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Cele konkursu: 

 Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego; 

 Poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie kompetencji kluczowych; 

 Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie opanowania języka 

angielskiego  na poziomie określonym dla II etapu edukacyjnego; 

 Rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych; 

 

Rodzaj arkusza i typy zadań: 
Test sprawdza znajomość środków leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności językowe.  

Test składa się z różnych typów ćwiczeń, np. test jednokrotnego wyboru, zadania typu 

prawda/fałsz, wybieranie wyrazów do kategorii, nazwanie danej kategorii wyrazów, 

tworzenie pytań i odpowiedzi na pytania, zdania z lukami. 

 

Wymagania 

 

Wiadomości: 

 Ja i moje otoczenie – podawanie podstawowych danych o sobie i członkach rodziny, 

przyjaciołach, życie rodzinne, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, 

konflikty, problemy; 

 Mój dzień – rozkład dnia, formy spędzania wolnego czasu, hobby, zwierzątka 

domowe, podstawowe obowiązki, podawanie czasu i pytanie o godzinę; 

 Moja szkoła – przedmioty szkolne, przybory szkolne ucznia; klasa szkolna i jej 

wyposażenie, plan lekcji, korepetycje, pomoc wzajemna w nauce, życie szkolne; 

 Mój dom / moje mieszkanie - nazwy domów, nazwy pomieszczeń, wyposażenie, opis 

mieszkania, prace domowe; 

 Żywienie – produkty żywnościowe, napoje, owoce, warzywa, nazwy posiłków                             

i podstawowe czasowniki dotyczące przygotowywania posiłków, lokale 

gastronomiczne, zamawianie posiłków w restauracji (kelner – gość), zdrowe 

odżywianie; 

 Zakupy, rodzaje sklepów, umiejętność dokonania zakupów – klient – sprzedawca, 

korzystanie z usług, reklama. 

 Przyroda- nazwy elementów środowiska naturalnego, zanieczyszczenie powietrza, 

ocieplenie globalne. 

 Podróżowanie i turystyka- atrakcje turystyczne, nazwy miejsc, zwiedzanie 

 Sztuka i kultura- muzyka, literatura, film i teatr 

 Praca- nazwy zawodów, kariera, sukces zawodowy 

 

Umiejętności 

 umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem; 

 umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji; 

 praktyczne stosowanie języka w typowych sytuacjach komunikacyjnych na bazie 

znajomości gramatyki i słownictwa na poziomie A2+ (B1 w zakresie rozumienia 

wypowiedzi) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

 



Posługiwanie się środkami gramatycznymi:  
a) rzeczownik  

 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

 liczba mnoga regularna i nieregularna 

 forma dzierżawcza, np. Ben’s dog, the name of … 

 rzeczowniki złożone, np. dishwasher 
b) czasownik  

 czasowniki posiłkowe 

 czasowniki modalne: can, could, may, must, should, will, shall, would, might, need 

 podstawowe czasowniki złożone, np. turn off; (w szczególności na podstawie 
pozycji nr 1 i 2 w wykazie literatury) 

 tryb rozkazujący 

 czasowniki regularne i nieregularne 

 imiesłów czynny i bierny, np. making, made 

 czasowniki wyrażające stany, np. I want (to)…    I believe... i czynności, np. I’m 
thinking of... 

 czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, 
Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple 

 konstrukcje: be going to, have to, would like (to), be able to 
c) przedimek 

 nieokreślony 

 określony 

 zerowy 
d) przymiotnik 

 stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników używane do porównań w 
stopniu równym, wyższym i najwyższym 

 przymiotniki po czasownikach postrzegania, np.: It tastes good. 

 przymiotniki dzierżawcze, np.: my, his, our 
e) przysłówek 

przysłówki (częstotliwości, czasu, miejsca, sposobu, stopnia) i ich miejsce w zdaniu 
f) zaimek 

 zaimki osobowe w formie podmiotu, np. I, we i w pozostałych formach np.: me, 
them 

 zaimki dzierżawcze, np.: mine, yours, ours 

 zaimki wskazujące, np.: this, those 

 zaimki pytające, np.: who, what, which 

 zaimki względne, np.: who, which, that 

 zaimki nieokreślone, np.: some, anything, (a) few 

 zaimki one / ones 
g) liczebniki główne i porządkowe 
h) przyimek 

 przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, czas 

 przyimki sposobu, np.: by car, with a spoon 

 przyimki po niektórych czasownikach; rzeczownikach i przymiotnikach, np.: put 
on, lack of 

i) spójnik 



np.: and, or, because, if, whether, unless, while, before, after, so , when, where, as 
soon as, although, however 

j) nauka o zdaniu  

 zdania twierdzące, przeczące i pytające w wyżej wymienionych czasach 
gramatycznych i strukturach, w tym zdania złożone, np. I was sleeping when he 
came in. 

 zdania z podmiotem it i there, np.: It rained heavily last night. There will be a new 
gym in our town. 

 zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Past Simple 

 pytania pośrednie, np. She wants to know if I love her brother. Can you tell me 
where the hotel is? 

 zdania warunkowe typu 0 i I 

 konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to...., I enjoy…, I’m 
keen on… 

 

 

 

 

 


