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Uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą w zakresie
którejkolwiek z powyższych sprawności, otrzymuje ocenę niedostateczną.
W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie spełniają powyższe wymagania
dotyczące sprawności (rozumienia tekstów, mówienia i pisania) oraz
znajomości środków językowych w szczególności w zakresie tematów
leksykalnych i gramatyki (wcześniej omówionych przez nauczyciela na
lekcji) określonym poniżej:
1. Nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z
podstawowych urządzeń technicznych, awarie, technologie informacyjnokomunikacyjne)
2. Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz kraju
ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego, w tym
znajomości problemów pojawiających się na styku kultur i społeczności
3. Sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy
sportowe, sportowcy, sport wyczynowy)
4. Żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, zakupy
spożywcze, lokale gastronomiczne, smaki, diety, zasady zdrowego żywienia)
5. Zdrowie (np. samopoczucie, choroby oraz urazy i ich objawy, i leczenie,
uzależnienia)
6. Świat przyrody (np. pogoda, klimat, świat zwierząt i roślin, krajobraz,
zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, katastrofy)
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7. Człowiek ( np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru,
uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne
8. Dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczenia i wyposażenie,
wynajmowanie i kupno oraz sprzedaż mieszkania, prace domowe, remonty)
9. Życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny,
koledzy i przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu
wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy)
10. Praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i
zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, rozmowy kwalifikacyjne,
dokumenty aplikacyjne, miejsca pracy, rozwój kariery)
11. Podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna,
typy wakacji, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, spędzanie czasu na
wakacjach, wypadki)
12.Zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie,
zakupy w Internecie i bankowość internetowa, reklama, korzystanie z usług,
środki płatnicze, banki, ubezpieczenia)
13. Państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa, urzędy, organizacje
społeczne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna i gospodarka)
14. Kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w
kulturze, media)
GRAMATYKA
1. Wyrażanie teraźniejszości: czasy Present Simple, Present Continuous, Present
Perfect Simple i Continuous
2. Wyrażanie przeszłości: czasy Past Simple i Continuous, Past Perfect Simple i
Continuous, przeszłe zwyczaje (used to/ would i Past Simple), Future in the
Past
3. Wyrażanie przyszłości: czasy Present Simple i Continuous w przyszłości,
zdania czasowe, konstrukcja going to, czasy Future Simple i Continuous oraz
Future Perfect Simple i Continuous
4. Tryby warunkowe (typ O, 1, 2 i 3) oraz mieszane, wyrażenia podobne do
zdań warunkowych - wyrażanie warunków i hipotez, udzielanie rad
5. Wyrażenia typu unreal tense - wish, , would rather, if only, as if/ as though,
it's (high) time, suppose, imagine
6. Konstrukcje czasownikowe, formy bezokolicznika i imiesłowy - składnia
czasowników
7. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz wyrażenia ilościowe

8. Mowa zależna - przytaczanie konwersacji, czasowniki do przytaczania
wypowiedzi
9. Pytania zaczepne (question tags) i wtrącane
10. Zdania złożone: przydawkowe, celu, przyczyny, sposobu, czasowe
11. Przedimki określone i nieokreślone
12. Zaimki osobowe, zwrotne, dzierżawcze
13. Czasowniki modalne - funkcje językowe oraz spekulowanie
14. Strona bierna oraz konstrukcje bierne: have sth done, it is said/ he is said to,
get sb to do sth, have sb so sth, make sb do sth
15. Inwersja stylistyczna
PISANIE: formy krótkie (blogi, maile, notki prasowe) oraz rozprawka za i
przeciw, rozprawka typu 'opinion essey', artykuły, list oficjalny ze skargą, list
motywacyjny, opis osoby i miejsca, recenzja

