EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY PRE-IB
INFORMACJE
Etap pisemny - zawiera zadania sprawdzające:
•
•
•
•

umiejętność czytania ze zrozumieniem
umiejętność stosowania struktur leksykalno-gramatycznych
umiejętność rozumienia ze słuchu
wypowiedź pisemną (200-250 słów na jeden z podanych tematów)

Zakres materiału gramatycznego z j. angielskiego obowiązujący na sprawdzianie do
klasy pre-IB:
(Grammar problems to be revised for the entrance exam to the pre-IB class)
1. Znajomość czasów przeszłych i teraźniejszych - tworzenie przeczeń, pytań ogolnych,
szczegółowych, pytań o podmiot / Present and past tenses- question formation / Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect
Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect
Continuous
2. Formy przyszłe / Future forms: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect,
Future in the Past
3. Przymiotniki i przysłówki / Adjectives and adverbs
4. Przedimki określone i nieokreślone / Definite and indefinite article
5. Zaimki względne / Relative clauses
6. Pytania pośrednie / Indirect questions
7. Zdania czasowe z użyciem when, as soon as, until, after, before / Future time clauses
8. Unreal past (I wish, if only, I’d rather, it’s high time, as if)
9. Czasowniki modalne / Modal verbs (present and past)
10. Strona bierna i wyrażenie ‘causative have’ / Passive Voice and causative ‘have’
11. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. / Countable and uncountable nouns
12. Mowa zależna / Reported Speech
13. Okresy warunkowe / Conditional sentences (0, 1, 2, 3, Mixed)
14. Forma bezokolicznika i forma ‘gerund / Verb patterns
Zagadnienia do egzaminu ustnego z j. angielskiego do klasy pre-IB:
(Topics for discussion at the oral part of the examination)
1. Environmental protection
2. Leisure and hobby
3. School and education
4. Inventions and modern technology
5. Tourism and travelling
6. Mass media
7. Shopping and advertising
8. Social issues (eg. unemployment, poverty, famine, juvenile delinquency)
9. Customs and traditions of English-speaking countries
10. Heroes and icons of the 21st century
11. Healthy lifestyle and health issues
12. Famous British and American people
13. Sport and recreation. Extreme sports
14. Crime and punishment

