Załącznik nr1 Szkolnego Regulaminu Rekrutacji do klas 1
z dnia 15 marca 2019r.

WARUNKI PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM - KANDYDATÓW
DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
LICEUM 3 - LETNIE

FORMA SPRAWDZIANU: rozumienie tekstu pisanego, test gramatyczno-leksykalny.
TYP ZADAŃ: prawda/fałsz, dobieranie, test wyboru, uzupełnianie luk, słowotwórstwo, parafrazy,
tłumaczenie.
ZAKRES MATERIAŁU:
Gramatyka:
CZASOWNIK
1. Bezokolicznik i formy osobowe
2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do
3. Czasowniki modalne: can, could, may, must, should, will, shall
4. Tryb rozkazujący
5. Czasowniki regularne i nieregularne
6. Imiesłów czynny i bierny
7. Czasowniki wyrażające stany i czynności
8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for
9. Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past
Continuous, Past Perfect, Future Simple
10. Konstrukcja “be going to”
11. Konstrukcja “have to”
12. Konstrukcja “would like to”
RZECZOWNIK
1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
2. Liczba mnoga regularna i nieregularna
3. Forma dzierżawcza
4. Rzeczowniki złożone
PRZEDIMEK
1. Przedimek nieokreślony
2. Przedimek określony
3. Przedimek zerowy

PRZYMIOTNIK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i
najwyższym
2. Użycie przymiotników z so, such, how i what
3. Przymiotniki dzierżawcze,
PRZYSŁÓWEK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne,
2. Przysłówki too i enough
3. Miejsce przysłówka w zdaniu
ZAIMEK
1. Zaimki osobowe
2. Zaimki dzierżawcze
3. Zaimki zwrotne
4. Zaimki wskazujące
5. Zaimki pytające
6. Zaimki względne
7. Zaimki wzajemne
8. Zaimki nieokreślone
9. Zaimek bezosobowy you
10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.
LICZEBNIK
1. Liczebniki główne
2. Liczebniki porządkowe
PRZYIMEK
1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość,
2. Przyimki określające czas
3. Przyimki przyczyny
4. Przyimki sposobu
5. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach
SPÓJNIK
Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so

SKŁADNIA

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present
Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple.
2. Zdania rozkazujące
3. Zdania z podmiotem it
4. Zdania z podmiotem there
5. Zdania z dwoma dopełnieniami
6. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple
7. Pytania pośrednie
8. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask
9. Zdania współrzędnie złożone,
10. Zdania podrzędnie złożone: przydawkowe, okolicznikowe: celu, czasu, miejsca, porównawcze,
przyczyny, skutku, warunku (typu 0, I, II)
11. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne
12. Zdania wykrzyknikowe
Zakres słownictwa:
1) człowiek
2) dom
3) szkoła
4) praca
5) życie rodzinne i towarzyskie
6) żywienie
7) zakupy i usługi
8) podróżowanie i turystyka
9) kultura
10) sport
11) zdrowie
12) nauka i technika
13) świat przyrody
14) życie społeczne
15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka.
II 1. Suma punktów możliwych do uzyskania za rozwiązania zadań w czasie sprawdzianu: 50
2. Pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych będzie wynosił co najmniej 50%
możliwych do uzyskania punktów za rozwiązania zadań.

3. Sprawdzian kompetencji językowych w trakcie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
dwujęzycznych z językiem angielskim zostanie przeprowadzony w budynku I Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu 23 maja ( czwartek) 2019r. o godz. 15.00.
W rekrutacji uzupełniającej – 12 lipca 2019r. o godz. 10.00. Sprawdzian trwa 60 minut i jest
oceniany w skali 0-50 punktów. Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do
pozostałych punktów rekrutacyjnych.

4. Każdy kandydat zgłoszony w systemie rekrutacji elektronicznej powinien zgłosić się co najmniej 30
minut przed rozpoczęciem sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 1 i przed wejściem na salę
powinien okazać legitymację szkolną lub dokument tożsamości (np. dowód osobisty) ze zdjęciem
umożliwiający identyfikację.
5. Wyniki sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 1 zostaną podane do wiadomości na tablicy
informacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu w postaci list
kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny oraz kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik
sprawdzianu
i
jednocześnie
nie
będą
udostępniane
drogą
telefoniczną
lub
e-mailową.
6. Sprawdziany będą udostępniane do wglądu kandydatom i ich Rodzicom po złożeniu do Komisji
Rekrutacyjnej przez Rodzica kandydata w ciągu 7 dni od podania wyników sprawdzianu kompetencji
językowych z języka angielskiego do wiadomości na tablicy informacyjnej w I Liceum pisemnego
wniosku o wgląd do pracy. Termin wglądu zostanie określony przez Komisję Rekrutacyjną. Wgląd
odbywa się w obecności nauczyciela języka angielskiego.

