
ZAKRES MATERIAŁU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2B GRUPA ZAWODOWA 2 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

W roku szkolnym 2018/2019 na zajęciach języka angielskiego w grupie zawodowej 2 klasy 2b materiał 

realizowany był na podstawie podręcznika Matura Focus 2 (książka ucznia oraz ćwiczenia).  

Podczas zajęć omówiono i przećwiczono materiał zawarty na stronach: 

- książka ucznia: 24 – 65, 108-110, 113-116 (bez części 5.5) 

- ćwiczenia ucznia: 26-58 

Materiał zawarty na w/w stronach obowiązuje na egzaminie poprawkowym. 

 

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. 

Zadania zawarte na egzaminie będą sprawdzały umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność 

rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych, umiejętność tworzenia wypowiedzi 

pisemnych i ustnych. 

 

Rodzaje możliwych zadań na części pisemnej egzaminu poprawkowego: zadania zamknięte (np. 

wybór wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz), zadania otwarte (np. zadanie z luką, parafraza zdań, 

słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język angielski, układanie fragmentów zdań z 

podanych elementów leksykalnych, wypowiedź pisemna). Przykłady zadań znajdują się w książce w 

częściach powtórkowych każdego działu, np. str. 34-35. 

 

Wypowiedź ustna będzie obejmować:  pytania typowe dla rozmowy wstępnej egzaminu 

maturalnego, rozmowę z odgrywaniem roli, opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania, wypowiedź na 

podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na dwa pytania. 

Przykłady pytań i zadań w części ustnej zawarte są w książce, np. 

- rozmowa wstępna: ćw. 6 str.25, ćw. 9 str. 35, 

- opis ilustracji: str.47 ćw. 8, 

- wypowiedź na podstawie materiału stymulującego: str. 43, 

- rozmowa z odgrywaniem roli: str. 59 ćw. 9 

 

 



Zakres tematyczny: nauka i technika, kultura, dom, świat przyrody, podróżowanie i turystyka, szkoła. 

Możliwe formy wypowiedzi pisemnych: e-mail ( np. str.35 ćw. 14), blog (np. str. 47 ćw. 11) 

Zakres gramatyczny:  

- opisywanie teraźniejszości: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect 

- opisywanie przeszłości: Past Simple, Past Continuous, used to 

- opisywanie przyszłości: be going to, Future Simple, Present Continuous 

- stopniowanie przymiotników i inne struktury z przymiotnikami (np. enough, too, as…as) 

- zdania warunkowe typu 1 

- czasowniki nieregularne 

- podstawy gramatyki umożliwiające tworzenie najprostszych zdań (w tym np. zaimki osobowe, 

tworzenie liczby mnogiej rzeczowników, przymiotniki dzierżawcze, przedimki a/an/the, czasownik 

być, itp.) 


