Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego
do klasy 1 b dwujęzycznej

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków
przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej
spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w
większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie,
gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne
na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia,
nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Zakres treści (KATALOG TEMATÓW)
1. Człowiek
2. Dom
3. Szkoła
4. Praca
5. Życie towarzyskie i rodzinne
6. Żywienie
7. Zakupu i usługi
8. Podróżowanie i turystyka
9. Kultura
10. Sport
11. Zdrowie
12. Nauka i technika
13. Świat przyrody
14. Życie społeczne

Zakres struktur gramatycznych do czynnego opanowania:
1. Present Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect,
Present Perfect Continuous)
2. Future Tenses (Future Perfect Siplem, Future Continuous)

3. Past Tenses (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect
Continuous)
4. Conditionals (Type 1, 2, 3)
5. Countable and uncountable nouns
6. Question tags
7. Prepositions
8. Modal auxiliaries (present, past and future forms)
9. Konstrukcje: used to/to be going to
10. Gerunds and Infinitives
11. Relative clauses
12. Reported Speech
13. Reporting verbs
14. Passive voice
15. I wish… / If only …
16. Unreal past

Opis umiejętności szczegółowych
Część 1: Rozumienie tekstu słuchanego





test typu prawda/ fałsz
test wielokrotnego wyboru
dopasowywanie
uzupełnianie luk

Część 2: Rozumienie tekstu czytanego

test wielokrotnego wyboru

pytania otwarte

dopasowywanie definicji do słów pojawiających się w tekście

dopasowywanie nagłówków

test typu prawda/ fałsz
Część 3: praktyczne stosowanie języka angielskiego:






słowotwórstwo
test wielokrotnego wyboru
uzupełnianie luk
transformacje leksykalno-gramatyczne
dobieranie

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 70
Czas trwania testu: 60 min

