
Szkoła Podstawowa nr 18 
w Lublinie 

Regulamin sprawdzianu umiejętności  

z j. angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej 

I. Czas trwania sprawdzianu: 60 minut 

II. Rodzaj sprawdzianu: pisemny 

III. Cele: 

 diagnozowanie   oraz   ocenianie   wiedzy   i   umiejętności   językowych uczniów po szkole podstawowej; 

 rozwijanie w uczniach umiejętności samooceny; 

 rozwijanie umiejętności właściwego planowania procesu uczenia się uczniów; 

 dostosowanie metod i technik pracy nauczyciela do indywidualnego poziomu językowego uczniów. 

IV. Zakres gramatyczny: 

 czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple; 

 przyimki miejsca, czasu; 

 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; 

 określenia ilościowe; 

 liczba mnoga rzeczowników; 

 konstrukcja there is/there are + some/any; 

 czasowniki modalne: can/can't, must/mustn't, should/shouldn't; 

 czasowniki: like, hate, (don't) mind, prefer; 

 stopniowanie przymiotników, porówniania; 

 konstrukcja 'to be going to'; 

 czasownik 'have to' w czasach: Present Simple, Past Simple; 

 zdania warunkowe I typu 

 przymiotniki i zaimki dzierżawcze; 

 liczebniki główne i porządkowe; 

 too/enough; 

 pytania ogólne i szczegółowe. 

V. Znajomość słownictwa w zakresie podstawowym: 

 Człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania); 

 Dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia); 

 Szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne, życie szkolne, miejsca w szkole); 

 Praca (popularne zawody, miejsca pracy); 

 Życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania 

czasu wolnego); 

 Żywienie (artykuły spożywcze, posiłki); 

 Zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie); 

 Podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata); 

 Kultura (święta, obrzędy); 

 Sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy); 

 Zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna, choroby); 

 Świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz). 

VI. Sprawność komunikowania się w języku angielskim: 

Udzielanie informacji o sobie,  swojej  rodzinie, zainteresowaniach, domu oraz pokoju, swoim mieście. 

VII. Odbiór tekstu czytanego: 
Rozumienie tekstu czytanego, rozpoznawanie związków pomiędzy częściami tekstu. 

VIII. Typy zadań: 
1. Odpowiedzi na pytania 

2. Transformacje 

3. Uzupełnianie luk 

4. Tłumaczenia fragmentów zdań na j. angielski 

5. Test wyboru  


