SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH
DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
REKRUTACJA 2021 r.
O zakwalifikowaniu się do oddziału dwujęzycznego decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego,
w tym organizowany przez szkołę 27 maja 2021 godz. 16.00 sprawdzian predyspozycji językowych
(przeprowadzony w trybie on-line).
Sprawdzian pisemny trwa 40 minut. Zadania obejmują zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte.
Sprawdza opisane w podstawie programowej umiejętności nabywane przez uczniów w szkole
podstawowej do klasy VI włącznie: rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstów pisanych,
tworzenie wypowiedzi pisemnej, znajomość środków i funkcji językowych.
Poniżej szczegółowe zagadnienia i wymagania obowiązujące na sprawdzianie:
I. Zagadnienia gramatyczne:
Czasy :
 teraźniejsze: Present Simple, Present Continuous, czas Present Perfect
 przeszłe: Past Simple, Past Continuous
 formy wyrażania przyszłości: Future Simple (will), be going to, Present Continuous
Czasowniki regularne i nieregularne
Czasowniki modalne: must, mustn’t, have to, can, should
Przymiotniki i przysłówki (w tym stopniowanie)
Zaimki
Rzeczowniki:
 liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych
 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 określniki ilościowe: some, any, much, many, a lot of, lots of, (a) few, (a) little
 przedimki a, an, the
 forma dzierżawcza rzeczowników
Tryb rozkazujący
Przyimki określające kierunek, miejsce, odległość, czas, przyczynę, sposób
Liczebniki główne, porządkowe
Konstrukcje: there is, there are, would like to, love, like, hate, let’s

II. Zagadnienia leksykalne:















Dane personalne
Ubiory i opis wyglądu
Cechy charakteru, uczucia i emocje
Rodzina i życie towarzyskie
Dom
Szkoła i edukacja
Praca
Czas wolny i zainteresowania, sport
Żywienie , restauracje, gotowanie
Zakupy i usługi
Podróżowanie i turystyka, pogoda
Kultura: rozrywka, sztuka, film, książki
Zdrowie , części ciała
Świat przyrody







Transport, miasto i budowle
Opis przedmiotów i miejsc
Liczebniki, miesiące, daty, godziny
Komunikowanie się
Reagowanie językowe w typowych sytuacjach

III. W zakresie rozumienia tekstów pisanych kandydat:
1)
2)
3)
4)

rozumie wypowiedzi pisemne;
rozumie ogólny sens tekstu;
wyszukuje informacje szczegółowe w tekście;
rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie,
kartka pocztowa.

IV. W zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnej kandydat:
1) tworzy wypowiedzi pisemne:
a) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;
b) opowiada o czynnościach życia codziennego;
c) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

