
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO  
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY NAUCZANY JAKO PIERWSZY  
 
ŚRODKI JĘZYKOWE: 
 
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych ( 
leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) 
umożliwiającym realizację wymagań ogólnych w zakresie 
następujących tematów: człowiek, miejsce zamieszkania, 
edukacja, praca-wybór zawodu, życie prywatne, żywienie, 
zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura i media, 
sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie 
społeczne-wydarzenia i zjawiska społeczne. 
 
UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE: 
 
1. SŁUCHANIE: 
 
Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne ( np. rozmowy, 
wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane 
wyraźnie w standardowej odmianie języka, reaguje na polecenia, 
określa główną myśl wypowiedzi, określa intencje autora, 
kontekst wypowiedzi 
formę, czas, miejsce, sytuację , uczestników, znajduje w 
wypowiedzi określone informacje, rozróżnia styl formalny i 
nieformalny. 
 
2. CZYTANIE: 
 
Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne ( np. listy,  e-maile, 
SMS-y, kartki pocztowe, napisy broszury, ulotki, jadłospisy, 
ogłoszenia, tabele-rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z 
tekstem, teksty narracyjne, wywiady, blogi, wpisy internetowe, 
teksty literackie) 
Uczeń określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu, intencje 
nadawcy, autora tekstu, kontekst wypowiedzi, formę, czas i miejsce 
oraz sytuację.  



Uczeń znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje 
związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, układa 
informacje w określonym porządku, rozróżnia formalny i nieformalny 
styl tekstu. 
 
 
 
 
3. MÓWIENIE: 
 
Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne wypowiedzi ustne:  
opisuje: ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska, opowiada  
o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości, przedstawia fakty z przeszłości i 
teraźniejszości, 
przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość,   
opisuje upodobania, wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
opinie innych ludzi, wyraża uczucia i emocje, stosuje formalny lub 
nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 
 
4. PISANIE: 
 
Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi 
pisemne ( np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, 
wiadomości, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, list prywatny, 
wpis na blogu): 
- opisuje : ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości , 
- przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na 
przyszłość, 
- opisuje upodobania, 
-wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych 
ludzi, 
-wyraża uczucia i emocje, 



-stosuje formalny i nieformalny styl wypowiedzi adekwatny do 
wypowiedzi pisemnej.  
 
REAKCJE JĘZYKOWE: 
 
Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach: przedstawia siebie i 
inne osoby, nawiązuje kontakty towarzyskie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, w przypadku trudności w jej 
przebiegu np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie, 
upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedzi, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża swoje opinie, pyta o 
opinie , zgadza się lub nie zgadza z opiniami, wyraża swoje 
upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i 
pragnienia innych. 
 
 
 
 
Uczeń składa życzenia i gratulacje i odpowiada na nie, 
zaprasza i odpowiada na zaproszenie, proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje, prowadzi proste negocjacje w sytuacjach 
życia codziennego. 
 
Uczeń prosi o radę i udziela rady, pyta o pozwolenia, udziela i 
odmawia pozwolenia, ostrzega, nakazuje, zakazuje, wyraża 
prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby. 
 
Uczeń wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, 
niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję i obawę), stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe. 
 
 
UCZEŃ REAGUJE W FORMIE PROSTEGO TEKSTU PISANEGO ( 
np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, wpis na 
czacie/forum internetowym): 
 



Uczeń w typowych sytuacjach przedstawia siebie i innych, 
nawiązuje kontakty towarzyskie (czaty internetowe), wypełnia 
formularz/ankietę, 
wyraża opinie, pyta o nie, zgadza się lub z nimi nie zgadza, wyraża 
swoje upodobania intencje i pragnienia, składa życzenia i gratulacje 
i odpowiada na nie, zaprasza i odpowiada na zaproszenia, 
proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, prosi o radę i udziela 
rady, pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia, ostrzega, 
nakazuje, zakazuje i instruuje, wyraża prośbę oraz zgodę lub 
odmowę spełnienia prośby, wyraża uczucia i emocje  
stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 
 
 
NINIEJSZE WYMAGANIA SĄ OPISANE DLA CAŁEGO  ETAPU 
EDUKACYJNEGO I POWINNY BYĆ W PEŁNI OSIĄGNIĘTE 
PRZEZ UCZNIA NA ZAKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 
 
Opracowanie mgr Agata Kawęska 
nauczyciel dyplomowany języka angielskiego 
 
 
 
 


