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WYMAGANIA Z ZAKRESU WIEDZY JĘZYKOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS V-VI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO  

WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORGANIZOWANEJ PRZEZ  

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 84  
 

 
 

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: 

 Czasy Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Future Simple,Present Perfect 

 Regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczownika 

 Forma dzierżawcza rzeczownika 

 Przedimek określony, nieokreślony i zerowy 

 Zaimek osobowy w formie podmiotu i dopełnienia 

 Zaimki zwrotne, zaimki względne (who, which, that), osobowe (one, ones), dzierżawcze 

 Czasowniki leksykalne, specjalne (operatory) 

 Phrasal verbs (stand up, sit down) 

 Przysłówki częstotliwości, sposobu 

 Przymiotniki dzierżawcze 

 Stopniowanie przymiotników (regularne, nieregularne)  

 Liczebniki główne i porządkowe 

 Przyimki miejsca, czasu 

 Spójniki: and, but, because, who 

 Zdania z would  like,  

 Konstrukcja There is/are, There + be going to + bezokolicznik 

 

II Uczeń powinien umieć zachować się w następujących sytuacjach komunikacyjnych: 

 Podawanie danych personalnych (imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, narodowość, 

zawód) 
 Określanie i porównywanie cech przedmiotów (wielkość, kształt, kolor, rozmiar) 

 Określanie i porównywanie cech osób 

 Określanie posiadania i przynależności 

 Określanie pokrewieństwa i stosunków międzyludzkich 

 Opisywanie miejsca i położenia 

 Wyrażanie ruchu i kierunku 

 Określanie warunku 

 Wyrażanie stosunków czasowych (godzina, dzień tygodnia, miesiące, pory roku; 

częstotliwość czynności) 

 Wyrażanie upodobania 

 Opisywanie umiejętności 

 Wyrażanie możności 

 Wyrażanie opinii 

 Wyrażanie sugestii, rady 

 Wyrażanie propozycji 

 Wyrażanie prośby 

 Rozpoczynanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy 

 Zwroty grzecznościowe przy powitaniu, pożegnaniu, przeprosinach, podziękowaniu, 

życzeniach 
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III Uczeń powinien posiadać następujące sprawności językowe: 
 

a) Rozumienie ze słuchu 

Uczeń: 
- rozumie spotykane powszechnie w życiu codziennym słowa, takie jak nazwy 

zabawek, gier komputerowych, artykułów spożywczych i sportowych, piosenek, 

imion bohaterów bajek książkowych i filmowych, tytułów bajek i filmów angielskich, 

słów angielskich z opakowań 

- rozumie słowa angielskie funkcjonujące również w języku polskim (np. park, 

computer, taxi, hotel) 

- rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych zachodzących w życiu codziennym 

(dialogi w sklepie, u lekarza, w restauracji, w hotelu, biurze podróży, na dworcu 

kolejowym / lotniczym itp.) 

- potrafi domyśleć się znaczenia nieznanych słów bądź wyrażeń w oparciu o kontekst 

- domyśla się intencji rozmówcy 

- rozumie ogólny sens słuchanego tekstu 

- umie wychwycić konkretną informację w słuchanym tekście 

- po wysłuchaniu tekstu potrafi wykonać określone zadania (np. projekt, ćwiczenia, 

formularz) 

 

b) Mówienie: 

Uczeń: 
-      zna słownictwo obejmujące następujące zakresy tematyczne: 

 Ja i moja rodzina (dane osobowe, określenia pokrewieństwa i wzajemnych 

relacji między ludźmi) 

 Ludzie wokół nas (wygląd zewnętrzny osoby, nazwy części ciała, nazwy 

ubrań, moi przyjaciele, sławne osoby, ciekawe zawody, cechy charakteru ) 

 Życie codzienne (nazwy pomieszczeń i sprzętów domowych, nazwy pór 

roku, miesięcy, dni tygodni, rutynowe czynności, zakupy i pieniądze, 

nazwy artykułów spożywczych i potraw, ilość i rozmiar, kalendarz, mój 

dzień) 

 Moja szkoła (nazwy przedmiotów, przedmioty szkolne, określenia 

położenia, zwroty grzecznościowe, polecenia i zakazy)  

 Hobby i czas wolny (gatunki filmowe, programy TV, kolekcjonerstwo, 

nazwy dyscyplin sportowych, książki, zainteresowania, wycieczki) 

 

c) Pisanie 

Uczeń: 
- potrafi w prostych słowach opisać zdarzenie, miejsce 

- potrafi napisać krótki list lub pocztówkę 

- pisze jasno, czytelnie i poprawnie pod względem gramatycznym 

- potrafi jasno, logicznie i poprawnie pod względem gramatycznym odpowiadać 

pisemnie na pytania otwarte 

 

d) Czytanie 

Uczeń: 

- potrafi rozumieć prosty tekst pisany typu ogłoszenie, menu, instrukcja, program 

telewizyjny, życzenia na pocztówkach, prosty pamiętnik lub inny tekst informacyjny 

lub narracyjny 

- umie czytać w celu uzyskania szczegółowych informacji (scanning) 

   - potrafi czytać w celu uzyskania ogólnej informacji (skimming) 
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e)  Inne umiejętności: 

 

Część kulturoznawcza zawiera zagadnienia z zakresu wiedzy na temat Anglii: 

 Cities of England – Miasta Aglii 

 Symbols of England – Symbole Anglii 

 Customs and traditions in England – Zwyczaje i tradycje Anglii 

 Literature, music and sport in England – Literatura, muzyka i sport w Anglii 

 Famous places to visit in England – Miejsca, które warto zobaczyć w Anglii 

 Famous people from England – Sławni ludzie z Anglii 

 

 

 

 


