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1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z języka obcego
nowożytnego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej
Ważnym zadaniem szkoły jest kształcenie w zakresie porozumiewania
się w językach obcych nowożytnych. W klasach I –VI szkoły
podstawowej uczniowie uczą się jednego języka obcego
nowożytnego, natomiast w klasach VII i VIII – dwóch języków
obcych nowożytnych. Od klasy VII uczniowie mogą także realizować
nauczanie dwujęzyczne, jeżeli szkoła zorganizuje taką formę
kształcenia. W szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym,
obejmującym klasy I –III – edukacja wczesnoszkolna, edukacja
realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Na II etapie

edukacyjnym, obejmującym klasy IV –VIII, realizowane są m. in.
przedmioty: 1) język obcy nowożytny; 2) drugi język obcy
nowożytny;
Na I etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego
języka obcego nowożytnego, natomiast od klasy VII na II etapie
edukacyjnym – dwóch języków obcych nowożytnych. Dodatkowo –
również od klasy VII szkoły podstawowej – przewidziano możliwość
nauczania jednego z dwóch obowiązkowych języków obcych
nowożytnych w zwiększonej liczbie godzin w oddziałach
dwujęzycznych. Z powyższych względów stworzono kilka wariantów
podstawy programowej kształcenia ogólnego odpowiadających
sytuacjom wynikającym z rozpoczynania lub kontynuacji nauki
danego języka obcego nowożytnego na kolejnych etapach
edukacyjnych, z zastrzeżeniem, że należy zapewnić uczniowi
możliwość kontynuacji nauki tego samego języka obcego
nowożytnego jako pierwszego na wszystkich etapach edukacyjnych,
tj. od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły
ponadpodstawowej (czyli przez 12 albo 13 lat). Poszczególne
warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej zostały oznaczone symbolem, na który składają się:
1) oznaczenie etapu edukacyjnego (cyfra rzymska – I albo II),
2) oznaczenie języka nauczanego jako pierwszy albo drugi (cyfra
arabska – 1. albo 2.),
3) oznaczenie poziomu nauczania (DJ – dla uczniów oddziałów
dwujęzycznych).
Wszystkie warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego
w zakresie języka obcego nowożytnego zostały opracowane
w nawiązaniu do poziomów biegłości w zakresie poszczególnych
umiejętności językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu
Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ),
opracowanym przez Radę Europy. Ze względu na specyfikę ww.
dokumentu, przeznaczonego z założenia dla osób dorosłych uczących

się języka obcego nowożytnego, powiązanie poszczególnych
wariantów podstawy programowej kształcenia ogólnego z poziomami
określonymi w ESOKJ ma wyłącznie ułatwić określenie
orientacyjnego poziomu biegłości językowej oczekiwanego od ucznia
kończącego dany etap edukacyjny. Powiązanie to nie stanowi jednak
żadnego formalnego odniesienia jednego dokumentu do drugiego.
Poszczególne warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego
odnoszą się do uczniów w różnym wieku i szczególnie w przypadku
uczniów kończących I i II etap edukacyjny nawiązanie do ESOKJ ma
charakter bardzo ogólny.
II Etap edukacjny
Cele kształcenia - wymagania ogólne
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Podstawa programowa - wersja
II.1.
Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap edukacyjny,
klasy IV-VIII)
Cele kształcenia - wymagania ogólne
I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych),
umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w
zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie,
w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne,
w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne

wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach
szczegółowych.
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w
sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub
pisemnie w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w
wymaganiach szczegółowych.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie
opisanym w wymaganiach szczegółowych.
Treści nauczania - wymagania szczegółowe
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych),
umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w
zakresie następujących tematów:
1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny,
cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i
zainteresowania);
2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i
wyposażenie domu, prace domowe);
3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania,
uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia
pozalekcyjne);
4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i
obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu);
5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia
codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego,
święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie,

nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne);
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy,
sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru,
promocje, korzystanie z usług);
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie
z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo
w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe,
imprezy sportowe, uprawianie sportu);
11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy
i leczenie);
12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie
z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjnokomunikacyjnych);
13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta,
krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego); 14) życie
społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne).
II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy,
wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane
wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;
3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;
4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację,
uczestników);
5) znajduje w wypowiedzi określone informacje;
6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.
III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile,
SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy,
ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły,
teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach,

teksty literackie):
1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;
2) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu,
czas, miejsce, sytuację);
4) znajduje w tekście określone informacje;
5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu;
6) układa informacje w określonym porządku;
7) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu.
IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach
z przeszłości i teraźniejszości;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
5) opisuje upodobania;
6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;
7) wyraża uczucia i emocje;
8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do
sytuacji.
V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi
pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość,
SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, list prywatny, wpis na blogu):
1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach
z przeszłości i teraźniejszości;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
5) opisuje upodobania;
6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;
7) wyraża uczucia i emocje;

8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do
sytuacji.
VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:
1) przedstawia siebie i inne osoby;
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy
rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej
przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie;
upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);
3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się
z opiniami;
5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania,
intencje i pragnienia innych osób;
6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;
8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi
proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego;
9) prosi o radę i udziela rady;
10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;
12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;
13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie,
zdziwienie, nadzieję, obawę);
14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.
VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np.
wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum)
w typowych sytuacjach:
1) przedstawia siebie i inne osoby;
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy
rozmowę (np. podczas rozmowy na czacie);
3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia

formularz/ankietę);
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się
z opiniami;
5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania,
intencje i pragnienia innych osób;
6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;
8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi
proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego;
9) prosi o radę i udziela rady;
10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;
12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;
13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie,
zdziwienie, nadzieję, obawę);
14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.
VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:
1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w
materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach,
piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);
2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje
sformułowane w tym języku obcym;
3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane
w języku polskim.
IX. Uczeń posiada:
1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach
społeczności, które posługują się danym językiem obcym
nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu
lokalnego, europejskiego i globalnego;
2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz
wrażliwość międzykulturową.

X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie
błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie
z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).
XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych
językowych pracach projektowych).
XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym
nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi),
również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub
internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie
zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi,
zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków
niewerbalnych).
XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic
między językami).
Podstawa programowa - wersja II.1.DJ
Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap edukacyjny,
oddziały dwujęzyczne w klasach VII-VIII)
Cele kształcenia - wymagania ogólne
Uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.1.
Podczas dodatkowych godzin uczeń rozwija znajomość środków
językowych oraz doskonali umiejętności językowe, w tym - w
przypadku przedmiotów nauczanych dwujęzycznie - również w
zakresie tych przedmiotów.
Treści nauczania - wymagania szczegółowe

W zakresie wymagań szczegółowych określonych w dziale I-VIII:
uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II. 1.
W zakresie wymagania określonego w dziale IX: uczeń spełnia
wymagania określone w podstawie programowej II.1.
W szczególności - w odniesieniu do kultury krajów obszaru
nauczanego języka - posiada podstawową wiedzę dotyczącą m.in. ich
literatury, historii, geografii. W zakresie wymagań określonych w
działach X-XIV: uczeń spełnia wymagania określone w podstawie
programowej II.1., ze szczególnym uwzględnieniem wymagań
określonych w dziale XIV.
Podstawa programowa – wersja II.2.
Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap edukacyjny, klasy
VII i VIII)
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków
językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań
ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach
szczegółowych.
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne artykułowane
wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także bardzo proste
wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach
szczegółowych.
III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste, spójne
i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym
w wymaganiach szczegółowych.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje
w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie
lub pisemnie w formie bardzo prostego tekstu, w zakresie opisanym
w wymaganiach szczegółowych.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie
opisanym w wymaganiach szczegółowych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków
językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań
ogólnych w zakresie następujących tematów:
1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy
charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i
zainteresowania);
2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i
wyposażenie domu, prace domowe);
3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania,
uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły);
4) praca (np. popularne zawody, miejsce pracy);
5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia
codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego,
urodziny, święta);
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne);
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy,
sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, korzystanie z usług);
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z
nich, orientacja w terenie, hotel, wycieczki);
9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje);
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe,
uprawianie sportu);

11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
12)świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta,
krajobraz).
II. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy,
wiadomości, komunikaty, ogłoszenia) artykułowane wyraźnie, w
standardowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl wypowiedzi;
3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;
4) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, uczestników);
5) znajduje w wypowiedzi określone informacje;
6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.
III. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. listy, emaile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia,
rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, teksty narracyjne,
wpisy na forach i blogach):
1) określa główną myśl tekstu;
2) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę);
4) znajduje w tekście określone informacje;
5) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu.
IV. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne
wypowiedzi ustne:
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska;
2) opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości
i teraźniejszości;
3) przedstawia intencje i plany na przyszłość;
4) przedstawia upodobania;
5) wyraża swoje opinie;
6) wyraża uczucia i emocje;

7) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do
sytuacji.
V. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi
pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość,
SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, wpis na blogu):
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska;
2) opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości i
teraźniejszości;
3) przedstawia intencje i plany na przyszłość;
4) przedstawia upodobania;
5) wyraża swoje opinie;
6) wyraża uczucia i emocje;
7) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do
sytuacji.
VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:
1) przedstawia siebie i inne osoby;
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy
rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej
przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie;
upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);
3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z
opiniami;
5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia; pyta o upodobania,
intencje i pragnienia innych osób;
6) składa życzenia, odpowiada na życzenia;
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;
8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje;
9) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
10) nakazuje, zakazuje;

11) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;
12) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek);
13)stosuje zwroty i formy grzecznościowe.
VII. Uczeń reaguje w formie bardzo prostego tekstu pisanego (np.
wiadomość, SMS, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych
sytuacjach:
1) przedstawia siebie i inne osoby;
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy
rozmowę (np. podczas rozmowy na czacie);
3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia
formularz/ankietę);
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się
z opiniami;
5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania,
intencje i pragnienia innych osób;
6) składa życzenia, odpowiada na życzenia;
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 8) proponuje, przyjmuje
i odrzuca propozycje;
9) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
10) nakazuje, zakazuje;
11) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;
12) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek);
13)stosuje zwroty i formy grzecznościowe
VIII. Uczeń przetwarza bardzo prosty tekst ustnie lub pisemnie:
1) przekazuje w języku obcym nowożytnym podstawowe informacje
zawarte w materiałach wizualnych (np. mapach, symbolach,
piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);
2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje
sformułowane w tym języku obcym;
3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane
w języku polskim.

IX. Uczeń posiada:
1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach
społeczności, które posługują się danym językiem obcym
nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu
lokalnego, europejskiego i globalnego;
2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz
wrażliwość międzykulturową.
X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie
błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie
z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).
XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych
językowych pracach projektowych
XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym
nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów), również za pomocą
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub
internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie
zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi,
wykorzystywanie środków niewerbalnych).
XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic
między językami).
2. Zestaw realizowanych w szkole programów nauczania języka
niemieckiego.
- Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik: Program nauczania języka
obcego w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej.
3. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów.

- sprawdziany (z gramatyki, słownictwa, czytania, słuchania, testy
sprawdzające),
- kartkówki (obejmujące zagadnienia gramatyczne i słownictwo),
- wypowiedzi ustne na określony temat,
- odpowiedzi ustne określające znajomość słownictwa,
- indywidualne pisemne prace na lekcjach, - pisemne prace domowe,
- technika czytania,
- praca w zespole,
- aktywność,
- różnorodne działania twórcze (wykonanie plakatu, pomocy
dydaktycznej),
- systematyczność.
4. Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach języka
niemieckiego:
- czytanie i rozumienie tekstów,
- rozumienie tekstów ze słuchu,
- odpowiedzi na pytania do tekstu,
- dopasowywanie elementów tekstów, uzupełnianie luk,
- testy wyboru i typu prawda/fałsz,
- wyszukiwanie w tekstach (czytanych i słuchanych) informacji
szczegółowych,
- wypowiedzi w oparciu o przeczytane i wysłuchane teksty,
- dialogi sytuacyjne,
- krótkie reakcje językowe,
- wkład pracy ucznia – aktywność, systematyczność,
zaangażowanie w pracę grupy,
- redagowanie krótkich tekstów użytkowych,
- opracowywanie dodatkowych tematów lub zadań,

- prezentowanie efektów swojej pracy w różnych formach.
5. Sposoby gromadzenia informacji o osiągnięciach uczniów
Prace pisane przez uczniów na lekcjach i sprawdzone przez
nauczyciela – sprawdziany i testy – nauczyciel przechowuje do dnia
30 września następnego roku szkolnego. Rodzic, na wyraźne
życzenie, ma prawo do wglądu do prac ucznia.
6. Czas trwania i układ zestawu zadań podczas egzaminów
z języka niemieckiego.
a) egzamin klasyfikacyjny semestralny,
Obejmuje materiał nauczania z jednego semestru i trwa 40 minut – 30
minut część pisemna i 10 minut część ustna (wraz z czasem na
przygotowanie). Pytania i zadania z zakresu gramatyki i słownictwa
występują w obu częściach egzaminu.
b) egzamin klasyfikacyjny roczny,
Obejmuje materiał nauczania z dwóch semestrów i trwa 40 minut – 30
minut część pisemna i 10 minut część ustna (wraz z czasem na
przygotowanie). Pytania i zadania z zakresu gramatyki i słownictwa
występują w obu częściach egzaminu.
c) egzamin poprawkowy
Trwa 40 minut – 30 minut część pisemna i 10 minut część ustna (wraz
z czasem na przygotowanie). Pytania i zadania z zakresu gramatyki
i słownictwa występują w obu częściach egzaminu. Egzamin uważa
się za zdany, jeżeli uczeń uzyska minimum 60% możliwych do
uzyskania punktów. d) sprawdzian wiadomości i umiejętności.
Trwa 40 minut – 30 minut część pisemna i 10 minut część ustna (wraz
z czasem na przygotowanie). Pytania i zadania z zakresu gramatyki
i słownictwa występują w obu częściach egzaminu. Egzamin uważa

się za zdany, jeżeli uczeń uzyska minimum 80% możliwych do
uzyskania punktów.
7. Sposób uzasadniania ocen bieżących, okresowych i rocznych
Nauczyciel języka niemieckiego na prośbę ucznia lub jego rodziców
(prawnych opiekunów) ustnie uzasadnia ustaloną ocenę zgodnie
z wymaganiami edukacyjnymi zawartymi w realizowanym programie
nauczania, Statucie Szkoły i Przedmiotowych Zasadach Oceniania
z Języka Niemieckiego.

