
Zasady rekrutacji uczniów na zajęcia języka angielskiego  

w ramach projektu „Białobrzeska Kuźnia Talentów” 

 

 

1. Zajęcia będą przeprowadzane dla uczniów klas czwartych uczęszczających do szkół 

podstawowych na terenie Gminy Białobrzegi.  Zajęcia będą odbywały się w Zespole 

Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach w soboty, w terminie od stycznia 

do grudnia 2016, z wyłączeniem ferii szkolnych oraz przerw przewidzianych 

w organizacji pracy szkoły. Czas trwania zajęć wynosi 2 x 45 minut.  

 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przystąpienie do testu rekrutacyjnego, 

złożonego z kilku typów zadań otwartych i zamkniętych. Test sprawdza  wiedzę 

uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki. 

Czas trwania testu wynosi 45 minut. Maksymalna liczba punktów możliwych 

do zdobycia to 49.  Zakres tematyczny testu zawarty został w Załączniku nr 1.  

 

3. Prace uczniów zostaną ocenione przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

Kwalifikacja uczestników zostanie dokonana na podstawie wyników testu 

rekrutacyjnego oraz rekomendacji nauczyciela języka angielskiego danego ucznia 

zawartej w formularzu zgłoszeniowym. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 15 

pierwszych uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu wiedzowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zalącznik nr 1 

Zakres tematyczny 

Gramatyka 

 Czasownik: to be; have got; can 

 Zaimki wskazujące (this/that; these/those) 

 Regularna liczba mnoga rzeczowników 

 Konstrukcja there is / there are 

 Zaimki osobowe; przymiotniki dzierżawcze 

 Forma dzierżawcza rzeczownika; 

 Czas Present Simple i Present Continuous, zdania oznajmujące, pytające i przeczące 

 Przyimki miejsca: in, on, under, at, next to 

 Zaimki  pytające: what, who, where, when, how, which 

Słownictwo 

 Liczebniki główne od 1 – 100. 

 Kolory. 

 Kalendarz – dni tygodnia, miesiące, pory roku. 

 Podstawowe czasowniki i przymiotniki. 

 Człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, zainteresowania, ubranie). 

 Dom (miejsce zamieszkania, nazwy pomieszczeń i sprzętów w domu). 

 Praca (popularne zawody). 

 Życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia 

codziennego, formy spędzania czasu wolnego) 

 Żywienie (artykuły spożywcze, owoce, warzywa). 

 Świat przyrody (rośliny i zwierzęta) 


