
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

POZIOM DWUJĘZYCZNY

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się bardzo bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – 
w tym związków frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych), wykazując się wysokim poziomem ich poprawności, co umożliwia 
realizację pozostałych wymagań ogólnych w szerokim zakresie tematów, w tym z 
dziedziny nauk społecznych, ekonomii i polityki.

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie różnorodne wypowiedzi ustne o wysokim stopniu złożoności 
wypowiadane również w szybkim tempie oraz różnorodne wypowiedzi pisemne o 
wysokim stopniu złożoności, w zakresie zgodnym z poziomem podręcznika.

III. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń samodzielnie tworzy złożone, wieloaspektowe, spójne i logiczne, płynne 
wypowiedzi ustne oraz złożone, wieloaspektowe, spójne i logiczne wypowiedzi 
pisemne, w zakresie zgodnym z poziomem podręcznika.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie w różnorodnych, również 
złożonych i nietypowych sytuacjach oraz reaguje w formie złożonego tekstu 
pisanego w różnorodnych sytuacjach, w zakresie zgodnym z poziomem 
podręcznika.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego tekstów z różnych dziedzin
życia i nauki, o różnym stopniu złożoności, w zakresie zgodnym z poziomem 
podręcznika. 

VI. Uczeń posiada:

1. pogłębioną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które 
posługują się danym językiem obcym nowożytnym oraz o kraju ojczystym, w tym 
wiedzę z zakresu literatury, historii, geografii, historii sztuki, socjologii, ekonomii, 
polityki, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;

2. świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.



VII. 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).

VIII. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych 
pracach projektowych).

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

X. 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).

XI. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).


