
Zagadnienia j. angielski kl VII rok szkolny 2020/21 – obowiązują 

zarówno na egzaminie pisemnym i ustnym 

 

Podręcznik: repetytorium – Teraz egzamin ósmoklasisty- Nowa Era lub Pearson Longman 

1. Konstrukcja There is/there are, nazywanie przedmiotów w klasie, podstawowe przyimki miejsca. 

2. Przedstawianie się, podawanie podstawowych informacji o sobie, czasownik być,  

3. Present Simple, wprowadzenie, tworzenie pytań, przeczenia i twierdzenia.  

4. Present Continuous, wprowadzenie, trzy typy zdań: przeczenie, twierdzenie i pytanie. 

5. Czasownik: HAVE GOT –  wyrażanie posiadania. Czasownik modalny: CAN/CAN`T – opis umiejętności. 

Opisywanie wyglądu. 

6.  Profil na portalu społecznościowym/ blog (przedstawienie się, opis wyglądu, opis umiejętności i 

posiadanych przedmiotów/zwierząt)  Ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego. Pisanie ankiety. 

7. Części budynku. Wyposażenie domu. Opis domu. Opis lokalizacji. Powtórzenie  konstrukcja THERE 

IS/ARE, przyimki miejsca.  

8. Rodzaje budynków i ich lokalizacja. Przymiotniki opisowe. Rodzajniki: A/AN/THE. Pisanie 

pocztówki. 

9. Przedmioty szkolne. Opis szkoły. Powtórzenie użycia czasu Present Simple. Pytania szczegółowe w 

czasie PRESENT SIMPLE.  

10. Opis czynności i zachowań związanych z codziennością szkolną. Powtórzenie i utrwalenie użycia 

czasu Present Simple i przysłówków częstotliwości. Pisanie ogłoszenia- świat przyrody/ekologia 

11.Dyscypliny sportowe. Uprawianie sportu – sprzęt sportowy i czynności związane ze sportem. 

Wyrażanie upodobań i preferencji CZAS PRESENT SIMPLE – czasowniki wyrażające upodobania łączące 

się z imiesłowem czynnym (GERUND). 

12. Czas wolny – czynności. . Zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia. Ćwiczenia na 

mówienie-negocjowanie. 

13. Przestępstwa i wykroczenia. Konstrukcje modalne: MUST/MUSTN`T, CAN/CAN`T, HAVE TO/DON`T 

HAVE TO - wyrażanie pozwolenia, zakazu, nakazu.  Czasownik modalny: SHOULD – powinności, rady. 

Tryb rozkazujący. 

14. Nazwy tradycyjnych potraw. Produkty żywnościowe. Opis dań. Rzeczowniki policzalne i 

niepoliczalne. Określenia ilości: SOME, ANY, MUCH, MANY, A LOT OF, LOTS OF. 

15. Pisanie przepisu/wiadomości/instrukcji. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.  

16. Członkowie rodziny. Formy dzierżawcze – zaimek WHOSE, dopełniacz saksoński. 

17. Stopień wyższy i najwyższy przymiotników.. Opis wyglądu. Opis charakteru – przymiotniki. 



Temat pracy kontrolnej kl. VII- 

Założyłeś na forum ekologicznym szkolną grupę miłośników Twojego regionu. Zrób wpis, w którym 

jako administrator: 

 Poinformujesz , czym będą się zajmować członkowie grupy 

 Określisz jakich działań nie będzie można podejmować  

 Poprosisz aby członkowie potwierdzili, że zapoznali się z zasadami 

Limit słów 50- 120 

 


