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Czy będzie obowiązkowy podział na grupy? 

 

Nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7.02.2012 r. „W sprawie 

ramowych programów nauczania w szkołach publicznych”, gdzie w paragrafie 7.1  mówi się, 

że podział na grupy jest obowiązkowy w oddziałach liczących ponad 24 uczniów. Nic nie 

zapowiada, by miało się coś zmienić w tej kwestii. 

 

 

Co z podziałem na grupy językowe? 

 

Podział na grupy językowe (pod względem poziomu kompetencji językowych) pozostaje taki, 

jak dotychczas. Co więcej, „Warunki realizacji” II etapu podstawy programowej (stanowiące 

integralną część rozporządzenia, które wprowadza tę podstawę) jako „niezbędne” postulują 

„zapewnienie przez szkołę kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie biegłości  

w zakresie języka obcego nowożytnego. Realizacja tego wymagania może się wiązać  

z podziałem klasy na grupy bądź stworzeniem grup językowych międzyoddziałowych” (patrz 

pkt 2 „Warunków realizacji”). 

 

 

Czy poziom A1 to rzeczywiście poziom docelowy już po klasie trzeciej? 

 

Tak. Jest o tym mowa we „Wstępie” do tekstu nowej podstawy programowej. Jednocześnie 

warto powtórzyć za autorami podstawy, że nie może być mowy o jednoznacznym, formalnym 

wyznaczeniu tego poziomu, gdyż Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)  

został stworzony dla uczniów dorosłych, nie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Autorzy 

piszą więc jedynie o orientacyjnym „nawiązaniu” do poziomów biegłości określonych w ESOKJ. 

Zwłaszcza w przypadku I etapu kształcenia autorzy sugerują skorzystanie nie tyle z tekstu 

ESOKJ, ile raczej z Portfolio językowego opracowanego dla tej grupy wiekowej. 

 Uważna analiza wytycznych dla I etapu pokazuje przy tym, że ogromna większość treści jest już 

realizowana w dotychczasowych programach nauczania dla klas 1‒3 i tym samym jest obecna 

w nowoczesnych podręcznikach dla tej grupy wiekowej. Nowa podstawa nie tyle wprowadza 

nowe cele kształcenia, ile raczej je precyzuje, posługując się tymi samymi kategoriami,  

co w przypadku opisu celów II etapu edukacyjnego.  
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Jak pogodzić bardziej ambitne cele kształcenia z ogólnie mniejszą liczbą godzin? 

 

To autentyczne wyzwanie, zwłaszcza dla pedagogów uczących od września 2017 r. w klasach 

4‒8. Z całą pewnością nie obejdzie się bez przeanalizowania naszych priorytetów;  

jak pamiętamy z webinarium, w nowej podstawie zaakcentowano m.in. rolę reagowania 

językowego zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.  

Na pewno warto strzec się przed powierzchownym wprowadzaniem jak największej liczby 

słówek i struktur gramatycznych. Autorzy tekstu podstawy podkreślają we „Wstępie”,  

że analizując wymagania, należy przede wszystkim koncentrować się na tzw. „główkach” 

opisów wymagań ogólnych i szczegółowych, w których bardzo często pojawiają się takie 

wskazówki, jak: „(bardzo) podstawowy” czy „(bardzo) prosty”, zwłaszcza w odniesieniu do 

środków językowych. 

 

 

Ile godzin języka angielskiego przewidziano ogółem w nowej siatce? 

 

 Po dwie godziny lekcyjne tygodniowo w klasach 1‒3 i (w sumie 180 godzin na I etapie) i po trzy 

godziny lekcyjne w klasach 4–8 (łącznie 450 godzin na II etapie).  

 

 

Jak będzie wyglądało przejście do klasy siódmej? 

 

We „Wstępie”  do projektu tekstu nowej podstawy (przypis nr 5) czytamy, że w latach 

szkolnych 2018/19‒2020/21 uczniowie będą się uczyć języka obcego na podbudowie wymagań 

określonych w podstawie programowej z 2012 r., obowiązującej na etapach I i II (klasy 1–6). 

Tym samym poziom docelowy to dla roczników „przejściowych” dotychczasowy poziom 

A2/A2+. Warto podkreślić, że ten „okresowo niższy” poziom wymagań zostanie uwzględniony 

w egzaminie  ośmioklasisty w latach 2019‒2021. 

 

 

Jak przedstawia się sytuacja uczniów obecnej klasy pierwszej gimnazjum? 

 

Uczniowie, którzy ukończą pierwszą klasę gimnazjum w obecnym roku szkolnym,  

będą kontynuować naukę na dotychczasowych zasadach w klasie drugiej i trzeciej. Oczywiście 

nie będzie już naboru do kolejnej klasy pierwszej – to właśnie w praktyce oznacza „wygaszanie” 

gimnazjów.  
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Kto wybiera podręczniki? 

 

Podobnie jak dotychczas, decyzję podejmuje zespół anglistów na podstawie analizy 

dostępnych podręczników pod kątem ich przydatności dla uczniów. Warto przy tym podkreślić, 

że w interesie samych nauczycieli języka obcego leży zadbanie o to, by część dotacji na zakup 

podręczników została przeznaczona właśnie na podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka 

angielskiego – jako jednego z trzech przedmiotów obowiązkowych na nowym egzaminie 

ósmoklasisty.  

 

 

Jakie kryteria będą obowiązywały przy wyborze podręcznika do klasy siódmej? 

 

 Każdy podręcznik, który ma być używany w klasie siódmej od września 2017 r., musi uzyskać 

numer dopuszczenia do użytku jako zgodny z nową podstawą programową.  

 

 

Czy przewiduje się szkolenia dla nauczycieli? 

 

Już dziś zapraszamy na zimowe szkolenia otwarte Macmillan – organizujemy je aż w 38 

miastach w okresie od 2 do 25 marca. Będziemy szczegółowo analizować zmiany merytoryczne 

w nowej podstawie programowej i ich skutki dla strategii pracy w klasie, doboru podręczników 

i form pracy z uczniami w szkole podstawowej. Szczegółowy harmonogram tych szkoleń znajdą 

państwo na stronie www.macmillan.pl. 

 

 

Czy uczniowie będą mieli zapewnione bezpłatne podręczniki?  

Koszt zakupu podręczników i zeszytów ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych będzie 

finansowany z budżetu państwa. Dyrektor szkoły otrzyma dotację i będzie zobowiązany 

zakupić książki oraz ćwiczenia na potrzeby uczniów. 

 

Od kiedy zacznie się nauka drugiego języka obcego, którego do tej pory uczniowie uczyli się 

w gimnazjum?  

Nauka drugiego języka obcego nowożytnego rozpocznie się od siódmej klasy szkoły 

podstawowej. 

 

 

http://www.macmillan.pl/
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Jak będzie wyglądał sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej? Jakie przedmioty 

będzie obejmował?  

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie 

ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie. 

Absolwenci szkoły podstawowej egzamin ósmoklasisty będą zdawali z języka polskiego, języka 

obcego nowożytnego i matematyki oraz jednego z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, 

chemii, fizyki, geografii, historii. 

Rezultaty egzaminu ósmoklasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali 

centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. 

Od roku szkolnego 2021/2022 uwzględniać będą one także wynik z jednego wybranego 

przedmiotu spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii. 

Efekty egzaminu pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę 

podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą podejmowania nauki na 

kolejnym etapie kształcenia. Uczeń będzie przystępował do egzaminu ósmoklasisty z tego 

języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych.  

Egzamin ósmoklasisty będzie obowiązkowy. Wyniki uzyskane na tym egzaminie nie wpłyną na 

ukończenie szkoły, będą natomiast stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych. 

Do 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi informatory 

zawierające w szczególności przykładowe zadania z języka polskiego, języka obcego 

nowożytnego i matematyki wraz z rozwiązaniami. Informatory obejmujące pozostałe 

przedmioty (historię, biologię chemię, fizykę, geografię) zostaną przedstawione do 1 września 

2020 r. 
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Jak będzie wyglądała nowa matura? 

Nowy egzamin maturalny będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2022/2023 dla 

absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, a od 2023/2024 dla absolwentów  

5-letniego technikum. Podstawą przeprowadzania tego egzaminu będą wymagania określone 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Warunki i sposób przeprowadzania nowego 

egzaminu maturalnego nie będą odbiegały od dotychczas obowiązujących. 

Co się zmienia? 

• został wprowadzony próg zdawalności (na poziomie 30% możliwych do uzyskania punktów) 

z egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, 

• posiadaczom dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na 

poziomie technika zostało umożliwione otrzymanie świadectwa dojrzałości przez zdanie 

egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, 

• absolwenci branżowej szkoły II stopnia, posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe, począwszy od roku szkolnego 2021/2022 będą mogli uzyskać świadectwo 

dojrzałości przez zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych,  

tj. bez konieczności, ale z możliwością zdawania egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu 

dodatkowego, 

• dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych został wprowadzony obowiązek 

przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej z języka 

obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. 

 

 

 


