Zakres materiału na egzamin poprawkowy z języka angielskiego dla
KLASY I TECHNIKUM rok szkolny 2016/2017
GRAMATYKA
1. Czas teraźniejszy prosty Present Simple + określenia częstotliwości stosowane w tym czasie.
2. Pytania typu Yes/ No (pytania z operatorami) i Wh- (pytania ze słówkami pytającymi np. kto, co, jak
itp.)
3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
4. Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników
5. Użycie wyrażeń: some, any, no, a lot of i much, many
6. Rodzajniki nieokreślone a i an oraz rodzajnik określony the.
7. Czas teraźniejszy ciągły Present Continuous
8. Kiedy używamy Present Simple a kiedy Present Continuous?
9. Stopniowanie przymotników, porównywanie przy użyciu przymiotników.
10. Wyrażenia have to i don’t have to.
SŁOWNICTWO
1. Nazwy czynności dnia codziennego i zajęć wykonywanych w czasie wolnym.
2. Wyrażenia z czasownikami have, go i play.
3. Członkowie rodziny, życie rodzinne.
4. Nazwy produktów żywnościowych i napojów.
5. Nazwy pojemników w jakich nabywamy żywność (np. słoik, karton, pudełko itp.)
6. Czasowniki związane z przygotowywaniem posiłków.
7. Kolejność przymiotników w zdaniu.
8. Nazwy zawodów.
9. Kolokacje wyrazowe związane z pracą.
10. Części ciała.
11. Opis wyglądu zewnętrznego.
12. Opis osobowości, cechy charakteru.
13. Nazwy ubrań, opis ubioru danej osoby.
14. Nazwy ważnych wydarzeń w życiu (np. ślub, zaręczyny, pierwsza praca itp.)
SPRAWNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
1. Potrafię opowiedzieć o sobie i o swojej rodzinie.
2. Potrafię przedstawić swoje upodobania i preferencje.
3. Potrafię opisać swój typowy dzień.
4. Potrafię podać prosty przepis na jakieś danie.
5. Umiem opisać jakąś restaurację.
6. Wiem jak złożyć zamówienie w barze lub restauracji.
7. Rozumiem opis pracy innej osoby.
8. Potrafię opisać obrazek.
9. Potrafię opisać jakąś osobę (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, osobowość).
10. Rozmawiam na temat ważnych wydarzeń w moim życiu.
11. Potrafię opisać czyjś ubiór.
12. Umiem przeprowadzić dialog w sklepie z ubraniami.
SPRAWNOŚĆ PISANIA
1. Potrafię napisać e-maila nieformalnego z podaniem informacji na swój temat.
2. Potrafię napisać e-maila nieformalnego z zaproszeniem na jakieś wydarzenie.
3. Potrafię napisać e-maila z prośbą.
4. Potrafię zredagować krótki wpis na bloga osobistego z informacjami o sobie.
Materiał realizowany w oparciu o podręcznik Matura Focus 1 wydawnictwo Pearson. ( rozdziały 1-4).
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