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Reforma edukacji 2017
Akty prawne obowiązujące od 1 września 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017, poz. 703)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017, poz. 649)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej (Dz. U. z 2017, poz. 356)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017, poz. 60)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz.59)



Zmiany w roku szkolnym 2017/2018

 1 września 2017 
– początek wygaszania gimnazjów

 1 września 2017 
– szóstoklasiści rozpoczynają
naukę w kl. 7 8-letniej SP

 1 września 2017 
– początek 3-letniej branżowej 
szkoły I stopnia

 1 września 2019 
– rozpoczęcie działalności 4-letniego 
LO oraz 5-letniego technikum



Etapy wprowadzania reformy



KIERUNKI ZMIAN PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Spiralny układ treści nauczania – w rozumieniu powtarzania i 
utrwalania materiału na kolejnych, wyższych etapach nauczania. 

Wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły 
poprzez szersze uwzględnienie w podstawie programowej zadań 
wychowawczo-profilaktycznych. 

Zastąpienie idei integracji przedmiotowej korelacją 
przedmiotową, począwszy od klasy V szkoły podstawowej (w 
ramach przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów 
przyrodniczych i ścisłych). 



KIERUNKI ZMIAN PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych 
poprzez:
• system ciągłej nauki pierwszego języka obcego przez 12 (13) lat, 
• naukę drugiego języka obcego przez 6 (7) lat, 
• możliwość kształcenia dwujęzycznego (od klasy VII szkoły podstawowej). 

Szersze uwzględnienie w podstawie programowej poszczególnych 
przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), co 
umożliwi kształcenie kompetencji i umiejętności cyfrowych 
uczniów również w ramach innych przedmiotów.



KIERUNKI ZMIAN PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Wprowadzenie nauki programowania, począwszy od edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Poszerzenie problematyki edukacji dla bezpieczeństwa, w tym 
ratownictwa medycznego. 

Ustalenie zakresu treści nauczania i liczby godzin zajęć 
poszczególnych przedmiotów, umożliwiające nauczycielom 
rozwijanie umiejętności pracy zespołowej uczniów, rozwiązywania 
problemów i realizację projektów edukacyjnych. 



ZADANIA SZKOŁY

Kształtowanie komunikowania się w języku polskim 
na każdym przedmiocie. 

Kształtowanie porozumiewania się w językach obcych 
nowożytnych. 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych. 

Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia. 

Edukacja zdrowotna. 

Rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych  i społecznych. 

Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. 

Stosowanie metody projektu edukacyjnego. 



RAMOWE PLANY NAUCZANIA

Zasadnicza zmiana – konstrukcja ramowych planów nauczania, oparta na 
tygodniowym wymiarze godzin. 

Zwolni to dyrektorów szkół z konieczności opracowywania szkolnych planów 
nauczania. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor opracuje 
tygodniowy rozkład zajęć. 

Ułatwi uczniom zmianę szkoły – uczniowie unikną konieczności ewentualnego 
uzupełniania wiedzy i umiejętności z niektórych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, gdyż w danym typie szkoły         w poszczególnych klasach 
realizowana będzie taka sama tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 



RAMOWE PLANY NAUCZANIA

Wprowadzono nowe, obowiązkowe zajęcia edukacyjne: 

geografia, biologia (od klasy V), 

chemia i fizyka (od klasy VII), 

nauka drugiego języka obcego nowożytnego i możliwość 
organizowania oddziałów dwujęzycznych (od klasy VII). 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego 
mogą być zestawione w blok przedmiotowy, w ramach którego jest 
prowadzone zintegrowane nauczanie treści i umiejętności z 
różnych dziedzin wiedzy. 



RAMOWE PLANY NAUCZANIA

Zmieniono nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

zamiast zajęć komputerowych – informatyka, 

zamiast zajęć technicznych – technika, 

zamiast historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia    z historii i z 
wiedzy o społeczeństwie. 



KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI

Absolwent studiów I stopnia będzie miał kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach 
podstawowych. 

Absolwent studiów II stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich będzie miał kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela we wszystkich typach szkół. 



POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Działania ukierunkowane na wieloaspektowe rozpoznanie potrzeb dziecka 
oraz wprowadzenie filozofii diagnozy uwzględniającej kontekst 
biopsychospołeczny. 

Włączenie w proces oceny funkcjonowania dziecka nauczycieli, rodziców, 
terapeutów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Zmiany obejmują sposób ustalania zaleceń do pracy, 
które wypracowane wspólnie staną się rodzajem strategii realizowanej w 
szkole i w domu. 



DIAGNOZA FUNKCJONALNA 

Wspólny język opisu funkcjonowania i potrzeb dziecka w obszarze: 
edukacji, zdrowia, pomocy socjalnej. 

Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
odpowiadającej potrzebom dzieci i młodzieży. 

Możliwość pomiaru efektów udzielonego wsparcia. 

Kompleksowość i obiektywność oceny poprzez: 

• uwzględnienie również czynników środowiskowych, tj.  model 
biopsychospołeczny, 

• zróżnicowanie informacji. 



DIAGNOZA FUNKCJONALNA 



Informacje ogólne

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego

nowożytnego jest wspólna dla wszystkich języków obcych i obejmuje

następujące etapy edukacyjne:

• wychowanie przedszkolne

• I etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej

• II etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej

• III etap edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa (liceum ogólnokształcące,

technikum, branżowa szkoła I i II stopnia).

Na pierwszym etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego

języka obcego, natomiast od klasy VII na etapie drugim – dwóch języków

obcych.



Informacje ogólne

Dodatkowo – również od klasy VII szkoły podstawowej – przewidziano                                      
możliwość nauczania jednego z dwóch obowiązkowych języków                                                                
w zwiększonej liczbie godzin w oddziałach (na poziomie szkoły podstawowej)                                           
lub w oddziałach lub szkołach dwujęzycznych (na poziomie szkoły 
ponadpodstawowej).

Wszystkie warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie                                   
języka obcego nowożytnego zostały opracowane w nawiązaniu do poziomów                             
biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określonych                                              
w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie,
ocenianie (ESOKJ), opracowanym przez Radę Europy.



Nauczanie języków obcych

 W klasach I-VI szkoły podstawowej nauka jednego języka obcego

 W klasach VII – VIII szkoły podstawowej nauka dwóch języków
obcych

 W klasach VII – VIII szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącym,
technikum możliwość tworzenia oddziałów dwujęzycznych



Ramowe plany nauczania – liczba godzin języków obcych

 Kl. I-III pierwszy język obcy 
– 2 godziny tyg. (180)

 Kl. IV – VIII pierwszy język obcy 
– 3 godz. tyg. (450)

 Kl. VII – VIII drugi język obcy 
– 2 godz. tyg. (120)

 Liceum ogólnokształcące, pierwszy język obcy 
– 3 godz. tyg. (360)

 Liceum ogólnokształcące, drugi język obcy 
– 2 godz. tyg. (240)



Warianty podstawy programowej w zakresie języka obcego 

 I.1 etap pierwszy
– kl. I-III szkoły podstawowej

 II.1 etap drugi 
– pierwszy język obcy, kl. IV-VIII

 II.1 DJ etap drugi
– pierwszy język obcy, kl. IV-VIII, oddziały dwujęzyczne (kl. VII-VIII)

 II.2 etap drugi 
– drugi język obcy, kl. VII-VIII

 II.2 DJ etap drugi 
– drugi język obcy, kl. VII-VIII, oddziały dwujęzyczne



Warianty podstawy programowej w zakresie języka obcego 

 III.1.P etap trzeci 

– kontynuacja pierwszego języka obcego w zakresie podstawowym, szkoła ponadpodstawowa

 III.1.R etap trzeci 

– kontynuacja pierwszego języka obcego w zakresie rozszerzonym, szkoła ponadpodstawowa

 III.1.DJ etap trzeci 

– kontynuacja pierwszego lub drugiego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych, szkoła 

ponadpodstawowa

 III.2.0 etap trzeci 

– nauka drugiego języka obcego od podstaw, szkoła ponadpodstawowa

 III.2.P etap trzeci 

– kontynuacja drugiego języka obcego, szkoła ponadpodstawowa



Założenia podstawy programowej

Przystępując do opracowania podstawy programowej w zakresie języka obcego
nowożytnego, zespół ekspertów przyjął następujące założenia.

1. Nadrzędnym celem kształcenia w zakresie języka obcego nowożytnego na
wszystkich etapach edukacyjnych wyodrębnionych w podstawie programowej
jest skuteczne porozumiewanie się w języku obcym – zarówno w mowie, jak i
w piśmie.

2. W procesie kształcenia językowego uczeń powinien dążyć do osiągania coraz
wyższego stopnia precyzji w wyrażaniu myśli, a także coraz wyższego stopnia
poprawności językowej.

3. Rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego nowożytnego wymaga
kilkukrotnego powracania do tych samych zagadnień, jednakże konieczne jest,
aby każdorazowej powtórce towarzyszyło rozbudowanie wiadomości i
umiejętności wcześniej nabytych – spiralne podejście do kształcenia.



Założenia podstawy programowej

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczniom możliwość
kontynuacji nauki tego samego języka obcego jako pierwszego na
wszystkich etapach edukacyjnych.

5. Poziom biegłości językowej w zakresie sprawności receptywnych będzie u
większości uczących się przewyższał poziom biegłości językowej w zakresie
sprawności produktywnych.

6. Kształcenie w zakresie języka obcego powinno być organizowane w taki sposób,
aby wspierało rozwój uczącego się jako jednostki oraz członka różnych
społeczności.



Założenia podstawy programowej
7. Kształcenie w zakresie języka obcego powinno również wspierać i być 

wspierane przez kształcenie w zakresie pozostałych przedmiotów oraz 
umiejętności ogólnych od najwcześniejszych etapów edukacyjnych.

8. Kształcenie w zakresie języka obcego wspomaga realizację wychowawczej 
funkcji szkoły. Otwarty katalog tematów, jakie mogą być realizowane na 
zajęciach z języka obcego, umożliwia kształcenie w zakresie zagadnień istotnych 
nie tylko dla rozwijania biegłości językowej, ale ważnych również ze względu na 
ich przydatność w życiu codziennym.

W procesie tworzenia nowej podstawy programowej przyjęto zatem model 
ewolucyjny, a nie rewolucyjny – wprowadzono zmiany tam, gdzie było to konieczne.



Model podstawy programowej
W nowej podstawie programowej zachowano – co do zasady – podział umiejętności szczegółowych
(treści kształcenia) na umiejętności stricte językowe oraz umiejętności o charakterze bardziej
ogólnym.

Pierwsza grupa umiejętności obejmuje:

• znajomość środków językowych,

• rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych

(„odpowiednik” recepcji w ESOKJ),

• tworzenie wypowiedzi ustnych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych

(„odpowiednik” produkcji w ESOKJ),

• reagowanie na wypowiedzi ustnie oraz w formie tekstu pisanego

(„odpowiednik” interakcji w ESOKJ),

• przetwarzanie wypowiedzi ustnie lub pisemnie

(„odpowiednik” mediacji w ESOKJ).



Model podstawy programowej

W przypadku edukacji językowej w zakresie języka obcego nowożytnego na I etapie
edukacyjnym (edukacja wczesnoszkolna) określono wymagania ogólne i
szczegółowe na wzór wymagań określonych dla dalszych etapów kształcenia,
uwzględniając jednak specyfikę wieku uczniów kończących III klasę szkoły
podstawowej.

Oczekuje się, że uczeń kończący III klasę będzie posługiwał się „bardzo
podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego
najbliższego otoczenia”.

W ramach tak określonego zasobu środków językowych uczeń będzie realizował 
pozostałe wymagania.



Model podstawy programowej

W przypadku wszystkich wariantów podstawy programowej dla II etapu
edukacyjnego usystematyzowano zapisy dotyczące pierwszego wymagania
szczegółowego (znajomość środków językowych), m.in.:

• zmieniono nazwę niektórych zakresów tematycznych (np. „szkoła”na bardziej
ogólne „edukacja”, „życie rodzinne i towarzyskie” na „życie prywatne”);

• usunięto niektóre szczegółowe zagadnienia przykładowe, które zespół uznał za
zbyt trudne (np. uzależnienia, sport wyczynowy);

• dodano inne szczegółowe zagadnienia przykładowe, które zespół uznał za
szczególnie istotne i – tym samym – proponuje ich realizację (np. umiejętności,
pory roku);

• uporządkowano zapisy w poszczególnych wariantach podstawy programowej,
dbając o to, aby wszystkie zakresy tematyczne określone dla niższych poziomów
biegłości zostały również wymienione w wyższych poziomach biegłości.



Model podstawy programowej

Określono nowe wymaganie, tj. kompetencję interkulturową, wskazując, że składa
się na nie zarówno podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach
społeczności, które posługują się danym językiem obcym, oraz o kraju ojczystym (z
uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego), jak i
świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość
międzykulturowa.

Tak sformułowane wymaganie stanowi specyficzny przypadek realizacji
„połączonych” wymagań w zakresie środków językowych oraz poszczególnych
umiejętności w zadaniach językowych dotyczących szeroko pojętej kultury.



Podstawa programowa – szczegółowe wyjaśnienia

Wariant: II.2. II.1.

Znajomość 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem

środków zasobem środków językowych (leksykalnych, środków językowych (leksykalnych,

językowych gramatycznych, ortograficznych oraz gramatycznych, ortograficznych oraz

fonetycznych), umożliwiającym realizację fonetycznych), umożliwiającym realizację

pozostałych wymagań ogólnych w zakresie pozostałych wymagań ogólnych w zakresie

następujących tematów: następujących tematów:

(…) (…)

4) praca (np. popularne zawody, miejsce pracy); 4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi

(…) czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca

dorywcza, wybór zawodu);

(…)

Przykłady w wymaganiach szczegółowych:



Podstawa programowa- szczegółowe wyjaśnienia

Zapisy w podstawie programowej nie mogą zastępować konieczności
realizacji indywidualnych potrzeb poszczególnych uczniów, w tym
potrzeb związanych ze znajomością konkretnego wyrazu/wyrażenia,
nawet jeżeli nie jest to słowo o wysokim stopniu częstości stosowania w
języku obcym.

Zalecenie to jest szczególnie ważne w przypadku podstawy
programowej dla języka obcego nauczanego jako drugi, gdzie
ograniczona liczba godzin będzie determinowała dobór środków
językowych.



Podstawa programowa- szczegółowe wyjaśnienia

Utrudnieniem podstawy programowej (w każdym z wariantów dokumentu) jest
brak „listy” struktur gramatycznych, a być może nawet „listy” słówek, które
powinny być nauczane.

Brak ten wynika nie tylko z faktu, że podstawa programowa jest wspólna dla
wszystkich języków, ale również z tego, że taka „lista” – w szczególności „lista” słów
– nie byłaby w stanie odpowiadać potrzebom tak wielu różnych kontekstów, w
których nauczany jest język obcy, oraz ograniczałaby kreatywność twórców
materiałów edukacyjnych, nauczycieli.



Zmiany w podstawie programowej

KONTYNUACJA:

• ten sam język przez wszystkie lata szkoły 

• stopniowy rozwój umiejętności 

• określenie poziomów językowych

WYMAGANE POZIOMY BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ

• poziomy językowe opisane 
na bazie ESOKJ (CEFR)

• A1 po III klasie SP

• A2 + / B1 po VIII klasie

• drugi język obcy – A1 po VIII klasie

W kształceniu językowym (...) niezbędne jest (...) zapewnienie przez szkołę zajęć z takiego 
języka obcego nowożytnego, którego nauka może być kontynuowana na drugim i trzecim 
etapie edukacyjnym (odpowiednio w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i w szkole 
ponadpodstawowej); (...).” 

Źródło: Podstawa programowa – język obcy nowożytny, warunki i sposób realizacji 
dla I etapu  edukacyjnego (klasy I–III), pkt 1



Zmiany w podstawie programowej

KOMUNIKACJA I REAGOWANIE:

• autentyczne sytuacje

• naturalne dialogi

• wyrażanie siebie

„Skuteczne porozumiewanie się w języku obcym – zarówno w mowie, jak i w piśmie – stanowi 
nadrzędny cel kształcenia językowego na wszystkich etapach edukacyjnych wyodrębnionych 
w podstawie programowej. Tak zarysowany cel sprawia, że język obcy powinien być przede 
wszystkim traktowany jako narzędzie umożliwiające uczniowi osiągnięcie różnych, 
właściwych 
dla danej sytuacji i motywacji, celów komunikacyjnych.”

Źródło: Podstawa programowa – język obcy nowożytny, warunki i sposób realizacji dla ii etapu edukacyjnego 
(klasy IV–VIII)



Zmiany w podstawie programowej

ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW:

• różne poziomy językowe

• uczeń zdolny i mniej zdolny

• trudności w uczeniu się (np. dysleksja)

• podział na grupy

I ETAP EDUKACYJNY
„W kształceniu językowym na  pierwszym etapie edukacyjnym niezbędne jest (…) stosowanie przez nauczyciela
podczas zajęć z języka obcego technik uwzględniających możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, w tym przede 
wszystkim technik odwołujących się do multi-sensoryczności(wykorzystujących ruch, dźwięk, obraz), sprzyjających 
kształtowaniu kreatywności i pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego.
Źródło: Podstawa programowa – język obcy nowożytny, warunki i sposób realizacji dla i etapu edukacyjnego  (klasy I–III), pkt 3

II ETAP EDUKACYJNY
„W kształceniu językowym na drugim etapie edukacyjnym niezbędne jest (…) zapewnienie 
przez szkołę kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie biegłości w zakresie języka obcego 
nowożytnego. Realizacja tego wymagania może wiązać się z  podziałem klasy 
na grupy bądź stworzeniem grup językowych międzyoddziałowych(…).” 
Źródło: Podstawa programowa – język obcy nowożytny, warunki i sposób realizacji dla ii etapu edukacyjnego  (klasy IV–VIII), pkt 2



Zmiany w podstawie programowej

INTERKULTUROWOŚĆ I KULTURA WŁASNA:

• tolerancja i otwartość na różnorodność 

• inspiracja do refleksji nad kulturą polską 

• poszerzanie wiedzy o świecie

„W kształceniu językowym (…) niezbędne jest (…) wykorzystanie zajęć z języka obcego do rozwijania 
wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowania postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec
innych kultur, niekoniecznie tylko tych związanych z językiem docelowym, np. poprzez zachęcanie uczniów
do refleksji nad zjawiskami typowymi dla kultur  innych niż własna oraz stosowanie odniesień do kultury,
tradycji i historii kraju pochodzenia uczniów.” 

Źródło: Podstawa programowa – język obcy nowożytny, warunki i sposób realizacji dla i etapu edukacyjnego (klasy I–III), 
pkt 10, warunki i sposób realizacji dla ii etapu edukacyjnego (klasy IV–VIII), pkt 9



Zmiany w podstawie programowej

INTEGRACJA Z EDUKACJĄ INNYCH PRZEDMIOTÓW: 

• wymagana znajomość podstaw programowych innych przedmiotów

• czytanie i pisanie u dzieci rozwijane równolegle w języku obcym

• poszerzanie wiedzy międzyprzedmiotowej

I ETAP EDUKACYJNY
„W kształceniu językowym na pierwszym etapie edukacyjnym niezbędne jest (…) realizowanie treści zawartych 
w podstawie programowej języka obcego w sposób spójny z treściami podstawy programowej edukacji 
wczesnoszkolnej (…). Niezbędne jest zatem, aby nauczyciel języka obcego zapoznał się z całą podstawą 
programową nauczania wczesnoszkolnego i na bieżąco śledził jej realizację(…).”

Źródło: Podstawa programowa – język obcy nowożytny, warunki i sposób realizacji dla i etapu edukacyjnego (klasy I–III), pkt 2 

II ETAP EDUKACYJNY
„Kształcenie w zakresie języka obcego nie odbywa się w edukacyjnej próżni – powinno ono wspierać i być 
wspierane przez kształcenie w zakresie pozostałych przedmiotów oraz umiejętności ogólnych.”

Źródło: Podstawa programowa – język obcy nowożytny, warunki i sposób realizacji dla ii etapu edukacyjnego (klasy IV–VIII)



Zmiany w podstawie programowej

DIAGNOZA EDUKACYJNA: 

• systematyczne diagnozowanie postępów i braków ucznia

• tzw. „nieformalna diagnoza” (m.in. testy w trakcie roku szkolnego)

• komunikacja z rodzicami i opiekunami

„W kształceniu językowym (…) niezbędne jest (…) przeprowadzanie „na bieżąco” nieformalnej 
diagnozy oraz systematyczne przekazywanie uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) 
– w sposób zrozumiały i czytelny dla odbiorcy – informacji zwrotnej na temat poziomu osiągnięć/
postępów ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności językowych; (…) zachęcanie uczniów do 
podejmowania próby samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik służących uczeniu się.(…)” 

Źródło: Podstawa programowa – język obcy nowożytny, warunki i sposób realizacji dla i etapu edukacyjnego 
(klasy I–III) pkt 8 i 9, warunki i sposób realizacji dla ii etapu edukacyjnego (klasy IV–VIII), pkt 7 i 8



Egzamin ósmoklasisty
Egzamin Ósmoklasisty 

• 90 minut 

• Jeden poziom egzaminu dla wszystkich – dla I I II 
języka obcego na poziomie A2+/B1 

• Forma egzaminu zbliżona do obecnego 
egzaminu gimnazjalnego na poziomie 
rozszerzonym

• Testowane te same umiejętności 

• Więcej zadań otwartych niż do tej pory – ok 40% 

• Większy nacisk na reagowanie i przetwarzanie 
językowe informacji 

• Wyznacznikiem umiejętności są wymogi z 
podstawy programowej (nie chcemy uczenia się 
pod egzamin)

• Wypowiedź pisemna - ten sam typ jak na 
egzaminie na poziomie rozszerzonym do tej pory.

Harmonogram

• 1 września - informator CKE

• 15 grudnia 2017 arkusze egzaminacyjne



Oddziały dwujęzyczne

 klasy wstępne w liceum i technikum:

 18 godzin języka obcego,

 j. polski – 2 godziny,

 matematyka - 2 godziny,

 wychowanie fizyczne - 3 godziny,

 godzina wychowawcza - 1 godzina,

 rekrutacja: uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych,

 kontynuacja nauki w klasie I oddziału dwujęzycznego w szkole, w której uczeń uczęszczał do
klasy wstępnej.



Podstawa programowa- uwagi końcowe

• Podstawa programowa nie ogranicza nauczyciela, jeżeli chodzi o wybór technik
lub środków nauczania.

• Dokument nie jest poradnikiem metodycznym, nie wskazuje „jedynej słusznej”
drogi prowadzącej do realizacji założonych w nim celów.

• Nauczyciel i uczeń mają być współtwórcami w procesie kształcenia, którego
końcowym efektem jest jednostka świadoma możliwości, które stwarza
znajomość języka obcego w każdej sferze życia – prywatnej, zawodowej,
społecznej, emocjonalnej, poznawczej.

• Język obcy to narzędzie, które służy nie tylko komunikacji. Poprzez komunikację
umożliwia lepsze poznanie siebie, innych ludzi, kultur, całego otaczającego nas
świata.


