lmy, gazety, czasopisma, Internet, 
literatura piękna, publikacje popularno-naukowe, itp.), regularny kontakt 
z rodzimymi użytkownikami języka oraz uczestnictwo w projektach i pro-
gramach współpracy i wymiany międzynarodowej. 

Zajęcia z języka obcego nowożytnego powinny być prowadzone w odpo-
wiednio wyposażo nej sali. Wśród niezbędnych pomocy powinny znaleźć się 
słowniki, pomoce wizualne, odtwarzacz płyt CD, komplet płyt do nauczania. 
Zalecany jest też dostęp do kompu te rów z łączem internetowym.
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KOMENTARZ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEDMIOTU 
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
Magdalena Szpotowicz, Anna Sikorzyńska, Małgorzata Szulc-Kurpaska, 
Beata Trzcińska, Joanna Gregorczyk, Barbara Czarnecka-Cicha

I. Założenia ogólne
1. Komunikacja
2. Kompetencje kluczowe
3. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

II.  Zasady konstrukcji i budowa dokumentu 
1. Zasada kumulatywności
2. Kontynuacja nauki
3. Struktura wymagań ogólnych i szczegółowych

III. Etapy edukacyjne a zakres wymagań
1. I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna 
2. II etap edukacyjny – klasy IV–VI szkoły podstawowej 
3. III etap edukacyjny – gimnazjum 
4. IV etap edukacyjny – liceum 

IV. Różnice wymagań na poszczególnych etapach

V. Przykładowe zadania

Opis dotyczący nauki języków obcych opiera się na następujących założe-
niach przyjętych dla wszystkich przedmiotów: 

jest sformułowany w języku wymagań, –
 zawiera standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania eg- –
zaminów zewnętrznych, 
 zapewnia wyraźną ciągłość kształcenia pomiędzy gimnazjum i li- –
ceum,
dostosowuje wymagania do obniżonego wieku szkolnego uczniów. –

1. Komunikacja
Za podstawowy cel kształcenia językowego przyjęto umiejętność skuteczne-
go porozumie wania się w języku obcym, w mowie i w piśmie. Nacisk poło-
żony jest więc na umiejętność osiągania przez ucznia różnych celów komuni-
kacyjnych, a poprawność językowa, choć odgrywa istotną rolę, nie jest nad-
rzędnym celem dydaktycznym. 

Spis treści

I. Założenia 
ogólne
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2. Kompetencje kluczowe
Ważnym punktem odniesienia w formułowaniu wymagań ogólnych i szcze-
gółowych dla uczących się języka obcego były zalecenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady Europy doty czące rozwijana kompetencji kluczowych w ucze-
niu się przez całe życie. Oprócz kompe tencji porozumiewania się w językach 
obcych, wymagania zawarte w tekście podstawy dotyczą też takich kompeten-
cji kluczowych jak: umiejętności uczenia się, kompetencji infor ma tycznej, spo-
łecznej i obywatelskiej oraz świadomości kultury i umiejętności wyrażania jej.

3. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)
Jednym z ważnych założeń opisu wymagań nauczania języka obcego na 
wszystkich etapach edukacyjnych było stworzenie dokumentu nawiązujące-
go do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, naucza-
nie, ocenianie (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessment) opracowanego w Radzie Europy. Dokument ten okre-
śla sześciostopniowy system poziomów biegłości w zakresie posz cze gólnych 
umiejętności językowych pozwalający na stosowanie powszechnie akcepto-
wa nego standardu pomiaru (A1, A2 – poziom podstawowy; B1, B2 – poziom 
samodzielności; C1, C2 – poziom biegłości). Oprócz etapu pierwszego (kla-
sy I–III), gdzie nauczanie języka obcego powinno być spójne z kształceniem 
zintegrowanym i zostało włączone w zapis innych wymagań dla tego etapu, 
wszystkie pozostałe etapy kształcenia językowego można odnieść do ESOKJ. 
Należy jednak pamiętać, że ESOKJ został opracowany z myślą o uczniach do-
rosłych, natomiast wymagania zapisane w podstawie programowej są dosto-
sowane do możliwości uczniów w różnym wieku i na różnych etapach roz-
woju. Dlatego też związek z ESOKJ ma charakter nawiązania, a nie bezpo-
średniego odniesienia.

1. Zasada kumulatywności
Warto zauważyć, że w podstawie programowej dla języka obcego, podob-
nie jak w całym dokumencie podstawy, obowiązuje zasada kumulatywno-
ści. Oznacza to, że na wyższym etapie edukacyjnym obowiązują wymagania 
z etapów poprzednich. Wymagania te nie są powtórzone, o ile powtórzenie 
nie wiąże się z rozszerzeniem lub pogłębieniem danego zagadnienia. Dlatego 
też nauczyciele oraz twórcy programów i podręczników powinni zapoznać 
się nie tylko z podstawą do konkretnego etapu edukacyjnego, ale i z wyma-
ganiami do wcześniejszych etapów. Zawarte w wymaganiach szczegółowych 
umiejętności w dużej mierze są przykładami powtórzenia z rozszerzeniem 
lub pogłębieniem danej umiejętności. Ponadto, zapis dotyczący języka ob-
cego dla każdego poziomu należy traktować jako całość, w której niektóre 
wymagania determinują poziom innych. Dotyczy to na przykład pierwsze-
go wymagania szczegółowego, które na kolejnych etapach pokazuje, jak 
przechodząc z jednego poziomu na drugi, w miarę poszerzania się zakresu 

II. Zasady 
konstrukcji 
i budowa 
dokumentu
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środków językowych, uczeń jest w stanie realizować wymagania w sposób 
coraz bardziej złożony, stopniowo zbliżając się do kompe tencji komunikacyj-
nej rodzimych użytkowników języka. 

Rosnący poziom trudności i złożoności wymagań wobec ucznia odzwiercie-
dlony jest w zmie niających się elementach opisu dla poszczególnych etapów 
i poziomów, np. w typach i stop niu trudności tekstów do czytania, słucha-
nia i pisania, w złożoności sytuacji komuni ka cyjnych, z którymi uczeń ma 
sobie poradzić oraz w wymaganym zasobie środków języko wych. Na przy-
kład, w pierwszym wymaganiu szczegółowym podana została lista tematów, 
w ramach których uczniowie mają wykazać się umiejętnościami językowymi. 
Lista ta jest podobna dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, a wręcz 
taka sama dla poziomu podstawowego i rozszerzonego szkoły ponadgimna-
zjalnej. Jednak dla każdego z tych etapów i poziomów obowiązuje inny za-
kres środków językowych i umiejętności, którymi uczeń ma się posługiwać 
w ramach danej tematyki. Poziom tych środków i umiejętności jest określony 
w „główce” pierwszego oraz pozostałych wymagań szczegółowych dla każ-
dego etapu i poziomu.

2. Kontynuacja nauki
W związku z tym, że pierwszy język obcy nauczany jest obecnie od 
pierwszej klasy szkoły podstawowej, a drugi język obcy będzie obo-
wiązkowy od gimnazjum, w podstawie dla języka obcego przewidzia-
no wiele wariantów odpowiadających różnym sytuacjom, wynikającym 
z kontynuacji lub rozpoczynania nauki danego języka na kolejnych etapach 
edukacyjnych.

Poniższy wykres ilustruje możliwości kontynuacji. 

Szkoła
podstawowa LiceumGimnazjum

IV.0
(początkujący)

Klasy I-III
(integracja)

Klasy IV-VI
(kontynuacja)

IV.2
(dwujęzyczne)

IV.1
(matura podstawowa 

i rozszerzona)
Gimnazjum III.0
(początkujący)

Gimnazjum III.1
(kontynuacja)
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Pierwszy język obcy rozpoczynany w szkole podstawowej ma zapewnioną 
kontynuację w gimna zjum (wariant III.1) a potem w szkole ponadgimnazjal-
nej (wariant IV.1). Wariant IV.1 występuje w dwóch wersjach: podstawowej 
i rozszerzonej. Uczeń, który kontynuuje naukę przez 12 lat, czyli od począt-
ku szkoły podstawowej, powinien przygotować się do zdania matury na po-
ziomie rozszerzonym. W szkole ponadgimnazjalnej język obcy może być też 
kontynuowany w klasach dwujęzycznych – wtedy uczniowie realizują wa-
riant IV.2. Na tym etapie edukacyjnym istnieje też możliwość rozpoczynania 
nauki nowego języka obcego od początku. Na taką sytuację przewidziano 
wariant IV.0.

3. Struktura wymagań ogólnych i szczegółowych
Podstawa programowa dotycząca języka obcego nowożytnego zawiera cele 
kształcenia stanowiące wymagania ogólne oraz treści nauczania i umiejętno-
ści, wyrażone w postaci wymagań szczegółowych. W ramach celów kształ-
cenia zostało określonych pięć obszarów rozwijania kompetencji językowej 
uczniów. Pierwszym z nich jest znajomość środków językowych. Kolejne 
cztery omawiają formy aktywności uczniów dotyczące wypowiedzi w języ-
ku obcym: rozumienie, tworzenie, reagowanie i przetwarzanie. Podział ten 
odpowiada defi nicji kompetencji komunikacyjnej zawartej w Europejskim 
Systemie Opisu Kształcenia Języko wego. Zgodnie z tą defi nicją kompeten-
cja komunikacyjna przejawia się w następu ją cych działaniach językowych: 
rozumieniu i tworzeniu tekstów (działania receptywne i pro duk tywne) oraz 
w działaniach interakcyjnych i mediacyjnych. W podstawie programowej 
wszystkie te rodzaje aktywności są realizowane w formie ustnej i pisemnej. 
Rozumienie wypowiedzi obejmuje słuchanie i czytanie, tworzenie wypowie-
dzi odnosi się do mówienia i pisania, a reagowanie oraz przetwarzanie inte-
grują wszystkie cztery sprawności językowe. Cele w podstawie programowej 
są wyrażane w formie operacyjnej, a więc wskazują na to, co uczeń potrafi  
wyrazić lub zrozumieć w języku obcym.

Wymagania ogólne

Na wszystkich etapach edukacyjnych i we wszystkich wariantach zapisu, 
z wyjątkiem edukacji wczesnoszkolnej, wymagania ogólne dla języka obcego 
składają się z pięciu części:

   I. Znajomość środków językowych.

    II. Rozumienie wypowiedzi.

 III. Tworzenie wypowiedzi.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

   V. Przetwarzanie wypowiedzi.

Taki układ zapisu został przyjęty, aby nawiązać do defi nicji kompetencji 
komunikacyjnej z Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
(ESOKJ). 
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Wymagania szczegółowe

Wymagania szczegółowe – treści nauczania i umiejętności są rozwinięciem 
celów ogólnych, a zatem również odnoszą się do działań językowych zawar-
tych w ESOKJ, które wymieniono powyżej. 

Punkt pierwszy: znajomość środków językowych to informacja o tym, jakimi 
środkami, czyli jakim zasobem wiedzy gramatycznej, słownictwa, wiedzy 
o wymowie oraz pisowni posługuje się uczeń. Można więc powiedzieć, że 
w tym punkcie zapisana jest informacja o poprawności językowej w różnych 
aspektach, bo zwracamy uwagę nie tylko na poprawność gramatyczną, ale 
i na zasób słownictwa oraz poprawną pisownię i wymowę. Na różnych po-
ziomach zapis ten różni się określeniem stopnia zaawansowania tej wiedzy. 
Na przykład, kończąc szkołę podstawową (II etap edukacyjny) „uczeń posłu-
guje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych...”, a na pozio-
mie rozszerzonym w szkole ponadgimnazjalnej (IV etap edukacyjny) „uczeń 
posługuje się bogatym zasobem środków językowych”.

Dalej w tym samym punkcie podano informację o tym, w zakresie jakich te-
matów uczeń powinien posługiwać się językiem na danym poziomie kształ-
cenia. Na wszystkich etapach edukacyjnych i na wszystkich poziomach 
(z wyjątkiem edukacji wczesnoszkolnej) lista tematów jest podobna, chociaż 
w miarę rosnącego poziomu zaawansowania tematów przybywa, a przykła-
dowe sytuacje lub grupy leksykalne stają się bardziej złożone lub szczegóło-
we. Oto dwa przykłady takich różnic.

Przykład:
II etap edukacyjny (po 6 latach nauki w szkole podstawowej) 
Podróżowanie i turystyka ( środki transportu, kierunki świata)
III etap edukacyjny (po 9 latach nauki, czyli po gimnazjum, kurs kontynu-
ujący po szkole podstawowej)
Podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, infor-
macja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie)

Wiedza Recepcja Produkcja MediacjaInterakcja

Znajomość
środków
językowych

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych

Redagowanie 
językowe 
w formie ustnej

Redagowanie 
językowe 
w formie 
pisemnej

Przetwarzanie
wypowiedzi 
w formie 
ustnej 
i pisemnej
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Poza tym, że na wyższych poziomach przykłady przedstawione w tematach 
są liczniejsze i odnoszą się do mniej typowych sytuacji użycia języka, warto 
zwrócić uwagę na fakt, iż są to jedynie przykłady, a nie zamknięta lista po-
mysłów. 

Należy też zwrócić uwagę na to, że ze względu na poziom zaawansowania 
albo wiek uczniów te same tematy będą realizowane w różny sposób. Na 
przykład, w temacie podróżowanie i turystyka po szkole podstawowej uczeń 
powinien posługiwać się takim słownictwem jak: samochód, pociąg, samolot, 
autobus, rower, statek, ciężarówka, motocykl, oraz północ, południe, wschód, 
zachód, lewo/prawo, po lewej/prawej stronie, itd. W tym samym temacie po 
gimnazjum do powyższego słownictwa dodać należy: kolejne środki trans-
portu, tj. metro, hulajnoga, autokar, wskazywanie drogi, rezerwację miejsca 
w hotelu, uzyskiwanie informacji o zabytkach, zamawianie posiłków, plano-
wanie wycieczki czy opisywanie zwiedzanego miejsca).

Przykłady tematów mogą się czasem wydawać zbyt zaawansowane dla 
uczniów danego etapu edukacyjnego. Należy wtedy zwrócić uwagę na za-
pis w „główce” wymagania, który podaje zakres języka, którego od ucznia 
oczekujemy w ramach danego tematu (bardzo podstawowy, podstawowy, 
bogaty). I tak w temacie życie społeczne (np. konfl ikty i problemy społeczne, prze-
stępczość) problemy społeczne to także kłótnia między koleżankami, a nieko-
niecznie szczegółowa wiedza na temat niepokojów społecznych w Wielkiej 
Brytanii lat osiemdziesiątych.

Treści nauczania obejmują również opis wymagań szczegółowych dla rozu-
mienia, tworzenia, reagowania i przetwarzania wypowiedzi. Każda z tych 
grup wymagań szczegółowych jest podzielona na formę ustną i pisemną. Tak 
więc rozumienie wypowiedzi ze słuchu obejmuje rozumienie poleceń i zwro-
tów codziennego użytku oraz rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu. 
Wydaje się ważne, aby uczniowie potrafi li określić główną myśl tekstu z uwa-
gi na to, że w życiu codziennym mogą znaleźć się w sytuacji, w której będą 
musieli zrozumieć tekst słuchany nawet wtedy, gdy nie wszystkie słowa będą 
im znane. Pozostałe wymagania szcze gółowe w zakresie rozumienia tekstu 
słuchanego to wyszukiwanie prostych informacji, określanie intencji roz-
mówców oraz rodzajów sytuacji komunikacyjnych. W zakresie rozumienia 
tekstu czytanego określa się, że uczeń rozumie ogólny sens tekstu, wyszukuje 
proste informacje szczegółowe i rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

W obszarze tworzenia wypowiedzi zarówno w formie ustnej, jak i pisem-
nej, uczeń opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, oraz opowiada o czynnościach 
dnia codziennego, a także przedstawia swoje upodobania i uczucia. 

Jeżeli chodzi o reagowanie językowe, to uczeń udziela podstawowych infor-
macji na swój temat (w formie ustnej i pisemnej), a także wyraża podzięko-
wania (w formie ustnej i pisemnej) oraz przekazuje swoje emocje (w formie 
ustnej).

Przetwarzanie informacji wysłuchanych lub przeczytanych (zwane również 
mediacją) jest realizowane w formie ustnej i pisemnej. Oznacza to, że uczeń 
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streszcza lub parafrazuje tekst usłyszany lub przeczytany w języku obcym. 
Tekst przetworzony może być wyrażony w formie ustnej lub pisemnej za-
równo w języku obcym, jak i w języku ojczystym ucznia. 

Dodatkowo, poza tymi czterema działaniami językowymi, uczeń rozwija 
umiejętności uczenia się w postaci: dokonywania samooceny, współdziała-
nia w grupie, wykorzystania różnych źródeł informacji, rozwijania strategii 
komunikacyjnych oraz buduje świadomość językową w języku obcym i oj-
czystym.

Czasowniki operacyjne 

Wymagania szczegółowe zostały zapisane w postaci czasowników operacyj-
nych. Dzięki temu można dość precyzyjnie opisać to, co uczeń jest w stanie 
zrobić posługując się językiem, czyli jakie cele komunikacyjne może osiągać 
po każdym etapie nauki. Taki zapis pomaga nauczycielowi planować pracę 
i monitorować postępy uczniów. Zestaw wymagań szczegółowych to taka li-
sta „rzeczy” do nauczenia. 

Wszystkie wymagania szczegółowe można też podzielić na dwie grupy:
1.  Dotyczące wymagań wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych, któ-

re można przełożyć na zadania egzaminacyjne służące do sprawdze-
nia umiejętności i wiedzy językowej. Sprawdzian taki może mieć formę 
kartkówki czy dłuższego testu przeprowadzanego przez nauczyciela lub 
może być egzaminem zewnętrznym (np. matura). Przykłady takich cza-
sowników to opisuje, przedstawia, rozumie, rozpoznaje, zapisuje, przekazuje 
ustnie/pisemnie...

2.  Dotyczące wymagań wewnątrzszkolnych, które są możliwe do spraw-
dzenia tylko bezpośrednio przez nauczycieli, np. podczas lekcji. Czasow-
niki te zawarte są w wy ma ganiach umieszczonych na końcu wymagań 
szczegółowych dla etapów II–IV: współdziała w grupie, dokonuje samooceny, 
korzysta ze źródeł informacji, stosuje strategie komunikacyjne, posiada świado-
mość językową.

Edukacja wczesnoszkolna – I etap edukacyjny 
Zadaniem pierwszego etapu edukacji w języku obcym jest rozwijanie języ-
ka mówionego. Główny nacisk jest położony na umiejętność rozumienia ze 
słuchu i reagowania na usłyszane wypowiedzi, oraz rozumienie znaczenia 
zwrotów, ogólnego sensu dialogów, historyjek i bajek. Na poziomie tworze-
nia wypowiedzi uczeń odtwarza jedynie te zwroty, które zostały wcześniej 
przedstawione i przećwiczone przez nauczyciela poprzez zadawanie pytań 
i udzie lanie odpowiedzi, nazywanie obiektów, opisywanie przedmiotów, re-
cytowanie wierszyków, śpiewanie piosenek czy odgrywanie scenek. Język pi-
sany rozwijany jest przez czytanie wyrazów i zdań, a także przez przepisy-
wanie wyrazów i zdań oraz pisanie z pamięci poznanych wyrazów.

III. Etapy 
edukacyjne 

a zakres 
wymagań
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Podstawa uwzględnia osiągnięcia ucznia kończącego klasę pierwszą oraz kla-
sę trzecią. Podstawa programowa przewiduje rozwijanie kompetencji wpły-
wających na wszechstronny rozwój dziecka. Uczeń kończący pierwszą kla-
sę stopniowo buduje swoją świadomość językową w zakresie języka obcego 
i ojczystego. Uczeń na koniec trzeciej klasy szkoły podstawowej wie, że lu-
dzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć trze-
ba nauczyć się ich języka. Stanowi to ważny czynnik motywujący uczniów 
do nauki języka obcego. Buduje to również postawę otwartości i tolerancji 
wobec innych kultur i narodowości. Nauka języka obcego ma rozwijać także 
umiejętności społeczne uczniów poprzez zachęcanie ich do współpracy z ró-
wieśnikami. Poprzez stworzenie przyjaznej atmo sfery na lekcjach języka ob-
cego, nauczyciel wpływa też na rozwój emocjonalny uczniów. Dostrzeganie 
indywidualnych osiągnięć każdego dziecka w nauce buduje poczucie własnej 
wartości i wiarę w swoje możliwości. Ćwiczenia ruchowe zaspokajają potrze-
by modalności kinestetycznej i przyczyniają się do rozwoju fi zycznego dzieci. 
Poprzez naukę piosenek w języku obcym i wykorzystanie muzyki na lekcjach 
nauczyciel nie tylko wspiera rozwój językowy uczniów, ale także kształtuje 
wrażliwość dzieci na dźwięki, rytm i melodię. Uczeń pod koniec pierwszego 
etapu edukacyjnego potrafi  korzystać ze słowniczków obrazkowych, książe-
czek i środków multimedialnych. Rozwija w ten sposób umiejętności samo-
dzielnego uczenia się. Wprowadzenie Portfolio językowego dla dzieci w wieku 
6–10 lat pozwoli na dokonanie refl eksji ucznia nad własnym procesem ucze-
nia się i podjęcie próby samooceny swojej pracy. 

Szkoła podstawowa klasy IV–VI – II etap edukacyjny 
Ten etap edukacji językowej zakłada kontynuację nauki z klas I–III i bazuje 
na umiejęt nościach uzyskanych w klasach młodszych. W żadnym wypadku 
nauczyciele nie powinni rozpoczynać na tym etapie nauki od początku. Po-
winni skontaktować się z nauczycielem prowadzącym naukę języka w kla-
sach młodszych, aby dobrze dobrać program nauczania w klasach IV–VI. 

W kontekście Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego II etap 
edukacyjny nawiązuje w większości wymagań do poziomu A1, z zastrzeże-
niem, że ESOKJ został opracowany dla uczniów dorosłych. 

W szkole podstawowej i gimnazjum wyznacznikiem poziomu może być akre-
dytowane przez Radę Europy i wspomniane powyżej Portfolio Językowe.

Gimnazjum – III etap edukacyjny 
III etap edukacyjny nawiązuje w większości wymagań do poziomu A2 w ska-
li ESOKJ. Na tym etapie wyróżniamy dwie wersje podstawy programowej: 
III.0. dla rozpoczynających naukę oraz III.1. dla kontynuujących naukę języka 
ze szkoły podstawowej.

Zasadniczą różnicą jakościową pomiędzy uczniami realizującymi te dwie 
wersje podstawy będzie zapewne zasób środków językowych, którymi będą 
się posługiwać.
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Wersja III.0. (dla rozpoczynających naukę) zakłada, że uczeń opanuje dość 
duży wachlarz umiejętności językowych, charakterystycznych dla poziomu 
A2, jednak będzie się jeszcze posługiwał bardzo ograniczonym zasobem środ-
ków językowych, typowym dla niższego poziomu.

W wersji III.1. przeznaczonej dla uczniów kontynuujących naukę języka ze 
szkoły podsta wowej zakłada się, że uczeń opanuje szerszy zakres umiejętno-
ści (niektóre nawet typowe dla poziomu B1), ale przede wszystkim będzie po-
sługiwał się zdecydowanie szerszym zasobem środków językowych. Poziom 
tej wersji podstawy można określić jako A2+ (poziom pośredni między A2 
i B1 przewidziany w ESOKJ).

Szkoły ponadgimnazjalne – IV etap edukacyjny 
Na IV etapie edukacyjnym wydzielono trzy wersje podstawy programowej: 
IV.0. dla rozpo czynających naukę, IV.1. dla kontynuujących naukę języka ob-
cego oraz IV.2. dla uczniów klas dwujęzycznych.

Wymagania w wersji IV.0. w większości odpowiadają poziomowi A2+ (za-
kres środków językowych typowy dla poziomu A2, umiejętności częściowo 
nawiązują do poziomu B1).

Wersja IV.1. to dwa różne programy: pierwszy o niższym poziomie zaawan-
sowania (podsta wowy) odpowiada wymaganiom dla poziomu oscylującego 
pomiędzy B1, a B1+ w skali ESOKJ, drugi o wyższym poziomie zaawansowa-
nia (rozszerzony) zakłada, że uczeń opanuje zasób środków językowych oraz 
umiejętności pomiędzy poziomem B2 a B2+.

Dla IV etapu edukacyjnego przygotowano też podstawę IV.2. dla uczniów 
klas dwuję zycznych, która zarówno w zakresie używanych środków języko-
wych jak i poszczególnych umiejętności odpowiada w większości poziomowi 
C1 (z elementami C2).

Podstawa programowa jest wspólna dla wszystkich języków i dlatego przy 
opisywaniu umiejętności językowych nie można podawać konkretnych 
zwrotów i wyrażeń, które uczeń na danym poziomie powinien opanować.

Umiejętności językowe zresztą z trudem poddają się jakiejkolwiek klasyfi ka-
cji, gdyż nigdy nie przyrastają liniowo. John Trim, jeden z autorów Europej-
skiego Systemu Opisu Kształ ce nia Językowego, zaproponował przedstawia-
nie przyrostu umiejętności językowych w formie odwróconego stożka, aby 
podkreślić istniejącą wielowymiarowość. Z jednej strony, w miarę nauki języ-
ka obcego zwiększa się liczba słów i zwrotów, jakie znamy, z drugiej strony 
zwiększa się płynność i poprawność wypowiedzi. Na to wszystko nakładają 
się kompetencje socjolingwistyczne, pragmatyczne i uwarunkowania osobo-
wościowe. Dlatego tak trudno ocenić, czy wyższy poziom znajomości języka 
ma osoba, która perfekcyjnie opanowała wąski zakres umiejętności, czy też ta, 
która potrafi  porozumieć się w wielu sytuacjach, ale popełnia sporo błędów.

IV. Różnice 
wymagań na 

poszczególnych 
etapach



70
JĘZYKI OBCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I LICEUM

Podstawa programowa opisuje oczekiwany przyrost wiedzy dość ogólnie, ale 
zwraca uwagę na podstawowe różnice i pokazuje pewną tendencję. Na przy-
kład w wymaganiach ogólnych, w zakresie znajomości środków językowych 
dla poziomu IV.0 mamy zapis: „Uczeń posługuje się podstawowym zasobem 
środków językowych (…)”, dla poziomu IV.1.P: „Uczeń posługuje się w mia-
rę rozwiniętym zasobem środków językowych (…)”, a dla poziomu IV.1.R: 
„Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych (…)”. W ten 
sposób zwraca się uwagę na to, że na dany temat można wypowiadać się na 
różnym poziomie językowym, jak również, że ta sama umiejętność, np. ro-
zumienia głównej myśli tekstu, może być sprawdzana na podstawie tekstów 
znacznie różniących się stopniem trudności, wynika jącym z użytych środków 
językowych.

W miarę wzrostu poziomu poszerzany jest nieco zakres tematyczny (pew-
ną różnicę widać zwłaszcza między szkołą podstawową i gimnazjum oraz 
między gimnazjum i szkołą ponad gim nazjalną), a wymagania szczegółowe 
są przeformułowywane i poszerzane. Na wyższych poziomach pojawia się 
na przykład umiejętność argumentowania, komentowania, rozróż niania sty-
lu formalnego i nieformalnego itp.

Najbardziej czytelna wskazówka pojawia się w wymaganiach szczegółowych 
w „główce” wprowadzającej poszczególne umiejętności z danego zakresu. 
Na przykład w zakresie rozumienia wypowiedzi ustnej można zauważyć kil-
ka różnic związanych z wymaganymi umiejętnościami. 

Poziom IV.0
Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instruk-
cje, komunikaty, rozmowy) artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej od-
mianie języka 

Poziom IV.1.P
Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, 
ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka 

Poziom IV.1.R
Uczeń rozumie ze słuchu teksty o różnorodnej formie i długości (np. rozmowy, dys-
kusje, wywiady, wykłady, komunikaty, instrukcje, wiadomości, audycje radiowe i tele-
wizyjne) w różnych warunkach odbioru. 

Porównując te zapisy, widzimy wyraźnie jak zmieniają się wymagania. Na 
poziomie IV.0 sprawdzana jest umiejętność rozumienia ze słuchu bardzo 
prostych, krótkich tekstów wypowiadanych powoli i wyraźnie. Na poziomie 
IV.1.P teksty są dłuższe, już nie tak bardzo proste, zwiększa się też ich różno-
rodność i tempo ich czytania. Na poziomie IV.1.R, odpowiadającym poziomo-
wi B2+ w skali ESOKJ, uczeń powinien zrozumieć większość tekstów wypo-
wiadanych w danym języku obcym.
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Aby przybliżyć spodziewany poziom umiejętności na podstawie zapisanych 
w projekcie podstawy wymagań, poniżej umieszczono przykłady typowych 
zadań dla ucznia.

Poniższe zadania i przykładowe wypowiedzi uczniów w najczęściej naucza-
nym języku angielskim pokazują różnice w poziomie wykonania tego same-
go zadania przez uczniów na różnych etapach edukacyjnych i uczniów reali-
zujących różne warianty podstawy programowej.

Wymaganie 4.1: Uczeń opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, czynności• 

 Zadanie: opisz jednego ze swoich domowników lub kolegów

 Język obcy rozpoczynany w gimnazjum:
 Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne
 My sister is tall and slim.

 Język obcy kontynuowany w gimnazjum:
 Uczeń tworzy krótkie i zrozumiałe wypowiedzi ustne
  My sister is quite tall, about 170 cm, and she’s very slim. She’s got long black hair. 

She often wears jeans.

 Liceum, poziom podstawowy:
 Uczeń tworzy krótkie, zrozumiałe wypowiedzi ustne
  My sister is very attractive. She’s rather tall and slim. She’s got perfect fi gure and 

she’s got beautiful long black hair. She wears casual clothes and looks very good in 
jeans and a shirt.

 Liceum, poziom rozszerzony:
 Uczeń tworzy płynne i zrozumiałe dłuższe wypowiedzi ustne
  My sister is an attractive girl: she’s quite tall, although not too tall, very slim, with 

perfect fi gure and she’s got lovely long black hair. She looks very good in classic 
jeans and a shirt. Smart casual is her style. 

Wymaganie 6.6./6.7/6.4•  (na różnych etapach to wymaganie ma inny numer):

 Uczeń prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia

  Zadanie: Jesteś u znajomych i chcesz skorzystać z telefonu. Poproś o po-
zwolenie

 Język obcy rozpoczynany w gimnazjum:
  Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytu-

acjach
 Can I make a phone call?

V. Przykładowe 
zadania



 Język obcy kontynuowany w gimnazjum: 
 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach
 Excuse me, I’d like to make a phone call. Can I use your phone?

 Liceum, poziom podstawowy:
  Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komu-

nikacyjnej w typowych sytuacjach 
  Excuse me, I have to make an important phone call. Could I use your phone, 

please.

 Liceum, poziom rozszerzony: 
  Uczeń reaguje ustnie w sposób płynny w różnorodnych, bardziej złożo-

nych sytuacjach
  Excuse me, I have to make an important phone call. I was wondering if it would be 

possible to use your phone. It’s really urgent, you know.
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