
Zagadnienia do testu przyrostu kompetencji klasa III (poziom podstawowy) 

Zakres leksykalny 

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację wymagań 

ogólnych w zakresie następujących tematów: 

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, 

zainteresowania, problemy etyczne);  

2)  dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, 

wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania);  

3) szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie poza 

szkolne, system oświaty); 

 4)  praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca 

dorywcza, rynek pracy); 

 5)  życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, 

czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl 

życia, konflikty i problemy);  

6)  żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, 

diety);  

7)  zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, 

korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia);  

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, 

wycieczki, zwiedzanie, wypadki); 

9)  kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);  

10)  sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy); 

 11)  zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, 

niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia);  

12)  nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z pod 

stawowych urządzeń technicznych, awarie, technologie informacyjno-komunikacyjne); 

 13)  świat przyrody (np. klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia i ochrona 

środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna);  

14)  państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i między 

narodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, 

gospodarka);  

15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z 

uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym 

znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności. 

 



Zagadnienia gramatyczne: 

     1. Zdania oznajmujące i pytające oraz różnice w użyciu czasów: 

Simple Present, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Simple     

Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Simple Future, Future 

Continuous, Future Simple in the Past 

2. Czasowniki modalne używane w ich podstawowych funkcjach służących komunikacji: can, 

could, may, might, must, will, would, shall, should, ought to. 

 

3. Rzeczownik: 

a. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 

b. liczba mnoga rzeczownika (regularna i nieregularna), 

c. forma dzierżawcza rzeczowników, 

d. rodzaj rzeczownika, 

e. rzeczowniki złożone, 

f. rzeczowniki użyte przymiotnikowo, 

 

4. Czasownik: 

a. formy bezokolicznika, 

b. tryb rozkazujący, 

c. czasowniki regularne i nieregularne, 

d. imiesłów czynny i bierny, 

e. czasowniki złożone (phrasal verbs) 

 

5. Przymiotnik: 

a. stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników, 

b. przymiotnik dzierżawczy, 

c. użycie przymiotników z określeniami: so, such, how, what 

 

6. Przedimek określony, nieokreślony i zerowy. 

 

7. Przysłówek: 

a. stopniowanie regularne i nieregularne przysłówków, 

b. przysłówki  too, enough, 

c. miejsce przysłówka w zdaniu. 

 

8. Zaimek: 

a. zaimki osobowe,  

b. zaimki dzierżawcze, 

c. zaimki zwrotne i emfatyczne, 

d. zaimki wskazujące, 

e. zaimki pytające, 

f. zaimki względne, 



g. zaimki wzajemne, 

h. zaimki niedookreślone (some, any, no, every, none, neither, either, many, much, few, 

a few, little, a little, another, other, others, the other, the others), 

i. zaimki bezosobowe you, one. 

 

9. Liczebniki główne i porządkowe. 

 

10.  Przyimek: 

a. przyimki określające miejsce, kierunek, odległość i czas, 

b. przyimki sposobu i przyczyny. 

 

11.  Spójniki: and, or but, if, unless, that, till, until, when, where, while, after, before, because, 

(al)though, so. 

 

12.  Składnia: 

a. zdania rozkazujące, 

b. zdania z podmiotem it, 

c. zdania z podmiotem there, 

d. pytania typu question tags, 

e. zdania z dwoma dopełnieniami, 

f. zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Present Continuous, Past 

Continuous, Simple Past, Present Perfect, Future Simple, Past Perfect, 

g. pytania pośrednie, 

h. zdania w mowie zależnej (twierdzące, pytające i rozkazujące) z czasownikami typu 

say, tell, ask i nastepstwo czasów, 

i. zdania współrzędnie złożone, 

j. zdania podrzędnie złożone, 

k. zdania warunkowe typu 0, I, II,III 

l. konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, 

m. konstrukcja have something done, 

n. zdania wykrzyknikowe 

 

 

 

 

 

 


