
Zagadnienia j. angielski kl VIII rok szkolny 2019/20 – obowiązują 
zarówno na egzaminie pisemnym i ustnym 
 

Podręcznik: repetytorium – Teraz egzamin ósmoklasisty- Nowa Era  

lub Peaerson 

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. 



 

Temat pracy kontrolnej Kl VIII – 

Właśnie wygrałeś szkolny konkurs tańca. Z tej okazji odbędzie się pokaz na którym wystąpisz. 

Napisz zaproszenie do znajomego z Walii. W e-mailu : 

• Wyrazisz radość z wygranej w konkursie 

• Zaprosisz znajomego na występ 

• Poinformujesz kiedy i gdzie odbędzie się to wydarzenie  

Limit słów od 50-120 !!!!! 

 

 


