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SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH 

dla kandydatów do klas pierwszych  

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w roku szkolnym 2020/2021 

ze zmianami z dnia 4 maja 2020 

 

Cel sprawdzianu: określenie znajomości struktur gramatycznych i leksykalnych.  

Forma sprawdzianu: sprawdzian pisemny zawierający pytania zamknięte sprawdzające 

znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych. 

Typy zadań: zadania wielokrotnego wyboru. 

Suma punktów możliwych do uzyskania: 50 

Próg zaliczenia sprawdzianu: 20 punktów 

Czas trwania sprawdzianu: 60 minut 

Miejsce przeprowadzenia sprawdzianu: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 

w Żukowie 

I termin: termin zostanie podany na stronie internetowej szkoły zsziozukowo.pl 

II termin: wyłącznie dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić 

do sprawdzianu w I terminie. Kandydat lub jego rodzic  w tej sytuacji zobowiązany jest 

przedstawić stosowny dokument poświadczający brak możliwości przystąpienia do 

sprawdzaniu nie później niż w dniu sprawdzianu. 

Punkty uzyskane przez kandydata do klasy dwujęzycznej na sprawdzianie kompetencji 

językowych są mnożone przez 0,02, a następnie doliczane do łącznej liczby punktów 

rekrutacyjnych. 
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Kandydaci do klasy dwujęzycznej posiadający certyfikat z języka angielskiego na poziomie 

minimum B2 – FCE, CAE lub CPE (Proficiency), którzy okażą do wglądu oryginał 

certyfikatu i złożą wraz z dokumentami jego potwierdzoną kopię, zostaną zwolnieni  

z obowiązku przystąpienia do tego sprawdzianu otrzymując równocześnie maksymalną liczbę 

punktów. 

Jeśli kandydat do klasy dwujęzycznej nie spełni wymagań sprawdzianu kompetencji 

językowych, będzie traktowany jako osoba składająca podanie o przyjęcie do klasy wybranej 

przez siebie w dalszej kolejności. 

UWAGA!  

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego muszą złożyć w szkole 

pierwszego wyboru wniosek wygenerowany z systemu nabor-pomorze.edu.com.pl 

i podpisany przez rodziców (może być podpisany profilem zaufanym i przesłany drogą 

elektroniczną), w terminie podanym w nowym harmonogramie rekrutacji.  

Kandydat powinien zgłosić się do sekretariatu co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem 

sprawdzianu z dokumentem umożliwiającym identyfikację (np. legitymacja szkolna, dowód, 

paszport). 

Prace pisemne kandydatów podchodzących do sprawdzianu mogą być udostępnione do 

wglądu im oraz ich rodzicom/prawnym opiekunom po wcześniejszym uzgodnieniu.  

Wyniki sprawdzianu można będzie sprawdzić w sekretariacie szkoły. 

 

 

Sprawdzian kompetencji językowych – zakres materiału 

Gramatyka 

1) Czasy gramatyczne – ich budowa I zastosowanie: Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple oraz 

konstrukcja “be going to”; 

2) Czasowniki modalne – znaczenie i zastosowanie: can, could, may, might, should, be able 

to,must oraz konstrukcja „have to”; 

3) Strona bierna 

4) Mowa zależna 

5) Tryby warunkowe: 0, I, II 

6) Pytania pośrednie 

7) Tryb rozkazujący 

http://www.nabor-pomorze.edu.com.pl/
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8) Rzeczownik: liczba mnoga regularna i nieregularna, rzeczowniki policzalne  

i niepoliczalne, forma dzierżawcza; 

9) Przedimek: nieokreślony, określony, zerowy; 

10) Przymiotnik: stopniowanie, przymiotniki dzierżawcze; 

11) Przysłówek: stopniowanie, przysłówki too i enough, miejsce przysłówka w zdaniu; 

12) Zaimki: osobowe, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, pytające, względne, nieokreślone, 

one/ones; 

13) Liczebniki: główne, porządkowe; 

14) Przyimki określające: miejsce, odległość, kierunek, czas, sposób, przyimki po niektórych 

czasownikach i przymiotnikach; 

15) Spójniki: and, or, but, because, if, unless, while, before, so. 

 

Słownictwo z działów:  

1) Człowiek; 

2) Dom; 

3) Szkoła; 

4) Praca; 

5) Życie prywatne;  

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;  

 

 

Przykładowe zadnia sprawdzianu kompetencji 

1. They  never ___ to bed before 10 p.m. 

A go  B goes  C is going D will go 
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2. Do you ___ my new trainers? 

A to like  B liking C like  D likes 

3. Stop it! I ___. 

A study B am studying  C will study D have studied 

4. I ___ that movie yet. I really want to watch it. 

A not seen B didn’t seen C haven’t seen D hadn’t seen 

5. My brother ___ play football.  

A use  B use to C used  D used to 

6. My friend asks ___ questions. 

A much B little  C many D any 

7. Look at those black clouds. It ___. 

A will rain  B rained  C is going to rain D rains 

8. Wait. I ___ you with it. 

A will help  B helped   C am going to help  D helps 

9. You ___ smoke here. 

A should  B must  C shouldn’t  D mustn’t 

10. When my nephew comes, we always ___ together. 

A play  B played  C will play D are playing 

11. If I were you, I ___ZSZiO in Żukowo. 

A will chose  B would choose C choose D chose 

12. When we got to the cinema, the film ___ . 

A start  B started C has started  D had started 

13. They said Tom ___ at school the day before. 

A isn’t  B wasn’t  C didn’t be D hadn’t been 

14. Do you know ___ here? 

A if they live  B do they live  C they live  D - 

15. What time does she ___ breakfast? 
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A has  B have  C had  D will have 

16. My father isn’t afraid of anything. He’s very ___ . 

A assertive  B ashamed  C brave  D bored 

 


