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Zmiany w stosunku do obecnie obowiązującej podstawy w 

odniesienia do języka obcego 
 
W zakresie języka obcego nowożytnego w nowej podstawie programowej dla I etapu 

edukacyjnego, czyli klas I-III, nie dokonano wielu zmian. Zmiany sprowadzają się przede 

wszystkim do uporządkowania dotychczas obowiązującej podstawy programowej poprzez 

jej uszczegółowienie i zapis w formie zbliżonej do podstawy dla II etapu 

edukacyjnego (klas IV-VIII). Rozszerzono także warunki niezbędne do realizacji nowej 

podstawy programowej. Zalecono między innymi zapewnienie przez szkoły kontynuacji 

zajęć z języka obcego nowożytnego na II i III etapie edukacyjnym oraz prowadzenie na 

bieżąco nieformalnej diagnozy postępów edukacyjnych uczniów i przekazywanie 

informacji zwrotnej w zrozumiały sposób rodzicom. 

 

 

Nowości w podstawie programowej 

 w ramach doprecyzowania listy wymogów po raz pierwszy dla klas I-III podano 

katalog tematów leksykalnych, co oznacza dla nauczycieli 

konieczność wprowadzenia w 3-letnim cyklu edukacyjnym słownictwa z 

określonych obszarów: 

a) Cel edukacji językowej: 

 skuteczne porozumiewanie się w języku obcym,  
 wszechstronny rozwój dziecka,  
 rozbudzenie pozytywnego nastawienia,  
 budowanie postawy tolerancji, otwartości wobec kultur, języków i innych 

narodowości,  
 wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka, rozwijanie jego pasji i 

zainteresowań. 

b) Warunki realizacji: 

 spójność z treściami innych edukacji, 
 multisensoryczność w nauczaniu: dźwięk, obraz, ruch, 
 dostęp do pomocy dydaktycznych, w tym stałego łącza internetowego, 
 wykorzystanie języka jako języka komunikacji podczas zajęć, 
 korzystanie z autentycznych materiałów, 
 prowadzenie bieżącej nieformalnej diagnozy, w celu dostarczenia informacji 

zwrotnej dla ucznia i rodzica,  
 zachęcanie uczniów do samooceny i do pracy własnej. 



- ja i moi bliscy 

(rodzina, przyjaciele); 

- moje miejsce zamieszkania 

(mój dom, moja miejscowość); 

- moja szkoła; 

- popularne zawody; 

- mój dzień, moje zabawy; 

- jedzenie; 

  

- sklep; 

- mój czas wolny i wakacje; 

- święta i tradycje, mój kraj; 

- sport; 

- moje samopoczucie; 

- przyroda wokół mnie; 

- świat baśni i wyobraźni. 

 

 
 rozszerzono wymogi szczegółowe o następujące umiejętności: 

 

- Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych 

dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia. 

- Uczeń używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. 

- Uczeń samodzielnie pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru. 

- W zakresie przetwarzania tekstu uczeń przekazuje w języku polskim ogólny sens 

słuchanego tekstu w języku obcym. 

- Uczeń podaje w języku obcym znaczenie słów lub zwrotów sformułowanych w 

języku polskim. 

- Uczeń posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się 

danym językiem obcym. 

- W zakresie oceny pracy uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki 

sposób może samodzielnie pracować nad językiem. 
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1. Nadrzędny cel nauki języka obcego - skuteczne porozumiewanie się w mowie i w 

piśmie. 

2. Zapewnienie przez szkołę kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie 

biegłości w zakresie języka obcego nowożytnego poprzez podział klasy na grupy 

bądź stworzeniem  grup językowych między oddziałowych, począwszy od klasy IV. 

3. Wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych (zdjęć, filmów, nagrań 

audio, tekstów), w tym z użyciem narzędzi związanych z TIK. 

4. Bieżąca nieformalna oraz formalna diagnoza oraz przekazywanie jej wyników w 

sposób czytelny rodzicom. 

5. Wykorzystanie zajęć do kształtowania postawy ciekawości, tolerancji i otwartości 

wobec innych kultur oraz stosowanie odniesień do kultury, tradycji i historii kraju 

pochodzenia uczniów. 

6. Wspieranie przez kształcenie w zakresie pozostałych przedmiotów. 

 
Podstawa nadal podnosi kwestie takich kompetencji jak: współdziałanie w 

grupie, korzystanie z różnych źródeł informacji, stosowanie strategii 

komunikacyjnych, czy dokonywanie samooceny. 


