
Zakres wymagań z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej 

W procesie rekrutacji do VII klasy  dwujęzycznego kandydat przystępuje do testu kompetencji 

językowych. 

Poniżej publikujemy zakres materiału obowiązujący na teście kompetencji w PSP19. 

 

Zagadnienia z gramatyki języka angielskiego na poziomie A2 

 

1. Czasowniki  

Czasy gramatyczne 

Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach: 

• Present Simple 

• Present Continuous 

• Present Perfect 

• Past Simple 

• Past Continuous 

• Future Simple (will) 

wyrażenie going to oraz czas Present Continuous w opisywaniu przyszłości 

grupa czasownikowa (verb patterns), np. I want to go/ I like, enjoy reading/ Let me do it 

czasowniki modalne w teraźniejszości (can, can’t, could, should, shouldn’t, have to, must, don’t have 

to, mustn’t) 

 

2. Przymiotniki 

stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników: stopień wyższy i  najwyższy (comparatives , 

superlatives) 

przymiotniki z –ed i –ing np. interested i interesting 

wyrażenia przyimkowe np. bad at, good at, interested in  

 

 



3. Reczowniki 

przedimki przed rzeczownikami (articles): a, an, the  

rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (countable and uncountable nouns) 

rzeczowniki regularne i nieregularne w liczbie mnogiej  (regular and irregular plural nouns) 

 

4. Zaimki 

zaimki osobowe podmiotowe i dopełnieniowe (subject and object pronouns): I , you,  he, me , you, 

him….. 

zaimki ilościowe (quantifiers)  np. much, many, a lot of 

zaimki dzierżawcze: my, your,  mine, yours …… 

zaimki pytające i  względne: who, what, where, when, how, which 

 

5. Przysłówki  

Przysłówki częstotliwości: never, hardly ever, often…. 

Przysłówki sposobu regularne i nieregularne:  slowly, happily, fast, well … 

 

Zagadnienia leksykalne z języka angielskiego na poziomie A2 

1.Animals (zwierzęta) 

2. Buildings and city  (budynki i miasto ) 

3. Countries and nationalities  (kraje i narodowści) 

4. Clothes (ubrania) 

5. Digital world (świat cyfrowy) 

6. Education  and places at school (edukacja, miejsca w szkole) 

7. Feelings (uczucia, emocje) 

8. Food and drink (jedzenie i picie) 

9. Foreign language learning (nauka języków obcych) 

10. Health (zdrowie) 

11. House (dom) 



12. Leisure time (czas wolny; zainteresowania, rozrywka, filmy, telewizja, muzyka -  instrumenty 

muzyczne,  święta, uroczystości) 

13. Nature, landscape  (przyroda, krajobraz) 

14. People; stages of life, family, features of character, traditions, jobs (ludzie; fazy życia, rodzina, 

cechy charakteru, tradycje, zawody) 

15. Shopping (zakupy) 

16. Sport and equipment   (dyscypliny  sportu i sprzęt sportowy) 

17. Travelling  and transport (podróżowanie i transport) 

18. Weather (pogoda) 

19. Work (praca, zawód) 

20. English – speaking world (świat anglojęzyczny: znane miejsca w Londynie, znani pisarze i  ich 

utwory Sherlock Holmes, Harry Potter, Hollywood i USA, znane święta: Halloween, Thanksgiving, 

Christmas, Easter ,ect.) 

 

Funkcje językowe z języka angielskiego na poziomie A2 

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (zwrotów i wyrażeń), które 

realizują różnorodne funkcje językowe. 

1. Przedstawianie siebie i innych osób 

2. Opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt 

3.  Identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania 

budynków w mieście) 

4. Opisywanie pogody 

5. Rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy 

6. Stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, 

przepraszanie 

7. Opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu 

wolnego) 

8.  Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia 

9.  Porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności 

10. Wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość 



11. Wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości 

12.  Podejmowanie decyzji w chwili mówienia 

13. Pytanie i prośba o informację 

14. Wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych 

15. Określanie umiejętności, kompetencji 

16. Określanie posiadania i przynależności 

17. Wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii 

18. Wyrażanie zgody lub sprzeciwu 

19. Wyrażanie uczuć i emocji 

20. Wyrażanie prośby 

21. Zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby 

22. Wyrażanie zakazu i nakazu 

23. Ostrzeganie i instruowanie 

24. Pytanie o pozwolenie 

25. Udzielanie i odmawianie pozwolenia 

26. Wyrażanie przyczyny i skutku (np. to…, because…) 

27.  Proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji 

28. Składanie gratulacji i życzeń 

29. Odpowiadanie na życzenia i gratulacje 

30. Zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie 


