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















człowiek (części ciała, dane osobowe, wygląd zewnętrzny, ubrania, cechy charakteru, uczucia
i emocje)
dom (części domu, meble i wyposażenie, położenie, życie na wsi i w mieście, rodzaje domów)
szkoła (przedmioty szkolne, typy szkół, miejsca w szkole, przybory szkolne, pracownicy szkoły
i uczniowie, oceny i egzaminy, życie szkolne)
praca (zawody, miejsca pracy, praca i pieniądze, ludzie w pracy, aspekty w pracy,
poszukiwanie pracy, brak pracy)
życie rodzinne i towarzyskie (rodzina, etapy życia, czynności codzienne, czas wolny,
małżeństwo i związki, święta i uroczystości)
żywienie (żywność i napoje, ilość i opakowania, posiłki, przygotowanie potraw)
zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, kupowanie ubrań, pieniądze, składanie reklamacji,
usługi, reklama)
podróżowanie i turystyka (środki transportu i miejsca, podróżowanie, zakwaterowanie,
ekwipunek, wakacje, wskazywanie drogi)
kultura (pojęcia ogólne, muzyka, literatura, sztuki plastyczne, teatr, film, środki masowego
przekazu)
sport (dyscypliny sportu, sporty ekstremalne, sprzęt sportowy, ludzie w sporcie, miejsca
uprawiania sportu, współzawodnictwo)
zdrowie (kontuzje, choroby i objawy, narządy wewnętrzne, służba zdrowia, leczenie, zdrowy
tryb życia, uzależnienia)
nauka i technika (technika, komputery, dziedziny nauki i naukowcy, nauki ścisłe i
przyrodnicze, praca naukowca)
świat przyrody (krajobraz, kierunki świata, pory roku, pogoda, zwierzęta, części ciała
zwierząt, rośliny, klęski żywiołowe, zagrożenia i ochrona środowiska)
życie społeczne (struktura państwa i urzędy, problemy społeczne, przestępcy i przestępstwa,
prawo i ściganie przestępstw)

Znajomość struktur gramatycznych:
















czas Present Simple
czas Present Continuous
liczba mnoga rzeczowników
konstrukcja there is/ there are
przyimki miejsca
zakończenia przymiotników
przymiotniki złożone
czasowniki modalne
going to, will
słowotwórstwo
formy czasownikowe z bezokolicznikiem i formą gerund
czas Present Perfect
zaimki zwrotne i wzajemne
czas Past Simple
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz określniki stosowane przed nimi























rzeczowniki złożone
zdania z dwoma dopełnieniami
zaimki one/ones, other, another
zaimki wskazujące, osobowe i dzierżawcze,
czas Past Continuous,
formy odczasownikowe z końcówką –ing
zaimki zaczynające się od some-, any-, no-, every-,
zdania przydawkowe i zdania okolicznikowe celu,
zaimki i ich przekształcanie
czas Past Perfect,
liczebniki główne i porządkowe,
zdania warunkowe,
tryb rozkazujący,
tworzenie przymiotników
pytania pośrednie,
strona bierna,
rzeczowniki odprzymiotnikowe i odczasownikowe
przedimki,
stopniowanie przymiotników,
przymiotniki odrzeczownikowe
zdania czasowe

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.

