
Zagadnienia egzaminacyjne, egzamin poprawkowy dla klas pierwszych p.p. Na podstawie 

zrealizowanego materiału w roku szkolnym 2019/2020, podręcznik FOCUS 2, Second Edition. 

 

1. Unit 1. 

Słownictwo związane z osobowością człowieka. Przymiotniki  opisowe, tworzenie przymiotników 

przy pomocy przedrostków, przeciwieństwa. 

Stosowanie czasu teraźniejszego present Simple, różne rozdzaje zdań. 

Praca z tekstami opisowymi, czaswniki frazowe. Teksty o różnicach pokoleń ( pokolenie X, 

milenialsi, pokolenie Z itd). 

Wzory czasownikowe typu: Verb+ -ing, Verb + to infonitive 

Określniki SO oraz SUCH 

Pisanie maila/listu prywatnego, nieformalnego. 

Wyrażenie zainteresowania, stosowanie róznych konstrukcji. 

 

2. Unit 2. 

Nauka i Technika. 

Słownictwo związane z zagadnieniem. Praca z tekstami na temat najsłynniejszych światowych 

postaci z dziedziny techniki i nauki ( Kopernik, Newton, Darwin, Curie, Turing) 

Kolokacje z czasownikami "technicznymi" typu "robić pomiary", "robić badania", "zbierać próbki" 

itd. 

Stosowanie czasów Past Continuous oraz Past Simple. 

Praca z tekstami, zadania typu wielokrotnego wyboru. Tekst nt. Badań na biegunach. 

Stosowanie kontsrukcji "used to" 

Stosowanie łączników typu "podczas gdy", "kiedy", "w międzyczasie", "przed", "potem", "dopóki" 

itd. 

Opowiadanie historyjki – budowa wypowiedzi, konstrukcja. Wybór jednego z przedstawionych 

tematów do opowiedzenia. 

 

3. Unit 3. 

Sztuka. 

Słownictwo związane z zagadnieniem. Praca z tekstem na temat programów telewizyjnych. 

Stopniowanie przymiotników. Konstrukcje porównawcze. 

Praca z tekstem typu "dopasowanie". Teksty o gatunkach filmowych. 

Stosowanie czasu Present Perfect z określnikami JUST, ALREADY, YET. Porównanie z Past 

Simple. 

Konstrukcje TOO oraz ENOUGH 

Pisanie maila nieformalnego. Wybrane tematy. 

Opis ilustracji. Konstrukcja wypowiedzi. 

 

4. Unit 4. 

HOME SWEET HOME. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. 

Praca z tematycznym słownictwem – rodzaje domów, pomieszczeń, przedmiotów itd. 

Present Perfect z okreslnikami SINCE i FOR 

Praca z tekstem źródłowym – o rodzajach mieszkań 

Formy wyrażenia przyszłości: Present Continuous, be going to, will. 

Przysłówki. Do czego służą, czym się odrózniają od przymiotników. Tworzenie i stosowanie. 

Wpis na bloga. Konstrukcja. Analiza zadania, pisanie na wybrane zagadnienia 

Twożenie sugestii – rózne konstrukcje. 

 

5. Unit 5. 

TIME TO LERN. Czas na naukę. 

Praca z działowym słownictwem na podstawie słowniczka oraz tekstów o opisie dnia różnych osób. 

Zdania Warunkowe pierwszego typu. 

Praca z tekstem – dopasowanie. 

Zdania względne definiujące i niedefiniujące. 


