
Zagadnienia i typy zadań na test kwalifikacyjny do klasy europejskiej – 

profil dwujęzyczny 

 

 

Gramatyka  

 

a) czasy gramatyczne – Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Future Simple 

b) strona bierna 

c) pierwszy i drugi tryb warunkowy 

d) dopełniacz saksoński 

e) czasowniki modalne 

f) czasowniki posiłkowe 

g) czasowniki frazowe 

h) formy czasowników (forma przeszła, imiesłów bierny i czynny, zdania 

typu „verb patterns”) 

i) przyimki (określajace miejsce, czas, kierunek, sposób, spójniki) 

j) przedimki (“a/an,” “the,” no article) 

k) formy zaimków osobowych (podmiot, dopełnienie, dzierżawcze, zwrotne, 

wskazujące, pytające, względne, nieokreślone, bezosobowe) 

l) stopniowanie przymiotników (regularnych i nieregularnych) 

m) formy liczebników 

n) forma “there is/are” 

o) zdania oznajmujące, przeczące, pytające, rozkazujące 

p) konstrukacja “going to do sth” 

q) konstrukcja “want to” i “would like to” 

r) rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

s) liczba mnoga reczowników 

t) stopniowanie przysłówków 

u) przysłówki “too” i “enough” 

v) mowa zależna 

 

Słownictwo 

 

a) człowiek – wygląd, cechy charakteru, dane personalne, rzeczy osobiste 

(ubrania, przedmioty codziennego użytku), uczucia, emocje, umiejętności 

i zainteresowania 

b) dom/miejsce zamieszkania – dom i okolice, pomieszczenia, wyposażenie 

mieszkania, prace domowe 

c) edukacja – szkoła, życie szkolne, przybory szkolne, zajęcia pozalekcyjne, 

uczenie się 

d) praca – zawody, miejsce pracy 



e) życie prywatne – rodzina, przyjaciele, życie codzienne, określanie czasu, 

święta, czas wolny, styl życia, konflikty i problemy 

f) żywienie – artykuły spożywcze, posiłki, warzywa i owoce, lokale 

gastronomiczne 

g) zakupy i usługi – rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i 

kupowanie, pieniądze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z 

usług 

h) podróżowanie i turystyka – środki transportu, orientacja w terenie, baza 

noclegowa, podróże, zwiedzanie, wskazywanie drogi 

i) kultura – dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, 

media 

j) sport – dyscypliny sportu, trenowanie sportu, obiekty sportowe, imprezy 

sportowe 

k) zdrowie – tryb życia, samopoczucie, choroby 

l) nauka i technika – odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z 

technologii 

m) świat przyrody – pogoda, pory roku, zwierzęta, rośliny, krajobraz 

 

 

Formy egzaminu: 

 

a) pisanie (wiadomość, email, wpis na bloga, notatka, ogłoszenie, 

zaproszenie (długość – 50-80 słów)) 

b) tłumaczenie zdań (pol na ang) 

c) tłumaczenie słów (pol na ang) 

d) parafraza zdań 

e) układanie zdań z podanych elementów 

f) odpowiedzi na pytania 

g) zadania z lukami 

h) czytanie ze zrozumieniem 

 

 

 


