
Załącznik nr 1 

I. Informacje ogólne 

1. Sprawdzian kompetencji językowych składa się tylko z części pisemnej w formie testu i trwa 60 

minut. Poszczególne zadania testu sprawdzają stopień, w jakim kandydat spełnia wymagania przypisane 

do etapu edukacyjnego na poziomie III.1., które są określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego. Zadania są przygotowane na poziomie A2+/B1 (wg Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego) i sprawdzają wiadomości oraz umiejętności zapisane w obszarach standardów 

wymagań egzaminacyjnych: odbiór tekstu czytanego, reagowanie językowe, znajomość środków 

językowych oraz umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej. 

2. Test kompetencji językowych składa się z różnego rodzaju zadań zamkniętych(60%)  i otwartych 

(40%). 

 Wśród zadań zamkniętych mogą wystąpić np.:  

• zadania wyboru wielokrotnego, w których kandydat wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku 

podanych propozycji  

• zadania typu „prawda – fałsz”, w których kandydat stwierdza zgodność (lub niezgodność) zdań 

zawartych w zadaniu z treścią przeczytanego tekstu  

• zadania na dobieranie, w których kandydat łączy ze sobą odpowiednie elementy (np. słowa, wyrażenia, 

fragmenty tekstu, ilustracje).  

Wśród zadań otwartych mogą wystąpić np.: 

 • zadania z luką, w których kandydat wstawia odpowiednie słowo, wyrażenie, jako uzupełnienie 

zwrotu, zdania, fragmentu tekstu  

• zadania krótkiej odpowiedzi, w których kandydat formułuje odpowiedź w formie jednego lub kilku 

wyrazów albo od 1 do 3 zdań.  

 tworzenie dłuższej wypowiedzi pisemnej (80 - 130 słów). Wypowiedź nieformalna np. blog, list 

prywatny, e-mail 

3. Z testu można otrzymać maksymalnie 50 punktów i kandydat otrzymuje pozytywny wynik testu, jeśli 

otrzyma minimum 25 punktów (50%).  

4. Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 29 maja 2017 r. w budynku szkoły (ul. Grodzka 

34, 33-300 Nowy Sącz) o godzinie 10:00. Kandydaci muszą przedstawić komisji nadzorującej przebieg 

testu legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz stawić się 30 minut przed 

rozpoczęciem testu.  

 

II Zakres wymagań programowych 

 

LEKSYKALNY I TEMATYCZNY  

 

1. człowiek (np. dane personalne, opisywanie wyglądu i osobowości, uczucia i emocje, 

zainteresowania);  

2. dom (np. miejsce zamieszkania, rodzaje domów, pomieszczenia i ich wyposażenia, wynajmowanie, 

kupno i sprzedaż mieszkania); 

3. szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny, wymagania, życie szkolne); 

4. praca (np. zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy, warunki pracy, praca dorywcza);  

5. życie rodzinne i towarzyskie (np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia 

codziennego, czas wolny, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);  

6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne);  

7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, środki 

płatnicze, reklama);  

8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, 

wycieczki, zwiedzanie, wypadki);  

9. kultura (np. dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze, media);  

10. sport (np. popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy);  

11. zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, części ciała, zdrowy styl życia, 

uzależnienia);  



12. nauka i technika (np. korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, dziedziny nauki, 

wynalazki i odkrycia, komputery);  

13. świat przyrody (np. pogoda, klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, klęski żywiołowe, ochrona 

środowiska);  

14. państwo i społeczeństwo, przestępczość, podstawowa wiedza o krajach angielskiego obszaru 

językowego.  

 

 

GRAMATYCZNY 

 

1. Formy oznajmujące, przeczące i pytające w czasach: 

 Present Simple 

 Present Continuous  

 Present Perfect 

 Present Perfect Continuous  

 Past Simple 

 Past Continuous  

 Past Perfect 

 Future Simple 

 Future Continuous  

 Future Perfect 

2. Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach. 

3. Zdania w trybie rozkazującym. 

4. Mowa zależna 

5. Konstrukcja HAVE/GET STH DONE 

6. Rozkazy/polecenia w mowie zależnej. 

7. Zdania z podmiotem there np. (there are.., there will be) oraz it (np. It is hard to say) 

8. Pytania typu Question Tags. 

9. Zwroty used to/be used to/get used to/would - zastosowanie i formy gramatyczne 

10. Zdania warunkowe (typu 0, I, II, III) oraz spójniki czasowe: if, when, after, before, as soon as, until, 

etc.; wyrażenia: I wish… / If only… 

11. Podstawowe konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odsłownym (gerund): czasownik + 

bezokolicznik lub gerund (np. go to do, used to do, enjoy doing); czasownik + dopełnienie + 

bezokolicznik (np. tell sb. to do, order sb. to do); przymiotnik + bezokolicznik (np. ready to 

do,  too old to do); wyrażenie be going to. 

12. Czasowniki posiłkowe i modalne (be, have, do, may, might, must, can, could, will, would, shall, 

should, ought to) 

13. Czasowniki regularne i nieregularne. 

14. Imiesłów czynny i bierny. 

15. Najczęściej używane czasowniki typu Phrasal Verb 

16. Rzeczowniki – regularna i nieregularna liczba mnoga, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma 

dzierżawcza (of i Saxon Genitive) 

17. Przedimki – podstawowe użycie (określony, nieokreślony, zerowy) 

18. Przymiotniki – stopniowanie regularne i nieregularne; użycie przymiotników z so i such (np. She’s 

so bright. She’s such a bright girl.); przymiotniki dzierżawcze (my, your etc.) 

19. Przysłówki – stopniowanie regularne i nieregularne, użycie too i enough. 

20. Zaimki – osobowe (I, you etc.); wskazujące (this, that etc.); dzierżawcze (mine, yours etc.); 

względne (who, which etc); zwrotne (myself, themselves etc.); wzajemne (each other); nieokreślone 

(some, any, every, no + złożenia), określniki: much, many, few,        a few, little, a little, each, both, 

all, none, neither, either, other, another, the other, others, pytające (who/what/which). 

21. Liczebniki – główne i porządkowe. 

22. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość (in London, to school), określające czas (np. on 

Monday, in July, at night), przyczyny (np. to win a prize), sposobu (np. by bus, with a pen), po 

niektórych czasownikach i przymiotnikach (np. think of, listen to ,interested in) 



23. Spójniki – and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, although etc. 

24. Zdania z dwoma dopełnieniam, np. Mark bought Kate beautiful flowers. 

25. Zdania podrzędnie złożone: przydawkowe (np. The Man who lives next door is a famous actor.), 

okolicznikowe celu, czasu, miejsca, porównawcze, przyczyny, skutku. 

26. Konstrukcje: ‘Be going to’ ‘have to ‘would like to’ 

27. Czynności wyrażające stany i czynności 

28. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful girl! 

 

Zakres materiału wymagany od kandydatów do klasy I opracowany został w oparciu o wymagania 

egzaminacyjne do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (poziom B1 Europejskiego 

Schemat Opisu Kształcenia Językowego). 

 

Program nauczania klasy dwujęzycznej stanowi kontynuację programu nauczania gimnazjum, jednak 

od kandydatów wymagane jest wykazanie się opanowaniem w jak najwyższym stopniu sprawności 

wymienionych w podstawie programowej gimnazjum. 

 


