
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

POZIOM ROZSZERZONY

I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – w 
tym związków frazeologicznych, 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, społeczny i 
osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości);

2. miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, 
prace domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka, 
architektura);

3. edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się – w tym 
uczenie się przez całe życie, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia 
pozalekcyjne, system oświaty);

4. praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca 
dorywcza, kariera zawodowa, rynek pracy, warunki pracy i zatrudnienia, mobilność 
zawodowa);

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 – w tym diety, zaburzenia odżywiania, lokale gastronomiczne);

7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, 
finanse, promocja i reklama, korzystanie z usług – w tym usług bankowych i 
ubezpieczeniowych, reklamacja, prawa konsumenta);

8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w 
terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, awarie i wypadki w podróży, ruch 
uliczny, bezpieczeństwo w podróży);

9. kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, ochrona praw autorskich, 
uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);

10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, 
uprawianie sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu, problemy 
współczesnego sportu);

11. zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby – w tym choroby cywilizacyjne, ich 
objawy i leczenie, niepełnosprawność, uzależnienia, pierwsza pomoc w nagłych 
wypadkach);

12. nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z 
urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szanse i 
zagrożenia z tym związane, korzyści i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-
technicznego);

13. świat przyrody (np. pogoda, pory roku, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, 
zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, katastrofy ekologiczne, klęski 
żywiołowe, przestrzeń kosmiczna);



14. państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, struktura państwa, 
urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, polityka, gospodarka, problemy 
współczesnego świata, prawa człowieka, religie, ideologie).

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie różnorodne złożone wypowiedzi ustne wypowiadane w 
naturalnym tempie oraz różnorodne złożone wypowiedzi pisemne, w zakresie 
zgodnym z poziomem podręcznika.

III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie tworzy w miarę złożone, spójne i logiczne, płynne 
wypowiedzi ustne oraz w miarę złożone, bogate pod względem treści, 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 w miarę złożonego 
tekstu pisanego w różnorodnych sytuacjach, w zakresie zgodnym z poziomem 
podręcznika.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego, w zakresie zgodnym z 
poziomem podręcznika. 

VI. Uczeń posiada:

1. 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.

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).


