
Szanowni Państwo, 
Drodzy Rodzice,

egzamin językowy do I klasy naszego Gimnazjum składa się z dwóch części. 

Pierwsza z nich to test kompetencji językowych, który trwa 90 minut - test 
przygotowują pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego. Zamieszczamy 
przykładowe zadania, które pochodzą z książki „Testuj swoje kompetencje językowe”
(autorki: K.Pijanowska, M.Siekierzyńska, www.polishforyou.pl).

http://www.polishforyou.pl/




W kolejnym dniu (według kalendarium) młodzież przystępuje do egzaminu z 
języka angielskiego. Egzamin ma formę pisemną i trwa 60 minut. Obejmuje on 
test gramatyczno–leksykalny, czytanie ze zrozumieniem, zadania leksykalne o 
charakterze zamkniętym oraz krótką wypowiedź pisemną (około 10-12 zdań). 

Aby nasi kandydaci mogli jak najlepiej przygotować się do egzaminu, zamieszczamy 
ogólny zakres obowiązującego materiału z gramatyki oraz przykładowe tematy 
wypowiedzi pisemnej.



Gramatyka

1. Czasy (zdania twierdzące, przeczące i pytające)

Present Simple 
Present Continuous
Past Simple (regular /irregular verbs)
Past Continuous
Future Simple,
Present Perfect
Past Perfect
„to be going to”
used to (tylko zdania oznajmujące)

2. Zaimki pytające i wyrażenia pytające:  

who/what/which/when/where/whose/how/why 
how much/how many/how often/ how far/what time?

3. Strona bierna – tylko w czasie Present Simple i Past Simple

np: This museum is visited by..... / The book wasn’t written by.....

4. Czasowniki modalne :

– must (oraz forma zastępcza - “have to”) / mustn't
– can / could / may / might
– should

5. Konstrukcja :there is are, was/were – twierdzenia, pytania, przeczenia

6. Zdania warunkowe typu I i II (1st & 2nd Conditional)

7. Zaimki osobowe, przymiotniki i zaimki dzierżawcze, ( I/my/me/mine itd.)

8. Zaimki zwrotne/emfatyczne (myself, yourself itd.)

9. Zaimki wskazujące this/that/these/those

10. Forma dzierżawcza rzeczowników w liczbie pojedynczej ( Susan's room ) oraz 
mnogiej (the boys’ bikes)

11. Określniki ilościowe some, any, no, many, much, a lot of

12. Przedimki a/an / the – użycie ogólne i zastosowanie w popularnych wyrażeniach

13. Liczba mnoga rzeczowników regularna i nieregularna

14. Stopniowanie przymiotników- regularne, opisowe, nieregularne



15. Tworzenie przysłówków np. nice - nicely

16. Question Tags (np. He is hungry, isn’t he?)

17. Przyimki – użycie podstawowe oraz w popularnych wyrażeniach np. on Monday, 
for breakfast, in the morning, at home etc.

18. Liczebniki główne i porządkowe

P  rzykładowe   tematy wypowiedzi pisemnej:

 My best friend
 My best summer / winter holidays
 My last visit to the cinema.
 What’s your favourite book? Why?
 How do people in Poland spend Christmas?
 What would you like to do in future when you grow up? Why?
 What country / city would you like to visit most? Why?  


