Zakres wymagań z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej
W procesie rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej kandydat przystępuje do
pisemnego testu kompetencji językowych.
Poniżej publikujemy zakres materiału, który obowiązuje na teście kompetencji
w PSP19.
Zagadnienia gramatyczne
1. Czasownik
Czasy gramatyczne
Zdania oznajmujące, przeczące i pytające w czasach:
Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Future Simple
Wyrażenie going to oraz Present Continuous w opisywaniu przyszłości
Czasowniki modalne w teraźniejszości: can, should, must, have to

2. Przymiotniki
Stopień wyższy i najwyższy przymiotników
Przymiotniki z -ed i -ing, np. interested, interesting
Wyrażenia przyimkowe: bad at, good at, interested in

3. Rzeczowniki
Przedimki: a, an, the
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Rzeczowniki regularne w liczbie mnogiej
Rzeczowniki nieregularne w liczbie mnogiej: men, women, people, children

4. Zaimki
Zaimki osobowe i dopełnieniowe: I, you, he, me, him…
Zaimki ilościowe: much, many, a lot of
Zaimki dzierżawcze: my, your, mine, yours…
Zaimki względne: who, what, where, when, how, which

5. Przysłówki
Przysłówki częstotliwości: always, sometimes, often…

Słownictwo
1. Miasto i budynki
2. Kraje i narodowości
3. Ubrania
4. Świat cyfrowy
5. Edukacja, miejsca w szkole
6. Uczucia i emocje
7. Jedzenie i picie
8. Zdrowie
9. Dom
10.Czas wolny i zainteresowania
11.Przyroda i zwierzęta
12.Ludzie, rodzina, cechy charakteru, zawody
13.Zakupy
14.Dyscypliny sportu
15.Podróżowanie i transport

Funkcje językowe

1. Przedstawianie siebie i innych osób
2. Opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt
3. Określanie miejsca położenia przedmiotów, budynków w mieście

4. Stosowanie zwrotów grzecznościowych: powitanie, pożegnanie,
podziękowanie, przepraszanie
5. Opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego
6. Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia
7. Porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc
8. Wyrażanie intencji, marzeń, planów oraz przewidywań
9. Pytanie o informację
10.Wyrażanie upodobań
11.Określanie umiejętności i posiadania
12.Wyrażanie opinii
13.Wyrażanie zgody lub sprzeciwu
14.Wyrażanie prośby, zakazu i nakazu
15.Pytanie o pozwolenie, udzielanie i odmawianie pozwolenia
16.Składanie gratulacji i życzeń
17.Zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia

