
Książka REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY A2+/B1- Pearson 

 1. Cele kształcenia  w Klasie VIII–kształcenie u uczniów sprawności mówienia, słuchania, pisania i 

czytania w różnych sytuacjach komunikacyjnych.  

Uczeń:  posługuje się podstawowym zasobem środków językowych 

 rozwija umiejętność odbioru różnorodnych prostych tekstów mówionych i pisanych 

 skutecznie komunikuje się, w mowie i w piśmie, w różnych typowych sytuacjach życia codziennego,  

  kształci umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania, 

negocjowania, formułowania własnych sądów, argumentowania, wyrażania emocji, 

  rozwija umiejętność tworzenia krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych i 

pisemnych 

  przygotowuje się do publicznych wystąpień w języku angielskim,  

 kształci umiejętność przekazywania prostych komunikatów (ustnych lub pisemnych) na podstawie 

krótkich tekstów w języku angielskim lub polskim,  

 rozwija umiejętność korzystania ze źródeł informacji w języku angielskim, 

  pogłębia wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności angielskiego obszaru 

językowego oraz o kraju ojczystym z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i 

globalnego,  

 rozbudza świadomość związku pomiędzy kulturą własną i obcą oraz rozwija wrażliwość 

międzykulturową, 

  stosuje różne strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, 

identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie zastępcze (kompensacyjne) w 

przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie 

innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych),  

Recepcja: 

 Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, 

instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:  

1. reaguje na polecenia, 

 2. określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi, 

 3. określa intencje autora wypowiedzi,  

4. określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników),  

5. znajduje w wypowiedzi określone informacje, 

 6. rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. 

listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, teksty literackie): 

Tworzenie: 

 Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne: 



 1. opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska, 

 2. opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, 

 3. przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, 

 4. przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość, 

 5. opisuje upodobania, 

 6. wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób,  

7. wyraża uczucia i emocje, 

 8. stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.  

-Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, 

zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, list prywatny,): 

-Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie: 

 1. przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, 

mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach), 

 2. przekazuje w języku obcym lub polskim informacje sformułowane w języku obcym, 

 3. przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim.  

Interakcja:  

Uczeń reaguje ustnie i pisemnie (SMS, krótki list, e-mail) w typowych sytuacjach: 

 1. przedstawia siebie i inne osoby, 

 2. nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 

3. uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

4. wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami, 

 5. wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych 

osób, 

 6. składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje,  

7. zaprasza i odpowiada na zaproszenie, 

 8. proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach 

życia codziennego, 

 9. prosi o radę i udziela rady, 

 10. pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia, 

 11. ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje,  

12. wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby, 

 13. wyraża uczucia i emocje  



3. Cele wychowania : 

Główne cele wychowania w niniejszym programie nauczania języka angielskiego : 

 kształtowanie postaw humanistycznych: ofiarności, solidarności, altruizmu, tolerancji, uczciwości, 

sprawiedliwości, empatii, szacunku dla innych ludzi, odpowiedzialności, szacunku dla tradycji,  

 wychowanie patriotyczne rozumiane jako budowanie więzi i poczucia dumy ze szkoły, regionu i 

ojczyzny,  

 wychowanie patriotyczne rozumiane jako kształtowanie postaw obywatelskich, wspólnego 

działania dla dobra innych, zaangażowania w życie szkoły i lokalnej społeczności, 

  poznawanie dziedzictwa kultury regionu i narodowej na tle kultury innych krajów, w szczególności 

krajów angielskiego obszaru językowego,  

 rozwijanie świadomości ekologicznej,  

 promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, 

  pogłębianie aktywności poznawczej ucznia, pomoc w rozwijaniu jego osobistych zainteresowań, 

 


