Załącznik nr IV

Sprawdzian kompetencji językowych
do klasy językowej- dwujęzycznej (I F gr. III)
23 maja 2019r., godz. 9:00 - część pisemna
godz.11:00 – część ustna
W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest otwarcie klasy językowej –
dwujęzycznej z językiem hiszpańskim.
Dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy językowej-dwujęzycznej
przeprowadzony zostanie sprawdzian kompetencji językowych, składający się
z części pisemnej i ustnej.
Zakres tematyczny - część pisemna (czas trwania 60 minut) obejmuje znajomość
następujących struktur gramatycznych:


Czasy: presente de indicativo, preterito : perfecto, indefinido, imperfecto, futuro
imperfecto, ir+a+bezokolicznik.


Zdania warunkowe I i II typ.



Tryb rozkazujący.



Tworzenie przysłówków.



Stopniowanie przymiotników i przysłówków.



Tworzenie form żeńskiej i liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników.



Zaimki przymiotne dzierżawcze (mi, mis...).



Zaimki przymiotne wskazujące (este, ese, aquel...).



Zaimki osobowe dopełnienia bliższego.



Zaimki osobowe dopełnienia dalszego.



Czasowniki ser/estar/hay.



Tworzenie imiesłowu czynnego (gerundio).



Struktura estar+ gerundio.

Zakres tematyczny - część ustna
Część ustna to rozmowa z egzaminatorem na jeden z wybranych tematów.
70% oceny to umiejętności językowe i poprawność językowa.
30% oceny to wiedza merytoryczna, znajomość realiów.
• Ja i moja rodzina-Yo y mi familia.
•

Moje hobby- Mis pasatiempos favoritos.

•

Moja ulubiona książka- Mi libro favorito.

•

Moi przyjaciele- Mis amigos.

•

Mój wolny czas- Mi tiempo libre.

•

Moje wakacje letnie i zimowe- Las vaciones de verano y de invierno.

•

Moje miasto rodzinne/ moja wieś rodzinna- Mi ciudad/ Mi pueblo.

•

Życie na wsi, życie w mieście- La vida en la ciudad y en el campo.

•

Mój ulubiony aktor/ sportowiec/ zespół muzyczny/piosenkarz- Mi actor/deportista/grupo
de música/cantante favorito.

•

Co wiem o Hiszpanii ?-¿Qué sabemos de España?

•

Sport w moim życiu- Deporte en mi vida.

•

Zdrowy styl życia- El estilo de vida saludable.

•

Moje plany na przyszłość- Mis planes para el futuro.

•

Moja ulubiona pora roku- Mi estación del año favorita.

•

Moja szkoła- Mi escuela.

