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ZAKRES TEMATYCZNY VII 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

1. Liczby od 1 do 100. 

2. Nazwy kolorów. 

3. Dni tygodnia. 

4. Miesiące. 

5. Pory roku. 

6. Nazwy zwierząt. 

7. Części ciała. 

8. Przyimki miejsca. 

9. Dom- nazywanie pomieszczeń domowych. 

10. Członkowie rodziny. 

11. Nazwy ubrań. 

12. Jedzenie i picie. 

13. Czasownik „ be”. 

14. Czasownik „can”. 

15. Czasownik  „have got”. 

16. Wyrażenie „like doing something”. 

17. Podstawowe czasowniki w języku angielskim. 

18. Podstawowe przymiotniki w języku 

angielskim. 

19. Liczba mnoga rzeczowników- rzeczowniki 

regularne 

20. Rozumienie podstawowych pytań w języku 

angielskim. 

 

GIMNAZJUM 

1.  Liczby od 1 do 1000. 

2. Dni tygodnia. 

3. Nazwy miesięcy. 

4. Określanie godziny. 

5. Liczba mnoga rzeczowników- rzeczowniki 

regularne i nieregularne. 

6. Czasowniki. 

7. Przymiotniki, stopniowanie przymiotników ( 

regularne). 

8. Użycie konstrukcji „ THERE IS/ THERE ARE”. 

9. Przyimki miejsca. 

10. Rozumienie podstawowych pytań w języku 

angielskim. 

11. Nazywanie członków rodziny. 

12. Opis pogody. 

13. Nazwy zwierząt dzikich i domowych. 

14. Nazwy przyborów szkolnych. 

15. Nazwy przedmiotów szkolnych 

16. Paca- nazwy popularnych zawodów. 

17. Dom – nazywanie pomieszczeń domowych i 

przedmiotów w domu. 

18. Zakupy – rodzaje sklepów, towary. 

19. Sport- popularne dyscypliny sportowe. 

20. Formy spędzania czasu wolnego – konstrukcja 

„like, love doing something”. 

21. Kraje i narodowości. 

22. Części ciała. 

23. Nazwy ubrań 

24. Jedzenie i picie. 

25. Czas teraźniejszy Present Continuous - zdania twierdzące, przeczące i pytania. 

26. Czas teraźniejszy Present Simple – zdania twierdzące, przeczące i pytania. 

27. Podstawowe polecenia w języku angielskim. 

28. Przymiotniki: przeciwieństwa, opisujące osoby i rzeczy. 
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SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 

 

1. Człowiek- dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucie i emocje. 

2. Dom- miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń e domu i ich wyposażenie. 

3. Szkoła- przedmioty nauczania, oceny, życie szkolne i pozaszkolne. 

4. Praca- zawody i związane z nimi czynności. 

5. Życie rodzinne- okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, święta  uroczystości. 

6. Żywienie- artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne. 

7. Zakupy i usługi- rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, banki, sposoby płacenia. 

8. Podróżowanie i turystyka – środki transportu, wycieczki, zwiedzanie. 

9. Sport – dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy, imprezy sportowe. 

10. Zdrowie- samopoczucie, choroby, ich objawy, leczenie. 

11. Świat przyrody- świat roślin i zwierząt, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe- 

podstawowe słownictwo. 

12. Państwa, narodowości i stolice państw europejskich. 

13. System edukacji w Wielkiej Brytanii i w Polsce. 

14. Elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego – Wielka Brytania – państwa i stolice wchodzące w 

skład W.B. Najważniejsze miasta – Londyn ( najważniejsze zabytki), Oxford, Cambridge, Leeds. Królowa i 

rodzina królewska. 

15.Czas teraźniejszy Present Continuous- zdania twierdzące, przeczące i pytania. 

16.Czas teraźniejszy Present Simple – zdania twierdzące, przeczące i pytania. 

 17. Czas Past Simple – podstawowe czasowniki regularne i nieregularne w tym czasie, zdania twierdzące, 

przeczące i pytania. 

18. Czas Present Perfect – zdania typu – I have never been to England. Have you ever seen Queen Elizabeth I? 

19. Konstrukcja “let’s do something”. 

20. Konstrukcja “Be interested in, be found of, be keen on”. 

21. Some, any, no, a lot of, be found of, be keen on” 

22. Must, musn’t, needn’t. 

23. Subject + verb+ object + infinitive with to. 

 


