
Zapraszamy uczniów klas ósmych szkół podstawowych na  

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH 

DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH (JĘZYK ANGIELSKI). 

 

Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w II LO im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim w środy 

o godzinie 16:00, będą trwały 90 minut (2 godziny lekcyjne). 

Kurs będzie składał się z 6 spotkań. Każdy z serii 5 głównych bloków zajęć zostanie poświęcony 3 różnym 

tematom z katalogu tematów objętych podstawą programową dla szkoły podstawowej. Jeden blok 

przewidziany został na zapoznanie kandydatów z wymaganiami oraz formą sprawdzianu.   

 

Podczas zajęć uczniowie będą rozwijać następujące umiejętności: 

 rozumienie wypowiedzi pisemnych/ ustnych 

 przetwarzanie tekstu - określanie głównej myśli oraz znajdowanie informacji szczegółowych 

 opisywanie - ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, czynności 

 relacjonowanie, wyrażanie uczuć i opinii 

 przedstawianie intencji i planów na przyszłość 

 reagowanie w sytuacjach typowych i nietypowych. 

 

Tematyka i zakres kursu pozwalają nie tylko przygotować się do sprawdzianu, ale również pomogą 

powtórzyć materiał przed egzaminem ósmoklasisty z języka angielskiego. 

 

Kurs jest bezpłatny. Uczniowie powinni zgłosić chęć uczestnictwa w terminie do 20 marca 2023 wypełniając 

dołączony formularz google.  

Liczba miejsc jest ograniczona - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Terminy i tematyka zajęć: 

 

22 marca Wprowadzenie - co to jest dwujęzyczność, omówienie wymagań, struktury 

sprawdzianu oraz typów zadań. 

29 marca 

5 kwietnia 

12 kwietnia 

19 kwietnia 

26 kwietnia 

Bloki tematyczne: szkoła, podróżowanie i turystyka, świat przyrody, życie rodzinne i 

towarzyskie, sport, życie społeczne, dom, zakupy i usługi, nauka i technika, praca, 

kultura, elementy wiedzy o krajach obszaru anglojęzycznego człowiek, żywienie oraz  

zdrowie. 

17, 18 maja KONSULTACJE STACJONARNE, w tym możliwość przystąpienia do PRÓBNEGO 

sprawdzianu kompetencji językowych na terenie szkoły. 

(należy potwierdzić chęć przystąpienia najpóźniej w dniu 16 maja 2023 ). 

 

 

Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 31.05.2023r. W przypadku braku możliwości 

przystąpienia do sprawdzianu w tym terminie z ważnych, obiektywnych przyczyn, dodatkowy termin 

należy ustalić poprzez sekretariat szkoły. 

        

       Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

    mgr Wojciech Komorek 


