Sprawdzian kompetencji językowych
dla kandydatów klas pierwszych do XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
na rok szkolny 2019/2020
Celem testu predyspozycji i umiejętności z języka angielskiego dla kandydatów do klasy
dwujęzycznej jest zbadanie wiedzy kandydatów do w/w klasy z zakresu gramatyki i
słownictwa, oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie B1/B2.
Gramatyka i słownictwo-zakres


czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe,







mowa zależna,
strona bierna,
okresy warunkowe,
przedimki, zaimki, liczebniki,
rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki.

Typy zadań: przekształcanie zdań, tłumaczenia, uzupełnianie luk,, wstawianie
odpowiednich form czasowników, test wyboru, słowotwórstwo itd.
Czytanie ze zrozumieniem- dla zrozumienia ogólnego sensu przeczytanego tekstu i
zrozumienia wybranych elementów tekstu i wyszukiwania konkretnych informacji
Typy zadań- prawda/fałsz, wielokrotny wybór, przyporządkowywanie, wstawianie usuniętych
fragmentów w luki w tekście, dobieranie nagłówków
PRZYKŁADOWE ZADANIA
I. PARAFRAZA
1. Tom has never drunk wine before.
It is the first ..............................
2. 'Why did you do it?', she asked me.
She asked me why...................................
3. They have just bought a new apartment.
A new apartment...........................................
4. Mark was angry because she hadn't invited him.
If............................................
5. Kate started writing this essay at 3 o'clock.
Kate.....................................................since 3 o'clock.
6. I won't do it if he doesn't help me.
I won't do it unless................................................................

7. ' Don't sit on the floor', he said to me.
He told me..................................................
8. 'I didn't call him last night', she said.
She said................................................
9. I am not the boss so I can't tell you what to do.
If ..............................................................
10. We are discussing the problem now.
The problem...........................................
II. TŁUMACZENIA
1. Gdyby on miał więcej pieniędzy, kupiłby sobie nowy dom.
2. Ten stolik zostanie zarezerwowany jutro.
3. Gdy pisałem maile, zadzwonił telefon.
4. Mary powiedziała, że nie zna tego człowieka.
5. Czy te pieniądze zostały już zebrane?
6. Jeśli to zrobisz, nie będę z tobą więcej rozmawiał.
7. Powiedział, żebym nie mówił mu o tym incydencie.
8. Zapytał, czy pójdę z nim jutro do kina.
9. Znam go od dawna.
10. Powiedział, że mam to zrobić.
III. SŁOWOTWÓRSTWO
1. She lives in a quiet ............................ (neighbour)
2. He is the ............... student in the class.(good)
3. It was an ......................... good book. ( except)
4. Mary is .............than her sister. (pretty)
5. This problem is very................ . (controversy)
IV. UZUPEŁNIANIE LUK

1. John is one of the........... handsome men I know.
2. Have you ever been.......... Rome?
3. Kate...........been waiting for you since 5 o'clock.
4. I am not going to stand here ...... hours.
5. She said she ...........seen that film before.

