Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego
do klasy 1 h (oddział międzynarodowy) realizującej program
International Baccalaureate Diploma Programme

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu
zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem
dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i
spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie
powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi
ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach
będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Egzamin pisemny:
Zakres treści (KATALOG TEMATÓW)















Człowiek
Dom
Szkoła
Praca
Życie towarzyskie i rodzinne
Żywienie
Zakupu i usługi
Podróżowanie i turystyka
Kultura
Sport
Zdrowie
Nauka i technika
Świat przyrody
Życie społeczne

Zakres struktur gramatycznych do czynnego opanowania:
1. Reported Speech and Reporting Verbs
2. Passive voice and Causative
3. I wish… / If only …
4. Unreal past
5. Conditionals ( Type 1, 2, 3, mixed conditionals)
6. Prepositions
7. Modal and perfect auxiliaries (present, past and future forms)
8. Phrasal verbs
9. Gerunds and Infinitives, konstrukcje z would prefer oraz would rather
10. Relative clauses
11. Countable and uncountable nouns
12. Question tags
13. Time clauses
14. Adverbial clauses
15. Pronouns
16. Comparative and Superlative
17. Future Tenses (Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous, Future Continuous)
18. Present Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect
Continuous)
19. Past Tenses (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous)

Opis umiejętności szczegółowych
Część 1 & 2.
Struktury leksykalno-gramatyczne:
1. Słowotwórstwo (6 pkt.)
2. Test wielokrotnego wyboru ( 6 pkt.)
3. Uzupełnianie luk (6 pkt.)
4. Transformacje leksykalno-gramatyczne (6 pkt.)


Część 3
Rozumienie tekstu słuchanego (7 pkt.)
1. test typu Prawda/ Fałsz
2. test wielokrotnego wyboru
3. dopasowywanie


Część 4


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozumienie tekstu czytanego (6 pkt.)
test wielokrotnego wyboru
pytania otwarte
dopasowywanie definicji do słów pojawiających się w tekście
dopasowywanie nagłówków
dopasowywanie fragmentów
test typu Prawda/ Fałsz

Część 5
 Tworzenie wypowiedzi pisemnej (13 pkt.) - list formalny
Wypowiedź pisemna oceniana jest według następujących kryteriów:
Zgodność z poleceniem

Spójność i logika
wypowiedzi

Zakres środków
językowych

Poprawność środków
językowych

0 – 5 pkt.

0 - 2 pkt.

0 - 3pkt.

0 – 3pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 50
Czas trwania testu: 90 min

Egzamin ustny:
Ustny egzamin z języka angielskiego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału
międzynarodowego składa się z czterech części:
Część 1 (2 punkty) - autoprezentacji kandydata;
Część 2 (2 punkty) – odpowiedzń na jedno ptanie dotyczące programu Matury Międzynarodowej (pytania
oparte na informacjach zawartych na stronie internetowej szkoły);
Część 3 (3 punkty) - interpretację przysłowia lub cytatu dotyczącego życia codziennego;
Część 4 (3 punkty) - odpowiedź na jeden losowo wybrany temat poruszający następujące zagadnienia:

Człowiek
1.
2.

What sort of behaviour annoys you?
Some people say that attractive people have easier lives. How far do you agree?

Dom
1.
2.

Would you like to live abroad? Why? Why not?
What do you think houses in the future will be like?

Szkoła
1.
2.

What qualities should a good teacher have?
What, in your opinion, should a modern school be like?

Praca
1.
2.

Would you like to take up a boring but well-paid job?
Which qualities are most appreciated by employers nowadays?

Życie towarzyskie i rodzinne
1.
2.

Which do you prefer: giving or receiving presents? Why
Do young people go out more or less than they used to in the past? Why do you think this is so?

Żywienie
1.
2.

Do you agree with the saying that ‘we are what we eat’? Why? Why not?
Should vending machines and tuck shops be prohibited in Polish schools? Why? Why not?

Zakupy i usługi
1.
2.

What’s your favourite / least favourite advertisement? Why do you like / dislike it?
What are the advantages / disadvantages of online shopping?

Podróżowanie i turystyka
1.
2.

Which place in Poland would you like to visit? Why?
Some people say that mass tourism is bad for local communities. What do you think?

Kultura
1.
2.

What interesting film / book have you seen / read recently? What is it about?
Who could be considered a role model for young people nowadays?

Sport
1.
2.

Which sports celebrity do you admire most and why?
What sporting event would you like to win a ticket for and why?

Zdrowie
1.
2.

What are the most serious health problems facing young people nowadays?
What do you do to reduce stress in your life?

Nauka i technika
1.
2.

What sort of gadgets couldn’t you live without?
Is using modern technologies always ethical?

Świat przyrody
1.
2.

What natural disasters are you most afraid of and why?
Are animals’ rights protected nowadays?

Życie społeczne
1. What punishments should teenagers who commit crime be given?
2. Why do you think some people become homeless?

Wypowiedź ustna oceniana jest według następujących kryteriów:
Wymowa

Struktury leksykalnogramatyczne

Poprawność językowa

Płynność

0 – 2 pkt.

0 - 3 pkt.

0 - 2pkt.

0 – 3pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 20
Czas trwania testu: 15 min

