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MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA PADEREWSKI W LUBLINIE 

ZAGADNIENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DO KLASY 7 

Czasy gramatyczne:  

 Present Simple; Present Progressive (kontekst teraźniejszy i przyszły) 

 Past Simple, konstrukcja used to, Past Progressive (+when/ while/ as/ as soon 

as), Past Perfect Simple 

 Future Simple, konstrukcja ‘be going to’  

 Present Perfect Simple, Present Perfect Progressive (oraz charakterystyczne 

wyrażenia: for, since, already, yet, just, never, ever) 

Inne struktury gramatyczne:  

Stopniowanie przymiotników (stopień wyższy i najwyższy, porównania z użyciem 

as...as)  

Przysłówki  

Some / Any / No / Every i ich złożenia (np. somebody, nowhere itp.) 

Who / which / that / whose 

So / such  + przymiotnik/ przysłówek+ that 

All / Both / Neither / None / Either  

Przyimki miejsca, czasu, ruchu 

Okresy warunkowy  0, 1, 2, wishes 

Zdania czasowe 

Zdania okolicznikowe 

Pytania ogonkowe (question tags) 

Czasowniki modalne (should, must/mustn’t, have to/ don’t have to, can, could, may, 

might, be able to, need (to)  

Strona bierna w czasach: Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Simple Future, 

z konstrukcją ‘be going to’ oraz czasownikami modalnymi 

Przedimek nieokreślony a/an oraz określony ‘the’ 

Czasowniki z imiesłowami i bezokolicznikiem (to) 

Pytania o podmiot i dopełnienie, pytania negatywne 

Zaimki: osobowe, w formie dopełnienia, zwrotne 
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ZAGADNIENIA LEKSYKALNE 

Człowiek: wygląd zewnętrzny, cechy charakteru (+cechy prawdziwego przyjaciela), 

ubrania, styl 

Podróżowanie: miejsca w mieście, opis atrakcji  

Praca: zawody ( w tym nazwy zbrodni i kryminalistów), wykonywane czynności 

Dom: meble, wyposażenie,  

Życie towarzyskie: rodzina i przyjaciele, relacje, czynności sportowe, rodzaje muzyki 

(zwroty: can’t stand, be interested in, be fond of, find…..+przymiotnik, be into), 

gotowanie (zwroty opisujące sposób wykonania dania- przepisy), zdrowy styl życia  

Technologia: rozmowy telefoniczne (rozpoczynanie i kończenie rozmowy- zwroty),  

Edukacja: zwroty: attend, revise for, sit (for)/ take, miss, do well/badly in/ pass/ fail, 

get 

Świat przyrody: dzikie zwierzęta, katastrofy naturalne, warunki pogodowe,  

Kultura: święta, wydarzenia kulturalne  

Żywienie: produkty, opakowania,  

Słówotwórstwo: końcówki- ation, -ion, -ment (np. collect- collection, invite- invitation, 

improve- improvement), końcówki ‘ful’ i ‘less’ ; tworzenie przymiotników z końcówką 

–ed i -ing 

Czasowniki frazowe: look, come, turn 

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM - odpowiedzi na pytania do tekstu czytanego   

PISANIE- list / e-mail nieformalny, opowiadanie (wg podanych kryteriów- 

wytycznych, z użyciem poznanych struktur gramatycznych i bogatego słownictwa)  

SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM - odpowiedzi na pytania do tekstu słuchanego  

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU:  

Część I: Opis obrazka (nawiązujący do zagadnień tematycznych podanych w 

zagadnieniach po klasie 6) 

Część II: Odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień poruszanych na obrazku a 

nawiązujących do życia ucznia 

Część III: Dyskusja na temat zagadnień powiązanych z tymi zaprezentowanymi na 

zdjęciu (uczeń prezentuje swoje opinie i dzieli się doświadczeniem). W tej części 

mogą się pojawić pytania dodatkowe dotyczące życia rodzinnego oraz szkolnego.   

 

 


