Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego
sem. IV
poziom rozszerzony

Podręcznik / rozdział
My Matura Success
Intermediate
Rozdział 5

Słownictwo
Możliwe przyczyny
końca świata, katastrofy
naturalne i katastrofy
spowodowane przez
człowieka.

Gramatyka
Czasy i formy wyrażające
przyszłość.

Klimat; postępowanie w
sytuacjach
niebezpiecznych.
Ochrona i
zanieczyszczenie
środowiska naturalnego,
recykling, wpływ
działalności człowieka na
świat zwierząt.
Ekologia, ochrona
środowiska naturalnego.
Wpływ nowoczesnych
technologii na jakość
naszego życia i
środowisko naturalne.

Rozdział 6

Życie szkolne, koncerty i
akcje charytatywne,
zbieranie funduszy na
cele charytatywne.
Zwierzęta domowe i ich
życie, ich osobowość i
typowe zachowania.;

Czasy teraźniejsze i
przeszłe. O, I i II tryb
warunkowy.

cechy charakteru, wpływ
cech charakteru
właściciela na wybór
rodzaju zwierząt
domowych.
Gatunki zwierząt, ich
osobowość i typowe
zachowania.
Powstanie i rozwój
planety Ziemi i jej
mieszkańców;
systematyka zwierząt.
Doradzanie w sprawach
wyboru zwierząt
domowych.

Rozdział 7

Zalety i wady trzymania
zwierząt w zoo oraz
posiadania zwierząt
domowych.
Określenia czasu typowe
dla mowy zależnej;
wyrażenia związane z
pracą prezentera
telewizyjnego;
korzystanie z samochodu.
Powody porzucenia
szkoły; wybór pracy po
ukończeniu szkoły.
Etapy życia.
Opinie dotyczące
stereotypów o różnych
zawodach i ich
weryfikacja.
Uczucia, emocje, wygląd;
wyrażanie

Mowa zależna: zdania
oznajmujące.
Mowa zależna: pytania i
polecenia.

Rozdział 8

przypuszczenia.
Typy drogiego i taniego
zakwaterowania i ich
zalety i wady.

Strona bierna.

Różne sposoby
aktywnych wakacji;
sporty ekstremalne i ich
rodzaje.
Zasady, wady i zalety
związane z podróżą
samolotem.

Rozdział 9

Opisywanie wyglądu
miasta, jego zabytków i
atmosfery.
Opisywanie zbiegów
Trzeci tryb warunkowy.
okoliczności i
niespodziewanych
Zerowy, pierwszy, drugi i
sytuacji; uczucia i emocje trzeci tryb warunkowy.
związane z różnymi
sytuacjami rodzinnymi.
Pozytywne i negatywne
uczucia i emocje
związane z różnymi
sytuacjami życiowymi.
Uczucia i emocje
związane z żalem i
ubolewaniem nad
różnymi sytuacjami.
Cechy charakteru,
uczucia i emocje, opinie i
stereotypy zawarte w
przysłowiach o ludziach.
Człowiek: cechy
charakteru, Życie
rodzinne i towarzyskie:
relacjonowanie wydarzeń

z życia codziennego i
szkolnego.uczucia i
emocje.
Rozdział 10

Opisywanie obrazu i
wpływu malarstwa na
inne dziedziny sztuki.
Wyrażanie opinii na
temat sztuk
nowoczesnych.

Czasowniki modalne
(konstrukcje wyrażające
przypuszczenia dotyczące
teraźniejszości i
przeszłości).

Wyrażanie preferencji i
opinii dotyczących sztuki.
Słownictwo związane ze
sztuką muzyczną; uczucia
i emocje: opinie
dotyczące kłamstw.
Przymiotniki opisujące
dzieło filmowe.
Gatunki filmowe,
słownictwo związane z
opisem i recenzją książek
i filmów.
Rozdział 11

Zmiana wyglądu i
kanonów piękna na
przestrzeni wieków.
Omawianie różnych
nietypowych sposobów
na zachowanie sylwetki i
zdrowia.
Wygląd zewnętrzny,
dbałość o wygląd
Słownictwo potrzebne do
opisu.

Przedimki określone i
nieokreślone.
Konstrukcja have/get
something done.
Czasy teraźniejsze i
przeszłe.

Rozdział 12

Wygląd i cechy
charakteru.
Reklamowanie
niezdrowej żywności.
Nawyki kupujących,
nowoczesny marketing i
handel; styl
konsumpcyjny
nowoczesnego
społeczeństwa i rodzaje
zakupów.
Styl konsumpcyjny
nowoczesnego
społeczeństwa i rodzaje
zakupów.
Określanie wad i
uszkodzeń towarów oraz
ich wymiana.
Określanie poziomu usług
oraz rodzaje
zadośćuczynienia za
niezadowalającą usługę.

Konstrukcje
bezokolicznikowe oraz
gerundialne: to V, V+ing,
V; czasy teraźniejsze,
przeszłe i przyszłe.

