KONKURS ENGLISH MASTER
ZAGADNIENIA DLA KLASY 5
SŁOWNICTWO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dom (pomieszczenia w domu, części domu, meble i sprzęt domowy, typy domów,)
Człowiek (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru)
Rodzina (nazwy członków rodziny)
Zwierzęta (nazwy zwierząt, części ciała zwierząt)
Praca (nazwy zawodów)
Świat przyrody (nazwy geograficzne na świecie, kierunki świata, pogoda, pory roku,
miesiące)
7. Szkoła (nazwy przedmiotów szkolnych, miejsca w szkole, nazwy przyborów
szkolnych)
8. Jedzenie (nazwy produktów żywnościowych, nazwy posiłków, nazwy naczyń)
9. Ubrania (nazwy ubrań i akcesoriów)
10. Czynności dnia codziennego
11. Typy sklepów
12. Miejsca w mieście
13. Części ciała
ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:
1. Przedimki a / an
2. Przyimki czasu i miejsca: on / at / in
3. Liczba mnoga rzeczownika, wyjątki w l. mnogiej
4. Czasowniki: być, mieć,
5. Czasy teraźniejsze: Present Simple, Present Continuous
6. Stopniowanie przymiotników
7. Czasownik “can”
8. Forma dzierżawcza: Kate’s mother (mama Kasi)
9. Zaimki dzierżawcze: my/your/his/her/its/our/your/their
10. Przyimki miejsca (on, in, next to, between, behind, above, under, opposite, in front of,
near,)

ELEMENTY WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII
1. Jakie kraje wchodzą w skład Wielkiej Brytanii, ich stolice.
2. Typowe dania brytyjskie (np. Haggis, Welsh rabbit, beef Wellington, Christmas
pudding, cottage pie, fish and chips, apple pie, Shepherd’s pie, black pudding,).
3. Najdłuższa rzeka, najwyższy szczyt, ustrój polityczny, premier, hymn państwowy,
większe miasta, słynne uniwersytety, najsłynniejsi pisarze i ich dzieła, flaga, patroni,
symbole.
4. Rodzina królewska.
5. Londyn – typowe zabytki, typowe miejsca.

MOŻLIWE PYTANIA:
Jaki kwiat jest symbolem Anglii?
Jak nazywa się słynny zegar w Londynie?
Co wchodzi w skład Wielkiej Brytanii?
Jakie miasto jest stolicą Irlandii Północnej ?
Jakiego koloru są londyńskie taksówki?
Jak nazywa się najsłynniejszy podnoszony most w Londynie?
Podaj najwyższy szczyt Wielkiej Brytanii?
Jakie miasto jest stolicą Szkocji?
Które miasto jest siedzibą najstarszego uniwersytetu w Anglii?
Jak nazywa się słynna galeria figur woskowych w Londynie?
Jak na imię ma królowa brytyjska?
Jak nazywa się słynny potwór z Loch Ness?
Przekraczając granicę Anglii przestawiamy zegarek o 1 godzinę do przodu czy do tyłu?
Jak nazywa się tradycyjny ubiór szkocki dla mężczyzn?
Czy na terenie Wielkiej Brytanii obowiązuje lewostronny czy prawostronny ruch uliczny?
Kto jest patronem Szkocji
Jaka roślina jest symbolem Szkocji?
Jaka rzeka przepływa przez Londyn?
Kto jest patronem Anglii?
Piccadilly Circus znajduje się w Edynburgu czy Londynie?
Podaj tytuł hymnu Wielkiej Brytanii.
Gdzie mieszka królowa Elżbieta II?
Podaj nazwę najbardziej znanego angielskiego lotniska?
Jak nazywa się brytyjska flaga?
Kto jest autorem takich książek jak: 'David Copperfield' czy 'Opowieść Wigilijna'?
Jakie stworzenie znajduje się na walijskiej fladze?
Kto jest autorem „Romeo and Juliet”?
Jak nazywają się synowie księcia Karola i księżnej Diany?
W którym roku zginęła księżna Diana i w jakiej sytuacji?

RODZAJE ZADAŃ I PYTAŃ:
- zadania wielokrotnego wyboru (A B C D)
- zadania typu PRAWDA /FAŁSZ
- zadania typu połącz
- zadania otwarte: wpisz słowo lub słowa
- wpisz odpowiednią formę czasownika podanego w nawiasie
- częściowe tłumaczenie
- pytanie w języku polskim z wiedzy o Wielkiej Brytanii

