
Tematy prac kontrolnych z j. angielskiego na semestr zimowy rok szkolny 

2022/23 
 
I sem. LO 

 

Napisz wiadomość do znajomego Anglika z propozycją wspólnego wyjścia do kina w piątek 
wieczorem: 

• zaproponuj film , określ jego rodzaj 

• zapytaj o dogodną godzinę 

• zaproponuj ,że ty kupisz bilety 

• zaproponuj miejsce spotkania 

 
zagadnienia ,zakres materiału 

 
1.Present Simple – wprowadzenie.  Tworzenie trzech typów zdań: pytanie, przeczenie i 

twierdzenie. Charakterystyczne określenia czasowe, przysłówki częstotliwości i miejsce w 
zdaniu. Tworzenie zdań opisujących  czynności powtarzające się (rutynowe). 
 

2.Present Continuous – wprowadzenie. Tworzenie trzech typów zdań: pytanie, przeczenie i 
twierdzenie. Charakterystyczne określenia czasowe oraz pytania szczegółowe. 

 
3.Past Simple – wprowadzenie. Charakterystyczne określenia czasowe umiejscawiające 
czynność w danym momencie w przeszłości. Tworzenie trzech typów zdań. Tworzenie zdań 

wyrażających czynność przeszłą zakończoną (nie mającą wpływu na teraźniejszość). 
 

4.Past Continuous – wprowadzenie. Tworzenie trzech typów zdań. Tworzenie zdań 
wyrażających czynność przeszłą, którą trwała przez pewien moment w przeszłości. 
 

5.Future Simple – wprowadzenie. Charakterystyczne określenia czasowe. Tworzenie trzech 
typów zdań. Opisywanie czynności, które będą miały miejsce w przyszłości (bliskiej lub 

dalekiej). 
 
6.Konstrukcja ‘to be going to’ – wprowadzenie. Objaśnienie budowy oraz zastosowania ww 

konstrukcji. 
 
7.Objaśnienie głównych zasad pisania dłuższego (maturalnego) tekstu użytkowego – list 

prywatny i formalny. Układ, forma (akapity: wstęp, rozwinięcie, zakończenie), zwrot 
rozpoczynający i kończący list – szczególne zwrócenie uwagi na list formalny – Yours 

sincerelly/Yours faithfully oraz Dear Sir/Madam, Dear Mr/Mrs/Ms Smith. 
 
8.Stopniowanie przymiotników. Tworzenie stopnia wyższego i najwyższego oraz 

stopniowanie nieregularne. Konstrukcja as…as i than. 
 

9.Słownictwo maturalne – człowiek, dom, szkoła. 
 
10.Verb patterns – wprowadzenie. Omówienie trzech grup czasowników po których 

występuje bezokolicznik i czasownik z końcówką –ing oraz grupy uniwersalnej. 
 

 
 
 

 



II sem. LO 

 
Przebywasz na stypendium w Wielkiej Brytanii. Z okazji pomyślnego zdania egzaminów 

postanawiasz zorganizować przyjęcie dla swoich zagranicznych przyjaciół. Zredaguj zaproszenie, w 
którym powiadomisz o: 

• okazji zaproszenia 

• miejscu 

• szczegółach dojazdu na miejsce 

• przewidzianych atrakcjach 
 

MATERIAŁY DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Słuchacze, zapraszamy do samodzielnej nauki języka angielskiego. 

Nieregularne formy czasowników - zestawienie pobierz tutaj. 

Na stronie English Grammar Online zajdziecie przejrzyście przedstawioną gramatykę języka 

angielskiego oraz ćwiczenia: 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar 

Na platformie Quizlet specjalnie dla was udostępniamy zestawy do nauki słownictwa:  

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a1/sets 

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a2/sets 

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-b1/sets 

 
My Matura Success Intermediate Rozdział 1 Nazwy i rodzaje klubów i grup zainteresowań, hobby, 
formy spędzania wolnego czasu, przyzwyczajenia; zainteresowania, uczucia i emocje. Formy 

spędzania wolnego czasu, przyzwyczajenia. Zainteresowania, uczucia i emocje, wyrażanie opinii i 
preferencji. Zaimki zwrotne. Życie rodzinne i towarzyskie: formy spędzania wolnego czasu, 

przyzwyczajenia. Człowiek: zainteresowania, uczucia i emocje, wyrażanie opinii i preferencji. 
Typowe sposoby spędzania czasu przez nastolatków, grupy kulturowe nastolatków; konflikty i 
problemy nastolatków, zainteresowania młodzieży. Wygląd, moda, ubrania, biżuteria, kosmetyki; 

przynależność do grupy młodzieżowej; wygląd przedstawicieli Present Simple i Present 
Continuousl czasowniki złożone. Zaimki zwrotne. Kolejność stosowania przymiotników. 

 
 
 

 
 

III sem. LO 

 
Podczas pobytu w Anglii znalazłeś interesujące ogłoszenie dotyczące pracy w restauracji. Napisz do 

potencjalnego pracodawcy list, w którym; 

• poinformujesz skąd wiesz o ogłoszeniu i określisz o jakie stanowisko się ubiegasz 

• opiszesz swoje kwalifikacje i doświadczenie 

• podasz dwie praktyczne umiejętności, które przydadzą się w pracy 

• wyrazisz nadzieję na pozytywne rozpatrzenie prośby 

Zagadnie obowiązują na egzaminie  pisemnym i ustnym 

http://loglowno.pl/files/Nieregularne_formy_czasownikow.pdf
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ROZDZIAŁ 1: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 

LEKCJA 1 Daily routine – czynności rutynowe. 

LEKCJA 2 Leisure activities – czytanie ze zrozumieniem. 

LEKCJA 3 Święta i uroczystości – mówienie i rozumienie ze słuchu. 

LEKCJA 4 Family members – relacje rodzinne, pisaniem listu prywatnego. 

LEKCJA 5 Stages of life – ćwiczenie umiejętności mówienia. 

  

 ROZDZIAŁ 2: SPORT 

LEKCJA 6 Sports – czasy past simple i continuous. 

LEKCJA 7 Sports, places and people – czytanie ze zrozumieniem. 

LEKCJA 8 Extreme sports –relacjonowanie wydarzeń, rozumienie ze słuchu. 

LEKCJA 9 Sporting events – opisywanie imprez sportowych. 

LEKCJA 10 Sporting verbs – opisywanie ilustracji związanych ze sportem. 

LEKCJA 11      Rozmowy sterowane (uzyskiwanie i udzielanie informacji) 

             Rozumienie ze słuchu (dobieranie) 

 

 ROZDZIAŁ 3: DOM 

LEKCJA 12 Rooms and furniture – opisywanie pomieszczeń. 

LEKCJA 13 Eco-friendly homes – czytanie ze zrozumieniem. 

LEKCJA 14 Types of homes – negocjowanie i rozumienie ze słuchu. 

LEKCJA 15 Renting a flat or a house – pisanie wiadomości. 

LEKCJA 16 Jobs in the house – opisywanie ilustracji. 

  

 ROZDZIAŁ 4: ZAKUPY I USŁUGI 

LEKCJA 17 Shops and services – nazwy sklepów i punktów usługowych. 

LEKCJA 18 Buying and selling – rozumienie tekstu czytanego. 

 

 

 
 
IV sem. LO 

 
Przeczytałeś ostatnio w anglojęzycznej gazecie artykuł, którego autor skarży się na brak 

zainteresowań dzisiejszej młodzieży. Napisz do redacji list przedstawiający swoje zdanie: 

• powołaj się na przeczytany artykuł 

• przypomnij opinię autora i wyraź swoje zdanie 

• podaj dwa przykłady zachowań młodych ludzi , które przeczą opinii autora 

• podziękuj z góry za opublikowanie artykułu 
 

Zagadnie obowiązują na egzaminie  pisemnym i ustnym 
 

ROZDZIAŁ 1: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 

LEKCJA 1 Daily routine – czynności rutynowe. 

LEKCJA 2 Leisure activities – czytanie ze zrozumieniem. 

LEKCJA 3 Święta i uroczystości – mówienie i rozumienie ze słuchu. 

LEKCJA 4 Family members – relacje rodzinne, pisaniem listu prywatnego. 

LEKCJA 5 Stages of life – ćwiczenie umiejętności mówienia. 
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 ROZDZIAŁ 2: SPORT 

LEKCJA 6 Sports – czasy past simple i continuous. 

LEKCJA 7 Sports, places and people – czytanie ze zrozumieniem. 

LEKCJA 8 Extreme sports –relacjonowanie wydarzeń, rozumienie ze słuchu. 

LEKCJA 9 Sporting events – opisywanie imprez sportowych. 

LEKCJA 10 Sporting verbs – opisywanie ilustracji związanych ze sportem. 

LEKCJA 11      Rozmowy sterowane (uzyskiwanie i udzielanie informacji) 

             Rozumienie ze słuchu (dobieranie) 

 

 ROZDZIAŁ 3: DOM 

LEKCJA 12 Rooms and furniture – opisywanie pomieszczeń. 

LEKCJA 13 Eco-friendly homes – czytanie ze zrozumieniem. 

LEKCJA 14 Types of homes – negocjowanie i rozumienie ze słuchu. 

LEKCJA 15 Renting a flat or a house – pisanie wiadomości. 

LEKCJA 16 Jobs in the house – opisywanie ilustracji. 

  

 ROZDZIAŁ 4: ZAKUPY I USŁUGI 

LEKCJA 17 Shops and services – nazwy sklepów i punktów usługowych. 

LEKCJA 18 Buying and selling – rozumienie tekstu czytanego. 

 

 

 
 
 

V sem LO - zagadnienia i tematy obowiązujące podczas egzaminu pisemnego i 
ustnego rok szkolny 2022/23 
 

 

1. Konstrukcja ‘to be going to’ – wprowadzenie. Objaśnienie budowy oraz zastosowania ww 

konstrukcji. 

2. Objaśnienie głównych zasad pisania dłuższego (maturalnego) tekstu użytkowego – list 

prywatny i formalny. Układ, forma (akapity: wstęp, rozwinięcie, zakończenie), zwrot 

rozpoczynający i kończący list – szczególne zwrócenie uwagi na list formalny – Yours 

sincerelly/Yours faithfully oraz Dear Sir/Madam, Dear Mr/Mrs/Ms Smith. 

3. Stopniowanie przymiotników. Tworzenie stopnia wyższego i najwyższego oraz 

stopniowanie nieregularne. Konstrukcja as…as i than. 

4. Słownictwo maturalne – człowiek, dom, szkoła. 

5. Verb patterns – wprowadzenie. Omówienie trzech grup czasowników po których występuje 

bezokolicznik i czasownik z końcówką –ing oraz grupy uniwersalnej. 

6. Ogłoszenie – ćwiczenia w pisaniu krótkiej formy użytkowej. Objaśnienie zasad pisania 

krótkiej formy użytkowej – nagłówki oraz forma i treść. 

7. Some, Any, much, many, a lot of – wprowadzenie oraz ćwiczenia utrwalające. 

8. Rodzajniki – rodzajnik nieokreślony a/an oraz określony the – zasady użycia. 

9. Zaproszenie – wypowiedź pisemna – krótka forma użytkowa. 
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10. Ogłoszenie i notatka (wiadomość) – ćwiczenia maturalne – krótki tekst użytkowy. 

Omówienie zasad pisania krótkiego tekstu użytkowego – notatka – zwrot 

rozpoczynający/kończący – forma, układ. 

11. Present Perfect – wprowadzenie. Tworzenie trzech typów zdań. Charakterystyczne 

określenia czasowe 

12. Praca oraz życie rodzinne i towarzyskie – ćwiczenia leksykalne – słownictwo maturalne. 

13. Present Perfect i Past Simple – porównanie dwóch czasów gramatycznych pod względem 

budowy i użycia. 

14. Ankieta – ćwiczenia w pisaniu krótkiego tekstu użytkowego. Zasady pisania dwóch 

rodzajów ankiet: typu otwartego i zamkniętego. Formułowanie pytań do ankiety a także 

umiejętność odpowiadania na pytania zawarte w ankiecie. Zerowy tryb warunkowy. 

15. Rozumienie ze słuchu – żywienie – ćwiczenia maturalne. Doskonalenie umiejętności 

rozumienia ze słuchu. Omówienie słownictwa związanego z maturalnym  działem 

tematycznym pt ŻYWIENIE. Nazwy potraw znajdujących się w menu, warzywa, owoce a 

także czasowniki związane z zamawianie i przygotowywaniem potraw.  

16. Czasowniki modalne may, might, can, could – objaśnienie najważniejszych czasowników – 

czas teraźniejszy.  

17. ‘I don’t like Prince of Wails’ – ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem – dobieranie 

prawidłowych odpowiedzi – pytania typu zamkniętego (a,b,c). 

18. Rozumienie ze słuchu – praca z wybranym arkuszem maturalnym – matura 2018. 

 

Temat pracy kontrolnej: V sem. LO 

 

1. Niedawno uczestniczyłeś/aś w spotkaniu na temat zdrowego odżywiania. Informujesz o tym na 

forum. 

• Opisz przebieg spotkania. 

 • Wymień zalety zdrowego odżywiania. 

 • Wspomnij o niespodziewanej sytuacji.  

• Spróbuj zachęcić swoich znajomych do spożywania zdrowych produktów. 

Liczba słów 120-150 !!! oceniana jest: umiejętność pełnego przekazania informacji, forma, 

poprawność językowa oraz bogactwo  językowe 

 

 

 

VI sem. LO 

 

Planujesz wybrać się na kurs językowy do Brighton. Napisz list do szkoły językowej, której ofertę 

znalazłeś niedawno na stronie internetowej. W liście napisz o: 

• dostępności kursów na twoim poziomie językowym i czas trwania 

• dostępne formy zakwaterowania i program pobytu 

• ceny kursów 

• termin wpłaty zaliczki i możliwość otrzymania pisemnego potwierdzenia rezezrwacji 

Zagadnienia; 
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Zagadnienia gramatyczne: 

Czasy: Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Present Perfect Continous  

going to 

Past Simple, Past Continous, Past Perfect, Past Perfect Contionous 

Future Simple, Future Continous 

used to 

Strona bierna 

Przymiotniki i przysłówki, stopniowanie 

Przyimki 

Phrasal verbs 

Zagadnienia Leksykalne : 

Słownictwo z działu: 

praca 

edukacja 

sport, kultura, rozrywka 

zdrowie 

 

 

 

III sem. SP 

 

Wygrałeś zawody sportowe w liście do kolegi opisz ; 

• gdzie i kiedy odbywały się zawody 

• w jakiej dyscyplinie zwycięzyłeś 

• opisz swoje plany związane ze sportem 

lub 

Zapisałeś się do szkoły tańca. W liście do kolegi z Wielkiej Brytanii opisz; 

• wybrane studio tańca 

• przedstaw swojego instruktora 

• napisz o zabawnym wydarzeniu jakie miało miejsce podczas kursu 

 

Zagadnienia; 

 

Podręcznik: repetytorium – Teraz egzamin ósmoklasisty- wydawnictwo Nowa Era 

lub Peaerson Longman 

1. Powtórzenie wiadomości, ćwiczenia na mówienie. 

2. Opowiadanie o sobie, podstawowe informacje. 

3. Present Simple-powtórzenie wiadomości 

4. Present Continuous-powtórzenie wiadomości. 



5. Opisywanie osoby, (Porównywanie. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.) stopień 

wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków konstrukcje porównawcze: than, (not) as ... as ... 

pytania o wygląd i osobowość: What does he/she like?; What is he/she like? 

6. konstrukcje porównawcze: too, not enough, so i such przymiotniki zakończone na  -ed i na –ing. 

Ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego. 

7. Praca. Nazwy zawodów. warunki zatrudnienia.  czas past simple zaimki zwrotne (reflexive 

pronouns) zaimek wzajemny 

8. Wyrażenie used to, spójnik so i because. opowiadanie o swoim dawnym stylu życia 

i przyzwyczajeniach z przeszłości 

9. Podróżowanie i turystyka. Problemy w podróży środki transportu zwroty związane 

z podróżowaniem. opowiadanie o swoich doświadczeniach z podróży. czas present perfect  

określenia already, yet, ever, never, for, since 

10. Zakupy i usługi. rodzaje sklepów zwroty związane z zakupami. porównanie czasów present 

perfect i present simple określenia czasu typowe dla czasów present perfect i present simple 

11. Czynności związane z wakacjami  i podróżami. Środki transportu. Zakwaterowanie. Pisanie 

ankiety. 

12. Dyscypliny sportu. Sporty ekstremalne. Uprawianie sportu. Czasownik + -ing oraz 

bezokolicznik z to (gerund and infinitive) 

13. Wyrażanie opinii i upodobań na temat sportu zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w parach 

na temat sportu. Pisanie zaproszenia. 

14. Książki. Filmy. Czas Past Continuous. Okolicznik czasu while. Porównanie czasów Past Simple 

i Past Continuous. 

15. Uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat czynności, które trwały w określonym momencie 

w przeszłości Relacjonowanie wydarzeń. Pisanie wiadomości lub notatki 

16. Żywienie. Ćwiczenia na mówienie-kupowanie w barze kanapkowym. Określanie ilości. 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 

17. Powtórzenie słownictwa i zagadnień gramatycznych. 

18. Powtórzenie słownictwa i zagadnień gramatycznych. 

 

 

 

 


