
JĘZYK ANGIELSKI 

 

I SŁOWNICTWO: 
 

1) Człowiek: wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste, okresy życia, dane personalne, cechy charakteru, 

uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania 

2) Miejsce zamieszkania: typy domów, pomieszczenia i wyposażenie domu, okolica, prace domowe 

3) Edukacja: przedmioty nauczania, oceny szkolne, przybory szkolne, szkoła i jej pomieszczenia, życie 

szkoły, zajęcia pozalekcyjne, uczenie się 

4) Praca: popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu 

5) Życie prywatne: rodzina/członkowie rodziny, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, 

formy spędzania czasu wolnego, styl życia, święta i uroczystości, konflikt i problemy, określanie czasu 

6)Żywienie: artykuły spożywcze, ilość i opakowania, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, 

nawyki żywieniowe 

7) Zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary i ich cechy, korzystanie z usług, sprzedawanie i kupowanie, 

promocje, wymiana i zwrot towaru, środki płatnicze 

8) Podróżowanie i turystyka: środki transportu i korzystanie z nich, , wycieczki, wakacje, baza 

noclegowa, zwiedzanie, informacja turystyczna, orientacja w terenie 

9) Kultura: dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, , media, tradycje i zwyczaje 

10) Sport: dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu 

11) Zdrowie: tryb życia, części ciała, choroby i ich objawy, urazy i kontuzje, leczenie 

12) Nauka i technika: urządzenia techniczne, odkrycia naukowe i wynalazki, korzystanie z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, korzystanie z internetu  

13) Świat przyrody: pogoda, pory roku, zwierzęta, rośliny, krajobraz, zjawiska naturalne, zagrożenie i 

ochrona środowiska naturalnego 

14) Życie społeczne: wydarzenia i zjawiska społeczne, formy rządów, przestępczość 

 

II USE OF ENGLISH: 
 

1) Present Simple 

2) Present Continuous 

3) Past Simple 

4) Past Continuous 

5) Used to 

6) Present Perfect 

7) Past Perfect 

8) Wyrażanie przyszłości: Future Simple, Present Continuous, be going to  

9) Czasowniki modalne 

10) Konstrukcja „have to”, konstrukcja „would like to” 

11) Konstrukcje bezokolicznikowe, gerundialne 

12) Zdania z podmiotem „there” i „it” 

13) Zdania wykrzyknikowe 

14) Zdania warunkowe (0, I, II) 

15) Strona bierna: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple 

16) Zdania podrzędnie złożone 

17) Rzeczowniki: policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga, rzeczowniki złożone, przynależność 



18) Przedimki: a, an, the, zerowy 

19) Przymiotniki: dzierżawcze, stopniowanie, porównania, podkreślenia (so, such) 

20) Przysłówki 

21) Zdania z „too”, „enough” 

22) Zaimki: osobowe w formie podmiotu,  dopełnienia, dzierżawcze, wskazujące, nieokreślone 

23) Przyimki: miejsca, czasu, ruchu 

24) Spójniki 

25) Czasowniki nieregularne 

26) Czasowniki frazowe 

27) Imiesłowy czynne i bierne 

 

III ZNAJOMOŚC FUNKCJI JEZYKOWYCH (zadania zamknięte i otwarte): 
 

1) Udzielanie informacji 

2) Wyrażanie opinii  

3 Wyrażania upodobań 

4) Zapraszanie 

5) Składanie życzeń 

6) Składanie propozycji 

7) Udzielanie rad 

8) Wyrażanie nakazów i zakazów 

9) Pytanie o pozwolenie 

10) Wyrażanie prośby 

 

IV ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH (zadania zamknięte i otwarte) 
 

V ZAKRES KULTUROWY (głównie geografia, zadania zamknięte i otwarte) 
 

V WYPOWIEDŹ PISEMNA: list, email, pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, wpis na blogu, 

historyjka, notatka 

 

Tłumaczenie fragmentów zdań, układanie fragmentów zdań, parafraza, dobieranie, wybór 

wielokrotny, uzupełnianie luk, odpowiedzi na pytania. 


