SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KANDYDATÓW DO KLASY
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
SPRAWDZIAN ODBĘDZIE SIĘ 29.05.2019 O GODZINIE 16:00

FORMA SPRAWDZIANU:
Test obejmujący 100 pytań, w tym rozumienie tekstu czytanego, test leksykalno-gramatyczny.
Kandydat może starać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej, jeśli uzyska co najmniej
50% z testu.
TYP ZADAŃ:
prawda fałsz, test wyboru, dobieranie nagłówków, uzupełnianie luk, słowotwórstwo

ZAKRES SŁOWNICTWA:
1. człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru,
rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
2. miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace
domowe);
3. edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory
szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);
4. praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy,
wybór zawodu);
5. życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego,
określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i
problemy);
6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe,
lokale gastronomiczne);
7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie,
środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);
8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie,
baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

9. kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i
zwyczaje, media);
10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe,
uprawianie sportu);
11. zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
12. nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych
urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);
13. świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i
ochrona środowiska naturalnego);
14. życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne).
ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO:
CZASOWNIK
1. Bezokolicznik i formy osobowe
2. Czasowniki posiłkowe
3. Czasowniki modalne
4. Tryb rozkazujący
5. Czasowniki regularne i nieregularne
6. Imiesłów czynny i bierny
7. Czasowniki wyrażające stany i czynności
8. Czasowniki złożone (phrasal verbs)
9. Czasy gramatyczne
Present Simple
Present Continuous
Present Perfect
Present Perfect Continuous
Past Simple
Past Continuous
Past Perfect
Future Simple
10. Konstrukcja „be going to”
11. Konstrukcja„have to”
12. Konstrukcja „would like to”

13. Konstrukcja „used to”
RZECZOWNIK
1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
2. Liczba mnoga regularna i nieregularna
3. Forma dzierżawcza
4. Rzeczowniki złożone
PRZEDIMEK
1. Przedimek nieokreślony
2. Przedimek określony
3. Przedimek zerowy
PRZYMIOTNIK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym,
wyższymi najwyższym
2. Użycie przymiotników z so, such, how i what
3. Przymiotniki dzierżawcze
PRZYSŁÓWEK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne
2. Przysłówki too i enough
3. Miejsce przysłówka w zdaniu
ZAIMEK
1. Zaimki osobowe
2. Zaimki dzierżawcze
3. Zaimki zwrotne
4. Zaimki wskazujące
5. Zaimki pytające
6. Zaimki względne
7. Zaimki wzajemne
8. Zaimki nieokreślone
9. Zaimek bezosobowy you
10. Zaimki one /ones
LICZEBNIK
1. Liczebniki główne
2. Liczebniki porządkowe
PRZYIMEK

1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość
2. Przyimki określające czas
3. Przyimki przyczyny
4. Przyimki sposobu
5. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach
SPÓJNIK
Podstawowe spójniki
SKŁADNIA
1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:


Present Simple



Present Continuous



Present Perfect



Present Perfect Continuous



Past Simple



Past Continuous



Past Perfect



Future Simple

2. Zdania rozkazujące
3. Zdania z podmiotem it
4. Zdania z podmiotem there
5. Zdania z dwoma dopełnieniami
6. Zdania w stronie biernej w czasach:


Present Simple



Present Perfect



Past Simple



Future Simple

7. Konstrukcje z have/ get something done
8. Pytania pośrednie
9. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask
10. Zdania współrzędnie złożone
11. Zdania podrzędnie złożone:
przydawkowe
okolicznikowe:

–czasu
–miejsca
–porównawcze
–przyczyny
–skutku
–warunku (typu 0, I, II, III)
12. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne
13. Zdania wykrzyknikowe

