Propozycja planu wynikowego do książki Przewodnik po nowej 
maturze z języka angielskiego, ENSET 2006. 
Plan wynikowy ułożono wg rozwijanych sprawności językowych dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, dla kategorii poziom podstawowy (p) i poziom ponadpodstawowy (PP).


TABELA 1.
Wymagania dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (zagadnienia wymagane na poziom ponadpodstawowy (PP) zostały podkreślone).

Sprawność językowa lub materiał językowy
Cele osiągane przez ucznia
Numer działu

Poziom podstawowy (P) / Poziom ponadpodstawowy (PP)

Wypowiedź ustna
- Uczeń zna podstawowe zwroty dot. powitania i pożegnania.
- Uczeń potrafi się przywitać i pożegnać, używając odpowiednich zwrotów.

- Uczeń zna podstawowe zwroty dot. umawiania się na spotkanie.
- Uczeń potrafi umówić się na spotkanie. 
- Uczeń potrafi zaakceptować lub odrzucić dany termin. 
- Uczeń potrafi uzasadnić swoje zdanie.

- Uczeń zna podstawowe zwroty, które są często wykorzystywane podczas rozmowy telefonicznej. 
- Uczeń potrafi rozpocząć i zakończyć rozmowę telefoniczną. 
- Uczeń potrafi przekazać prostą wiadomość rozmówcy lub poprosić o przekazanie słuchawki.
- Uczeń potrafi swobodnie przeprowadzić rozmowę telefoniczną.

- Uczeń wie jak można wyrazić pewność i prawdopodobieństwo.
- Uczeń potrafi formułować proste zdania wyrażające pewność i prawdopodobieństwo.

- Uczeń zna podstawowe zwroty dot. zainteresowań
- Uczeń potrafi powiedzieć, co lubi a czego nie lubi.
- Uczeń potrafi dyskutować o zainteresowaniach i uzasadniać swoją opinię.

- Uczeń zna podstawowe zwroty dot. uzyskiwania i udzielania informacji lub instrukcji.
- Uczeń potrafi odpowiednio zapytać o daną informację lub tej informacji/instrukcji udzielić – prostym językiem.

- Uczeń zna podstawowe zwroty dot. wskazywania drogi.
- Uczeń potrafi powiedzieć jak dotrzeć na dane miejsce.

- Uczeń zna podstawowe zwroty dot. udzielania rady, proponowania i doradzania.
- Uczeń potrafi zaproponować coś komuś, udzielić rady lub odradzić coś komuś.

- Uczeń zna podstawowe zwroty dot. miejsca, czasu i rodzaju zdarzenia. 
- Uczeń potrafi powiedzieć, co, gdzie i kiedy miało, ma lub będzie miało miejsce.

- Uczeń zna podstawowe zwroty dot. odczuć i reakcji na dane zdarzenie.
- Uczeń potrafi wyrazić swoje odczucia oraz spontanicznie zareagować na daną sytuację.

- Uczeń zna podstawowe zwroty dot. proponowania, przyjmowania i odrzucania propozycji.
- Uczeń potrafi zaproponować coś komuś. Uczeń potrafi również przyjąć lub odrzucić propozycję.
- Uczeń potrafi uzasadnić swoje zdanie.

- Uczeń wie, jakich zwrotów należy użyć, jeśli chce kogoś przeprosić za coś, poprosić o coś lub poskarżyć się na coś.
- Uczeń potrafi przeprosić, poprosić i poskarżyć się.

- Uczeń zna zwroty dot. pozwalania komuś na coś lub zabraniania komuś czegoś.
- Uczeń potrafi sprzeciwić się, zabronić czegoś lub pozwolić na coś.
- Uczeń potrafi uzasadnić swój sprzeciw lub pozwolenie.

- Uczeń zna zwroty przydatne do wyrażania swojej opinii.
- Uczeń potrafi zgodzić się lub nie zgodzić z opinią innej osoby.
- Uczeń potrafi zaprezentować swoją opinię i uzasadnić ją.
- Uczeń potrafi podać argumenty za i przeciw.

- Uczeń potrafi, prostym językiem, przekazać większość informacji, o które jest poproszony w zadaniu (rozmowy sterowane).
- Uczeń potrafi przekazać wszystkie informacje, o które jest poproszony w zadaniu. Stosuje poprawne struktury językowe. 

- Uczeń zna podstawowe zwroty dot. opisu ilustracji.
- Uczeń potrafi powiedzieć, co/kto gdzie się znajduje oraz co robi człowiek/robią ludzie przedstawiony/przedstawieni na ilustracji.
- Uczeń zna podstawowe przyimki.
- Uczeń potrafi opisać ubiór.
- Uczeń potrafi powiedzieć, jakie są jego skojarzenia z ilustracją oraz wyrazić prawdopodobieństwo.
- Uczeń rozumie przykładowe zadanie, i potrafi opisać umieszczoną w zadaniu ilustrację.
- Uczeń potrafi szczegółowo opisać ilustrację, powiedzieć o swoich skojarzeniach ze zdjęciem i dodać gdzie zostało ono wykonane.

- Uczeń zna zwroty dot. przebiegu egzaminu. 
- Uczeń wie, jakich pytań może się spodziewać ze strony egzaminatora i jak można na nie odpowiedzieć.

- Uczeń potrafi przekazać informacje, o które jest proszony oraz opisać ilustrację i odpowiedzieć na dwa pytania egzaminatora (przykładowe zestawy egzaminacyjne – egzamin ustny, poziom podstawowy). 
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Wypowiedź pisemna
- Uczeń wie, na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas pisania notatki lub wiadomości.
- Uczeń zna podstawowe zwroty, które mogą być wykorzystane podczas pisania notatki lub wiadomości.
- Uczeń potrafi znacznie modyfikować poznane zwroty w celu lepszego dopasowania ich do danego tematu.
- Uczeń rozumie treść przykładowej notatki.
- Uczeń potrafi napisać notatkę lub wiadomość opierając się na poznanych zwrotach.
- Uczeń potrafi samodzielnie napisać notatkę lub wiadomość bez wykorzystania podanych zwrotów lub wykorzystując zwroty znacznie zmodyfikowane.

- Uczeń wie, na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas pisania pocztówki.
- Uczeń zna podstawowe zwroty, które mogą być wykorzystane podczas pisania pocztówki.
- Uczeń potrafi znacznie modyfikować poznane zwroty w celu lepszego dopasowania ich do danego tematu.
- Uczeń rozumie treść przykładowej pocztówki.
- Uczeń potrafi napisać pocztówkę opierając się na poznanych zwrotach.
- Uczeń potrafi samodzielnie napisać pocztówkę bez wykorzystania podanych zwrotów lub wykorzystując zwroty znacznie zmodyfikowane.

- Uczeń wie, na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas pisania zaproszenia.
- Uczeń zna podstawowe zwroty, które mogą być wykorzystane podczas pisania zaproszenia.
- Uczeń potrafi znacznie modyfikować poznane zwroty w celu lepszego dopasowania ich do danego tematu.
- Uczeń rozumie treść przykładowego zaproszenia.
- Uczeń potrafi napisać zaproszenie opierając się na poznanych zwrotach.
- Uczeń potrafi samodzielnie napisać zaproszenie bez wykorzystania podanych zwrotów lub wykorzystując zwroty znacznie zmodyfikowane.

- Uczeń wie, na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas pisania ogłoszenia.
- Uczeń zna podstawowe zwroty, które mogą być wykorzystane podczas pisania ogłoszenia.
- Uczeń potrafi znacznie modyfikować poznane zwroty w celu lepszego dopasowania ich do danego tematu.
- Uczeń rozumie treść przykładowego ogłoszenia.
- Uczeń potrafi napisać ogłoszenie opierając się na poznanych zwrotach.
- Uczeń potrafi samodzielnie napisać ogłoszenie bez wykorzystania podanych zwrotów lub wykorzystując zwroty znacznie zmodyfikowane.

- Uczeń wie, na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas układania lub wypełniania kwestionariusza ankiety.
- Uczeń zna podstawowe zwroty, które mogą być wykorzystane podczas układania lub wypełniania kwestionariusza ankiety.
- Uczeń potrafi znacznie modyfikować poznane zwroty w celu lepszego dopasowania ich do danego tematu.
- Uczeń rozumie treść przykładowego zadania.
- Uczeń potrafi ułożyć lub wypełnić kwestionariusz ankiety opierając się na poznanych zwrotach.
- Uczeń potrafi samodzielnie ułożyć lub wypełnić kwestionariusz ankiety bez wykorzystania podanych zwrotów lub wykorzystując zwroty znacznie zmodyfikowane.

- Uczeń wie, na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas pisania listu prywatnego.
- Uczeń zna podstawowe zwroty, które mogą być wykorzystane podczas pisania listu prywatnego.
- Uczeń potrafi znacznie modyfikować poznane zwroty w celu lepszego dopasowania ich do danego tematu.
- Uczeń rozumie treść przykładowego listu prywatnego.
- Uczeń potrafi napisać list prywatny opierając się na poznanych zwrotach.
- Uczeń potrafi samodzielnie napisać list prywatny bez wykorzystania podanych zwrotów lub wykorzystując zwroty znacznie zmodyfikowane.

- Uczeń wie, na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas pisania listu formalnego.
- Uczeń potrafi rozróżnić rodzaje listu formalnego.
- Uczeń zna podstawowe zwroty, które mogą być wykorzystane podczas pisania listu formalnego.
- Uczeń potrafi znacznie modyfikować poznane zwroty w celu lepszego dopasowania ich do danego tematu.
- Uczeń rozumie treść przykładowego listu formalnego.
- Uczeń potrafi napisać list formalny opierając się na poznanych zwrotach.
- Uczeń potrafi samodzielnie napisać list formalny bez wykorzystania podanych zwrotów lub wykorzystując zwroty znacznie zmodyfikowane.

- Uczeń z pomocą gotowych zwrotów i ew. słownika potrafi napisać na podany temat, zachowując odpowiednią formę i styl wypowiedzi oraz mieszcząc się w podanym limicie słów. Uczeń ponadto przekaże większość informacji, o które jest proszony.
- Uczeń potrafi samodzielnie, bez żadnych dodatkowych pomocy, napisać na podany temat, a ponadto: zachowa odpowiednią formę i styl wypowiedzi, zmieści się w podanym limicie słów, przekaże wszystkie niezbędne informacje oraz zmieści się w określonym limicie czasu.
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Gramatyka
- Uczeń wie, kiedy stosuje się następujące czasy gramatyczne: simple present, present continuous, simple past, simple future
- Uczeń wie, jak są one zbudowane.
- Uczeń zna charakterystyczne okoliczniki czasu.
- Uczeń potrafi stosować poznane czasy w odpowiedniej sytuacji.

- Uczeń wie, jakie są rodzaje czasowników modalnych.
- Uczeń zna ich tłumaczenia.
- Uczeń wie, jak wyrazić pytanie grzecznościowe używając czasowników modalnych.
- Uczeń wie, jak wyrazić prawdopodobieństwo używając czasowników modalnych.
- Uczeń potrafi zastosować odpowiedni czasownik modalny w zdaniu.

- Uczeń wie, kiedy stosuje się przedimki a, an i the.
- Uczeń potrafi je zastosować w zdaniu.

- Uczeń wie, jak tworzy się liczbę mnogą rzeczowników.
- Uczeń potrafi utworzyć liczbę mnogą rzeczowników.

- Uczeń wie, co to jest forma dzierżawcza rzeczownika.
- Uczeń potrafi stosować formę dzierżawczą rzeczownika. 

- Uczeń zna reguły dot. stopniowania i porównywania przymiotników. Ponadto zna wyrażenia than, as...as i the...the
- Uczeń potrafi stosować poznane wyrażenia i reguły w praktyce.

- Uczeń wie, jak tworzy się przysłówki.
- Uczeń potrafi zastosować poznane reguły w praktyce.

- Uczeń zna podstawowe spójniki, zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące i pytające.
- Uczeń stosuje poznane spójniki i zaimki w praktyce. 
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Słownictwo
Uczeń zna i potrafi stosować słownictwo z następujących kategorii tematycznych:

Człowiek: dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje.

Dom: miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania.

Szkoła: przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne.

Praca: popularne zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza.

Życie rodzinne i towarzyskie: okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia.

Żywienie: artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne.

Zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług.

Podróżowanie i turystyka: środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie.

Kultura: podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze.

Sport: popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe.

Zdrowie: higieniczny tryb życia, podstawowe schorzenia, ich objawy i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia.

Nauka, technika: odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych.

Świat przyrody: klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe.

Państwo i społeczeństwo: struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość.

- Uczeń zna podstawowe informacje o Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii.
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Wiedza o egzaminie maturalnym

- Uczeń zna obszary tematyczne, jakie obowiązują na egzaminie.
- Uczeń zna strukturę egzaminu, wie ile punktów może zdobyć za dane zadanie.
- Uczeń wie, co oceniają egzaminatorzy w jego wypowiedzi pisemnej i ustnej.
- Uczeń wie, na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas egzaminu oraz jakie błędy są często popełniane. 
1




TABELA 2.
Wymagania dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (zagadnienia wymagane na poziom ponadpodstawowy (PP) zostały podkreślone).


Sprawność językowa lub materiał językowy
Cele osiągane przez ucznia
Numer działu

Poziom podstawowy (P) / Poziom ponadpodstawowy (PP)

Wypowiedź ustna
- Uczeń zna podstawowe zwroty dot. opisu materiału stymulującego.
- Uczeń potrafi opisać materiał stymulujący, korzystając z poznanych zwrotów.
- Uczeń potrafi swobodnie, płynnie opisać i ze szczegółami dany materiał stymulujący, potrafi przeanalizować dane w tabeli i na wykresie, potrafi porównać ze sobą zdjęcia, powiedzieć o swoich skojarzeniach.

- Uczeń zna podstawowe zwroty dot. prezentacji tematu.
- Uczeń potrafi zaprezentować dany temat, mieszcząc się w limicie czasu.
- Uczeń prezentuje temat wieloaspektowo, mówi płynnie, jego język jest poprawny i bogaty w różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne. Ponadto prezentacja jest przejrzysta, ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie oraz mieści się w limicie czasu.

- Uczeń wie, na czym polega dyskusja i zna podstawowe zwroty.
- Uczeń potrafi wyrazić swoją opinię, zgodzić się lub nie zgodzić się.
- Uczeń zna wybrane wyrażenia idiomatyczne.

- Uczeń potrafi zaprezentować dany temat, mieszcząc się w limicie czasu.
- Uczeń prezentuje temat wieloaspektowo, mówi płynnie, jego język jest poprawny i bogaty w różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne. Ponadto prezentacja jest przejrzysta, ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie oraz mieści się w limicie czasu.

- Uczeń zna zwroty dot. przebiegu egzaminu. 
- Uczeń wie, jakich pytań może się spodziewać ze strony egzaminatora i jak można na nie odpowiedzieć.

- Uczeń potrafi zaprezentować materiał stymulujący, odpowiedzieć na pięć pytań egzaminatora oraz zaprezentować wybrany temat i wziąć udział w dyskusji z egzaminatorem (przykładowe zestawy egzaminacyjne – egzamin ustny, poziom rozszerzony). 
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Wypowiedź pisemna
- Uczeń wie, na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas pisania recenzji.
- Uczeń zna podstawowe zwroty, które mogą być wykorzystane podczas pisania recenzji.
- Uczeń zna podstawowe przymiotniki służące do opisu.
- Uczeń potrafi znacznie modyfikować poznane zwroty w celu lepszego dopasowania ich do danego tematu.
- Uczeń rozumie treść przykładowej recenzji.
- Uczeń potrafi napisać recenzję opierając się na poznanych zwrotach.
- Uczeń potrafi samodzielnie napisać recenzję bez wykorzystania podanych zwrotów lub wykorzystując zwroty znacznie zmodyfikowane.

- Uczeń wie, na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas pisania rozprawki.
- Uczeń zna podstawowe zwroty, które mogą być wykorzystane podczas pisania rozprawki.
- Uczeń potrafi znacznie modyfikować poznane zwroty w celu lepszego dopasowania ich do danego tematu.
- Uczeń rozumie treść przykładowej rozprawki.
- Uczeń potrafi napisać rozprawkę opierając się na poznanych zwrotach.
- Uczeń potrafi samodzielnie napisać rozprawkę bez wykorzystania podanych zwrotów lub wykorzystując zwroty znacznie zmodyfikowane.

- Uczeń wie, na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas pisania opisu.
- Uczeń wie, jakie mogą być rodzaje opisu.
- Uczeń zna podstawowe zwroty, które mogą być wykorzystane podczas opisywania osoby, budynku, miejsca, uroczystości i święta.
- Uczeń potrafi znacznie modyfikować poznane zwroty w celu lepszego dopasowania ich do danego tematu.
- Uczeń rozumie treść przykładowego opisu.
- Uczeń potrafi napisać opis opierając się na poznanych zwrotach.
- Uczeń potrafi samodzielnie napisać opis bez wykorzystania podanych zwrotów lub wykorzystując zwroty znacznie zmodyfikowane.

- Uczeń wie, na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas pisania opowiadania.
- Uczeń zna podstawowe zwroty, które mogą być wykorzystane podczas pisania opowiadania.
- Uczeń potrafi znacznie modyfikować poznane zwroty w celu lepszego dopasowania ich do danego tematu.
- Uczeń rozumie treść przykładowego opowiadania.
- Uczeń potrafi napisać opowiadanie opierając się na poznanych zwrotach.
- Uczeń zna dodatkowe zwroty i wyrażenia idiomatyczne.
- Uczeń potrafi samodzielnie napisać opowiadanie bez wykorzystania podanych zwrotów lub wykorzystując zwroty znacznie zmodyfikowane.

- Uczeń z pomocą gotowych zwrotów i ew. słownika potrafi napisać na podany temat, zachowując odpowiednią formę i styl wypowiedzi oraz mieszcząc się w podanym limicie słów.
- Uczeń potrafi samodzielnie, bez żadnych dodatkowych pomocy, napisać na podany temat, a ponadto: zachowa odpowiednią formę i styl wypowiedzi, zmieści się w podanym limicie słów, napisze pracę poprawną pod względem językowym, uwzględni wymogi kompozycyjne oraz zmieści się w określonym limicie czasu.
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Gramatyka
Patrz: tabela 1, podpunkt gramatyka

Słownictwo
Uczeń zna i potrafi stosować słownictwo z następujących kategorii tematycznych:

Człowiek: dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, problemy etyczne.

Dom: miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania, kupno i sprzedaż mieszkania.

Szkoła: przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, system oświaty.

Praca: popularne zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy.

Życie rodzinne i towarzyskie: okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy.

Żywienie: artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne, diety.

Zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, reklamacja, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia.

Podróżowanie i turystyka: środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie.

Kultura: podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze.

Sport: popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy, sporty ekstremalne.

Zdrowie: higieniczny tryb życia, podstawowe schorzenia, ich objawy i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia, przyczyny schorzeń, system ochrony zdrowia.

Nauka, technika: odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, współczesne środki przekazu i przetwarzania informacji.

Świat przyrody: klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna.

Państwo i społeczeństwo: struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, partie i politycy, kościoły i religie, gospodarka.

- Uczeń zna podstawowe informacje o Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii.
- Uczeń zna wybranych twórców anglojęzycznych i ich dzieła z zakresu literatury, filmu i muzyki.
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Wiedza o egzaminie maturalnym
- Uczeń zna obszary tematyczne, jakie obowiązują na egzaminie.
- Uczeń zna strukturę egzaminu, wie ile punktów może zdobyć za dane zadanie.
- Uczeń wie, co oceniają egzaminatorzy w jego wypowiedzi pisemnej i ustnej.
- Uczeń wie, na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas egzaminu oraz jakie błędy są często popełniane. 
1


