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Załącznik nr 2 
 

ZAKRES STRUKTUR LEKSYKALNO – GRAMATYCZNYCH 

 DO KONKURSU ANGIELSKO – NIEMIECKIEGO 

GIMNAZJALNY POLIGLOTA 

 

Leksyka – język angielski i język niemiecki: 

 

1. Dom: 
• miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, 

wynajmowanie mieszkania, remont mieszkania, zalety i wady życia na wsi/ 
w dużym mieście; 

2. Życie rodzinne i towarzyskie: 
• okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, 

obowiązki domowe, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, konflikty 
i problemy; 

3. Zakupy i usługi: 
• rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, środki 

płatnicze;  
4. Kultura: 

• dziedziny kultury (literatura, muzyka, malarstwo, film), twórcy i ich dzieła, 
wydarzenia kulturalne, uczestnictwo w kulturze, media; 

5. Sport: 
• dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe; 

6. Zdrowie: 
• części ciała, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, 

wizyta u lekarza. 
 

       Gramatyka – język angielski: 

 

1. Odmiana czasownika to be w czasie teraźniejszym i przeszłym, zastosowanie  
      w zdaniu oznajmującym, pytającym i przeczącym. 
2.   Tworzenie zdań oznajmujących, pytających i przeczących w czasie Present Simple,        

            Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple. 
3. Wyrażanie przyszłości : to be going to. 
4.   Wyrażanie przynależności : have got. 
5.   Stopniowanie przymiotników i przysłówków. 
6.   Rodzajniki. 
7.   Czasowniki modalne: can, could, must, should, may. 

8.   Zaimki wskazujące i dzierżawcze. 
9. Tryb rozkazujący, wyrażanie propozycji i sugestii, zapraszanie. 
10. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 
11. Liczebniki główne, porządkowe, czas zegarowy, data. 
12. Strona bierna.  
13. Zdania warunkowe- typ 1.   

 
    Gramatyka – język niemiecki: 

 

1.  Odmiana czasowników sein i haben w czasie teraźniejszym i przeszłym. 
2. Czasowniki regularne, nieregularne, złożone, zwrotne w czasie Präsens i Perfekt. 
3. Czasowniki modalne w czasie Präsens. 
4. Tworzenie zdań oznajmujących, pytających i przeczących. 
5. Tryb rozkazujący. 
6. Rodzajniki nieokreślone, określone, przeczenie kein w mianowniku, celowniku  

i bierniku. 
7. Zaimki osobowe w mianowniku, celowniku i bierniku. 
8. Zaimki dzierżawcze w mianowniku, celowniku i bierniku. 
9. Stopniowanie przymiotników i przysłówków. 
10. Przyimki z celownikiem, z biernikiem, z celownikiem i biernikiem. 
11. Liczebniki główne, porządkowe, czas zegarowy, data. 
12. Zdania podrzędnie złożone ze spójnikami dass, ob, weil, wenn, als, wie. 
13. Zdania współrzędnie złożone ze spójnikami und, aber, oder, denn, deshalb, dann, 

trotzdem, sonst. 


