
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 
Poziom IV. 1 – dla kontynuujących naukę. 

Dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie 

podstawowym przy użyciu podręcznika Oxford Excellence for Matura New Exam Builder. 

 

Wymagania w zakresie podstawowym dla uczniów kontynuujących naukę na podbudowie wymagań poziomu 

III.0 i III.1  dla gimnazjum:  

 

1. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się rozwiniętym zasobem środków językowych, umożliwiającym realizację wymagań 

ogólnych w zakresie następujących tematów: 

 

1) SZKOŁA: przedmioty nauczania, oceny i wymagania, budynek szkolny, pracownicy szkoły, życie 

szkoły, egzaminy, zajęcia pozalekcyjne, kształcenie pozaszkolne, system edukacji;  

2) ZDROWIE: samopoczucie, choroby i ich symptomy, leczenie, opieka medyczna, higieniczny tryb 

życia, medycyna alternatywna, niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia;  

3) DOM: miejsce zamieszkania, opis domu, opis pomieszczeń w domu i ich wyposażenia, rodzaje 

domów, wynajmowanie domu/pokoju/mieszkania, kupno i sprzedaż domu/mieszkania, prace domowe; 

4) ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: rozkład dnia, czynności codzienne, czas wolny, etapy życia, 

członkowie rodziny, koledzy, znajomi, konflikty i problemy rodzinne, święta i uroczystości, styl życia;  

5) PRACA: zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, pracownicy, rynek pracy, 

poszukiwanie pracy, bezrobocie; 

6) PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA: środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, 

wakacje, wycieczki, zwiedzanie, podróżowanie samolotem/ pociągiem/ autobusem/ samochodem, 

wypadki;  

7) ŻYWIENIE: artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, określenia ilości, zastawa stołowa, 

kuchnia brytyjska i amerykańska, diety, produkty zdrowe/niezdrowe, restauracje;  

8) ZAKUPY I USŁUGI: rodzaje sklepów, towary, robienie zakupów, reklama, usługi, środki płatnicze, 

banki, ubezpieczenia; 

9) CZŁOWIEK:   dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, 

zainteresowania, ubrania, części ciała, organy wewnętrzne;  

10) KULTURA: dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, media;  

11) SPORT: dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy, sportowcy; 

12) NAUKA I TECHNIKA: dziedziny nauki, wynalazki i odkrycia naukowe, obsługa i korzystanie z 

podstawowych urządzeń technicznych, awarie, technologie informacyjno-komunikacyjne;  

13) ŚWIAT PRZYRODY: środowisko naturalne, klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia i 

ochrona środowiska naturalnego, pogoda, klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna, idiomy z 

nazwami zwierząt;  

14) PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO: struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i 

międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, 

gospodarka, religia;  

15) ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH i o kraju ojczystym z 

uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość 

problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności.  

 

2. Znajomość struktur gramatycznych: 

• Czasy gramatyczne:  

- Present Simple 

- Present Continuous  

- Present Perfect  



- Present Perfect Continuous 

- Past Simple 

- Past Continuous  

- Past Perfect  

- Past Perfect Continuous  

- Future Simple  

- Future Continuous  

- Future Perfect  

• Czasowniki modalne 

• Czasowniki posiłkowe 

• Czasowniki regularne i nieregularne  

• Czasowniki złożone (phrasal verbs)  

• Czasowniki wyrażające stany i czynności  

• Formy czasownika: bezokolicznik i gerund 

• Pytania z like 

• Pytania typu question tags,  

• Pytania pośrednie;  

• Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

• Liczba pojedyncza i mnoga regularna i nieregularna 

• Stopniowanie przymiotników i przysłówków, konstrukcje typu the sooner, the better, more and more,   

   as….as… 

• Przymiotniki w konstrukcjach z so, such, how, what;  

• Przyimki miejsca, czasu, ruchu, przyczyny, sposobu,  

• Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach.  

• Mowa zależna  

• Określenia ilości: much, many, few, a few, little, a little, etc.  

• Konstrukcja zadań z wish i if only 

• Przedimek określony, nieokreślony i zerowy  

• Imiesłów czynny i bierny 

• Zdania przydawkowe 

• Zdania pytające   

• Zdania z podmiotem it i there,  

• Zdania warunkowe typu 0, I, II i III 

• Zdania czasowe  

• Zdania z dwoma dopełnieniami 

• Zdania w stronie biernej  

• Konstrukcja have sth done  

• Spójniki: and, but, what is more, also, although, because, so that, etc. 

• Określenia czasu 

• Konstrukcja used to 

• Zaimek zwrotny 

 

3. Tworzenie wypowiedzi pisemnych: 

Uczeń samodzielnie potrafi sformułować następujące formy wypowiedzi pisemnej: 

 Wiadomość 



 Pocztówka 

 Zaproszenie 

 Ogłoszenie 

 Ankieta 

 List prywatny 

 List oficjalny: 

- z zapytaniem 

- z reklamacją 

- podanie o pracę 

- podanie o przyjęcie np. na uniwersytet 

- list do redakcji 

 

 

4. Znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych  

Uczeń potrafi samodzielnie wykonywać zadania leksykalno-gramatyczne, obejmujące materiał z zakresu 

podstawowego, typu:  

 transformacja  

 częściowe tłumaczenie zdań  

 słowotwórstwo  

 wypełnianie luk (zadania otwarte i zamknięte)  

 

5.  Rozumienie ze słuchu. 

Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, 

rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 

1) określa główną myśl tekstu; 

2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 

3) znajduje w tekście określone informacje; 

4) określa intencje autora tekstu; 

5) określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników); 

6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

 

6.  Rozumienie wypowiedzi pisemnych. 

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, 

jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne): 

 

1) określa główną myśl tekstu; 

2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 

3) znajduje w tekście określone informacje; 

4) określa intencje autora tekstu; 

5) określa kontekst wypowiedzi (np.: nadawcę, odbiorcę, formę tekstu); 

6) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; 

7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

 

 

7.  Tworzenie wypowiedzi ustnych. 

Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi ustne: 

 

1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; 

2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 



5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; 

6) przedstawia opinie innych osób; 

7) przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów; 

8) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

9) opisuje doświadczenia swoje i innych osób; 

10) wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i 

przyszłości; 

11) wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń (np.: automatu do napojów, bankomatu); 

12) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. 

 

8.  Reagowanie ustne. 

Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały, w typowych sytuacjach: 

 

1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np.: przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych 

informacji na swój 

temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 

2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; 

3) stosuje formy grzecznościowe; 

4) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 

5) prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (np.: wymiana zakupionego 

towaru); 

6) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 

7) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

8) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych; 

9) wyraża emocje (np.: radość, niezadowolenie, zdziwienie); 

10) prosi o radę i udziela rady; 

11) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 

12) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny; 

13) prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca. 

 

9.  Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie. 

Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: 

 

1) przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np.: wykresach, mapach, 

symbolach, piktogramach), audiowizualnych (np.: filmach, reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych; 

2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym; 

3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim. 

 

10.  Inne umiejętności: 

 

1) Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie 

ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie 

z tekstów kultury w języku obcym). 

2) Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych pracach projektowych. 

3) Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) 

również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

4) Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, 

rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. parafraza, 

definicja) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


