Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum
Znajomość słownictwa z zakresu:













człowiek (dane osobowe, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje,
zainteresowania)
szkoła (przedmioty szkolne, życie szkolne)
praca (zawody)
życie rodzinne i towarzyskie (rodzina, czynności codzienne, czas wolny, święta i uroczystości,
koledzy, przyjaciele)
zakupy i usługi (towary, reklama, kupowanie i sprzedawanie)
podróżowanie i turystyka (wycieczki, zwiedzanie)
kultura (twórcy i ich dzieła, dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze)
sport (dyscypliny sportu, imprezy sportowe, sport wyczynowy)
zdrowie (choroby i objawy)
nauka i technika (wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych,
technologie informacyjno-komunikacyjne)
życie społeczne (problemy społeczne, sposoby zwalczania przestępczości)
elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia)

Znajomość struktur gramatycznych:



















czas Present Simple
czas Present Continuous
konstrukcja there is/ there are
czasowniki modalne
going to, will
słowotwórstwo
czas Present Perfect
czas Past Simple
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz określniki stosowane przed nimi
czas Past Continuous,
zdania warunkowe,
strona bierna,
stopniowanie przymiotników,
konstrukcja (not) as … as
okoliczniki czasu charakterystyczne dla poszczególnych czasów
spójniki
przysłówki
zaimki pytajne

Umiejętności:





rozumienie tekstów czytanych i komunikatów słownych w zakresie omawianych tematów,
używanie szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby bezbłędnie napisać spójny e-mail
uwzględniając wszystkie wymagane informacje i konsekwentnie stosując odpowiedni styl
rozwiązywanie zadań na czytanie i słuchanie,
tworzenie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi ustnych,




reagowanie ustnie i pisemnie w zrozumiały sposób w typowych sytuacjach,
przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie.

Uczniów obowiązuje znajomość materiału dodatkowego dostarczonego przez nauczyciela. Rozwijane
będą wszystkie sprawności z naciskiem na komunikację werbalną. Uczniowie będą wykonywali
ćwiczenia zgodne ze standardami egzaminacyjnymi.
Oddziały dwujęzyczne realizują powyższe wymagania w poszerzonym zakresie. Ponadto oddziały
dwujęzyczne realizują poniższe wymagania:
Znajomość najważniejszych faktów dotyczących historii Wielkiej Brytanii:







Najeźdźcy – Rzymianie, Anglowie i Sasi, Wikingowie i Normani,
Zjednoczone Królestwo – Wali, Szkocja, Irlandia, parlamenty narodowe,
Państwo i religia – katolicyzm, Henryk VIII, następcy Henryka VIII,
Parlament contra Król – Wielka Karta Praw, początki parlamentu, Karol I, wojna domowa,
Rewolucja przemysłowa,
Imperium brytyjskie.

