
47
PODSTAWA PROGRAMOWA – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – LICEUM

47

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
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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)  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.



52
JĘZYKI OBCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I LICEUM

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).


