
W związku z projektem nowej Podstawy Programowej pojawia się wiele pytań zarówno ze 

strony nauczycieli jak i rodziców. W roku szkolnym 2017/2018 nowa podstawa programowa 

będzie stosowana w przedszkolach, w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej. W szkołach 

ponadgimnazjalnych zmiany będą obowiązywały od 1 września 2019 roku (nie ma na razie 

opublikowanego projektu podstawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych). 

 

Jeśli idzie o język angielski to w nowej podstawie położono duży nacisk na kontynuację 

nauczania języka obcego. Język, którego zaczynają się uczyć dzieci w przedszkolu, powinien 

być kontynuowany w latach następnych w szkole podstawowej, a następnie szkole 

ponadpodstawowej. Zakładana jest kontynuacja tego samego języka obcego jako pierwszego 

na wszystkich etapach edukacyjnych – od 1 klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły 

ponadpodstawowej (w sumie przez 12-13lat).  

W odróżnieniu od starej podstawy spodziewany poziom językowy uczniów (poziom 

zaawansowania) został jasno określony. Dzięki wprowadzeniu nauki języka obcego  

w przedszkolu istnieje możliwość osiągnięcia poziomu A1 już po 3 klasie szkoły podstawowej.  

Uczniowie po ukończeniu klasy 8 mają osiągnąć poziom A2+/B1 (B1 receptywne i.e.  

w zakresie rozumienia wypowiedzi). Nauczyciele klas 1-3 mają obowiązek zapoznania się  

z podstawa programowa edukacji przedszkolnej, tak aby nauczanie języka było kontynuacją i 

nie było oderwane od poprzedniego etapu. Warto zauważyć, że do tej pory uczeń kończący 

gimnazjum osiągał poziom A2+, a wg nowej podstawy będzie to poziom na zakończenie klasy 

8 czyli zrealizowany w 8 a nie 9 lat.  

Uczniowie kontynuujący naukę języka obcego pierwszego w szkole ponadgimnazjalnej  

w zakresie podstawowym mają osiągnąć poziom B1/B2 (B2 – umiejętności receptywne), 

natomiast w zakresie rozszerzonym B2/C1 (C1 – umiejętności receptywne). 

Wymiar godzin nauczania pierwszego języka obcego na poszczególnych etapach prezentuje 

następująca tabela:  

Wariant  

podstawy 

programowej 

Etap edukacyjny Liczba godzin w cyklu 

(ramówce) 

Poziom biegłości 

językowej 

I.1 Pierwszy klasy I-III 180 A1 

II.1 Drugi klasy IV-VIII  
(kontynuacja z klas I-III) 

450 A2+/B1 

III.1.P Trzeci  
(szkoła ponadpodstawowa) 

360 B1+/B2 

III.1.R Trzeci  
(szkoła ponadpodstawowa) 

360(III.1.P) + 180 =     

                      540 

B2+/C1 

 

W przypadku uczniów, którzy w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021 ukończą klasę 

VIII na podbudowie wymagań edukacyjnych określonych dla I i II etapu edukacyjnego (klasy 

I–VI) w podstawie programowej z 2012 r., jako poziom docelowy należy przyjąć orientacyjnie 

poziom A2/A2+. Okresowo niższy poziom wymagań zostanie uwzględniony w egzaminie 

ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w latach 2019–2021. Od roku szkolnego 

2021/2022 jako docelowy należy przyjąć poziom określony w tabeli, tj. A2+ /B1 

W 2022 r. odpowiednio wzrośnie również poziom trudności egzaminu ósmoklasisty z języka 

obcego nowożytnego.   



W szkole podstawowej przez 8 lat będzie obowiązywał system dotacyjny na podręczniki  

i materiały edukacyjne (darmowy podręcznik), a wydawnictwa deklarują wprowadzenie nowej 

oferty podręcznikowej już od następnego roku szkolnego.  Podręczniki do nauczania języka 

angielskiego na I etapie edukacyjnym mają być ściśle skorelowane z podstawą programową do 

nauczania zintegrowanego. Zajęcia powinny być prowadzone tak, aby były zintegrowane  

z rozwojem psychosomatycznym małych dzieci, a w przypadku starszych uczniów były 

zgłębianiem wiedzy interdyscyplinarnej. Edukacja w zakresie języka obcego na I etapie ma 

bazować na tym, czego dzieci nauczą się na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej, a potem 

zostanie to uzupełnione i utrwalone w edukacji językowej. 

Nowa podstawa programowa wprowadza 3 główne kategorie związane z płynnością 

komunikacyjną: tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie 

wypowiedzi. Są one bardzo szczegółowo opisane dla każdego etapu edukacyjnego, co razem  

z jasnym określeniem docelowego poziomu językowego po każdym etapie edukacyjnym 

podwyższa wymagania związane z nauczaniem języka.  

Dużo większy nacisk będzie położony na komunikację i reagowanie językowe. Język nauczany 

w klasie ma mieć aspekt praktyczny – uczeń ma wiedzieć jak zareagować zarówno w mowie 

jak i w piśmie w sytuacjach dnia codziennego.  Bardzo ważne jest zachęcenie uczniów do 

mówienia po angielsku i wprowadzenie możliwie jak największej ilości ćwiczeń 

aktywizujących komunikację. Według założeń projektu nowej podstawy programowej 

nauczyciel ma tak dobierać materiały i metody pracy na lekcji, aby przygotować ucznia do 

reagowania w autentycznych sytuacjach, na które może natknąć się uczeń. Ważne będzie 

zastosowanie ciekawych i autentycznych materiałów, które będą stymulowały ćwiczenie 

dialogów, reagowanie a także swobodne wypowiedzi ucznia. Oczekuje się, że więcej ćwiczeń 

dotyczących kompetencji komunikacyjnych pojawi się w praktyce nauczycielskiej oraz 

że sekcja ta będzie odpowiednio rozbudowana w podręcznikach.  

Aspekty leksykalne mają być tak jak do tej pory rozwijane na każdym z etapów edukacyjnych 

– począwszy od bardzo podstawowej znajomości środków językowych na pierwszym etapie po 

bardziej złożone na ostatnim. 

Język obcy według najnowszych założeń ma być nie tylko narzędziem komunikacji, ale przede 

wszystkim narzędziem interkulturowym. Dzięki nauce języków obcych uczniowie uczą się 

tolerancji i otwartości na inne narodowości i kultury (nie tylko te związane z obszarem 

użytkowania danego języka). Główną zmianą związaną z nauczaniem języka angielskiego jest 

między innymi to, że nie mówimy już tylko o krajach anglojęzycznych, ale o języku 

uniwersalnym którym posługuje się ponad 2 miliardy ludzi na świecie, z czego tylko 500 

milionów to osoby dla których angielski jest pierwszym językiem. Według założeń nowej 

podstawy nauczyciel na lekcji języka ma uczyć nie tylko jako przedmiotu, ale ma stworzyć 

możliwość poznania różnorodności innych kultur w kontekście tradycji własnego kraju oraz 

zachęcić do odkrywania świata.  

W projekcie nowej podstawy programowej pojawia się nowy zapis dotyczący diagnozy. 

Nauczyciele języków mają prowadzić diagnozę nieformalną (na I etapie edukacyjny) oraz 

nieformalną i formalną (II etap) oraz systematycznie przekazywać uczniom i rodzicom 

informację zwrotną na temat postępów ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności 

językowych. Uczniowie powinni podejmować próbę samooceny własnej pracy i stosować 



różne techniki służące uczeniu się, a nauczyciele powinni zachęcać ich do pracy własnej z 

wykorzystaniem zasobów Internetu, książek, filmów.  

W nowej podstawie bardzo mocno promowane są projekty edukacyjne, które stały się 

obowiązkowym elementem lekcji. Metoda projektu jest uznawana za jedną z najbardziej 

efektywnych – nie tylko uatrakcyjnia lekcję ale także indywidualizuje proces nauczania. Rolą 

nauczyciela jest motywowanie do wykonywania zadań i inspirowanie uczniów do 

poszukiwania jak najbardziej kreatywnych rozwiązań. 

W szkołach powinny być organizowane wydarzenia związane z językiem obcym  

w formie różnych prac projektowych dostosowanych do wieku uczniów – konkursy, wystawy, 

dni języków obcych, zajęcia teatralne czy zajęcia umożliwiające kontakt z rodzimymi 

użytkownikami języka. Pojawiła się też propozycja tygodnia projektowego w czerwcu po 

wystawieniu ocen, ale na chwilę obecną zostało to pozostawione w gestii dyrektorów szkół  

i nauczycieli.  

Do każdego z etapów, tak jak było dotychczas, pojawia się zapis o konieczności wykorzystania 

TIK na zajęciach, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych oraz tablic interaktywnych  

z oprogramowaniem. Nauczyciele powinni stosować nowoczesne technologie do prowadzenia 

zajęć w klasie, warto więc zwrócić uwagę na możliwość kreatywnego wykorzystania chociażby 

mediów społecznościowych czy telefonów komórkowych. W projekcie podkreślone także jest, 

że niezbędne jest prowadzenie zajęć z języka obcego w odpowiednio wyposażonej sali  

z dostępem do słowników, multimediów i komputera ze stałym łączem internetowym.  

Drugi język obcy wprowadzony zostanie w klasie 7, a uczniowie powinni ukończyć szkołę 

podstawową z językiem opanowanym na poziomie A1 (tak jak dotychczas kończąc 

gimnazjum). 

Dzięki zmianie podstawy programowej będzie mniej uczenia pod egzaminy, a więcej nauczania 

praktycznego i co za tym idzie efektywnego nauczania języka. Jak na razie nie ma jeszcze 

informacji jak będzie wyglądał sprawdzian po 8 klasie ale możliwe, że będzie to zaledwie jeden 

poziom zbliżony zakresem do obecnego egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 
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