
 English B na poziomie HL to kurs  języka przeznaczony dla uczniów z dobrą znajomością  

języka angielskiego chcących nadal rozwijać swoje umiejętności językowe, posługiwać się tym językiem 

płynnie, jak również pogłębiać swoją wiedzę językową w wielu obszarach leksykalnych. Założeniem 

jest, że uczeń nie ma problemów z komunikacją w języku angielskim, w związku z tym na lekcjach 

uczniowie poszerzają swoje umiejętności porozumiewania się w języku angielskim poprzez dalszą 

naukę języka, poznawanie kultury krajów anglojęzycznych oraz czytanie literatury w oryginale . W ten 

sposób rozwijają również koncepcyjne zrozumienie działania języka, odpowiednio do poziomu kursu. 

 

Cele kursu 

 

1. Rozwijanie międzynarodowego myślenia poprzez studiowanie języków, kultur oraz idei i 

kwestii o znaczeniu globalnym. 

2. Umożliwienie uczniom komunikowania się w języku, którego uczyli się w różnych kontekstach 

i używania go do różnych celów. 

3. Uświadamianie istnienia różnych punktów widzenia w zależności od różnych doświadczeń 

kulturowych. 

4. Uświadamianie istnienia związków pomiędzy różnymi językami i kulturami 

5. Rozwijanie świadomości uczniów na temat znaczenia języka w odniesieniu do innych obszarów 

wiedzy 

6. Dostarczenie uczniom możliwości rozwoju intelektualnego oraz umiejętności krytycznego 

myślenia 

7. Poprzez naukę kolejnego języka, zapewnienie uczniom podstaw umożliwiających dalszą naukę, 

pracę i wykorzystanie czasu wolnego 

8. Rozbudzanie ciekawości, kreatywności oraz czerpanie radości z nauki języków przez całe życie 

 

 

Uczeń: 

1.  potrafi płynnie posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie jak  i porozumiewać się 

poprawnie w różnych kontekstach sytuacyjnych 

2. analizuje autentyczne teksty i artykuły literackie i jest gotów do podjęcia dyskusji w oparciu o 

nie 

3. posiada świadomość własnej tożsamości narodowej i jednocześnie jest otwarty na inne 

kultury i poglądy 

 

Tematyka zajęć: 

W trakcie 2-letniego kursu uczeń realizuje 5 zakresów tematycznych: 

 

1. Identities 

2. Experiences 

3. Human ingenuity 

4. Social organization 

5. Sharing the planet 

 



 Zakresy te umożliwiają uczniom porównanie języka i kultury docelowej z ich rodzimymi 

językami i kulturami. Zapewniają również uczniom możliwość korelacji z innymi przedmiotami 

realizowanymi w programie IB. 

 

 Dodatkowo, uczniowie czytają i analizują w oryginale dwie powieści – ‘To kill a mockingbird’ 

autorstwa Lee Harper oraz ‘1984’ autorstwa Georga Orwella.  

 

Ocenianie zewnętrzne 

 

Arkusz 1 (90 min) 

Pisanie (30 pkt) – 450-600 słów  

Arkusz 2 (120 min) 

Słuchanie ze zrozumieniem – 3 ćwiczenia (60 

min, 25 pkt) 

Czytanie ze zrozumieniem – 3 ćwiczenia (60 min, 

40 pkt) 

 

75% 

25% 

50% 

25% 

 

25% 

 

Ocenianie wewnętrzne 

 

Rozmowa z nauczycielem na podstawie 

fragmentu jednego z przestudiowanych na 

zajęciach dzieł literackich, po której następuje 

dyskusja na podstawie jednego lub kilku 

tematów z sylabusa. (30 punktów) 

 

25% 

 


