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I. ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE 
 

1. verbs „to be” and „to have” (forma, tworzenie twierdzeń, pytań i przeczeń),  
2. Present Simple (forma, tworzenie twierdzeń, pytań i przeczeń, ogólne zasady  
3. stosowania), 
4. Present Continuous (forma, tworzenie twierdzeń, pytań i przeczeń, ogólne zasady  
5. stosowania), 
6. Past Simple (forma, tworzenie twierdzeń, pytań i przeczeń, ogólne zasady 

stosowania), 
7. Past Continuous (forma, tworzenie twierdzeń, pytań i przeczeń, ogólne zasady 

stosowania), 
8. Present Perfect (forma, tworzenie twierdzeń, pytań i przeczeń, ogólne zasady 

stosowania), 
9. Future Simple (forma, tworzenie twierdzeń, pytań i przeczeń, ogólne zasady 

stosowania), 
10. be going to (forma, tworzenie twierdzeń, pytań i przeczeń, ogólne zasady 

stosowania),  
11. short answers (we wszystkich wyżej wymienionych czasach), 
12. used to (forma, tworzenie twierdzeń, pytań i przeczeń, ogólne zasady 

stosowania), 
13. time expressions (miejsce w zdaniu, przyporządkowanie do określonego czasu), 
14. adverbs of frequency (pozycja w zdaniu), 
15. relative pronouns, relative adverbs, possesives, reflexive pronouns, 
16. both/neither/all/none (miejsce w zdaniu, zasady stosowania), 
17. modal verbs (obligation, necessity, advice, prohibition, lack of necessity, ability, 

permission, request, suggestion, logical assumption, possibility, offer), 
18. too/enough (miejsce w zdaniu, zasady stosowania), 
19. the passive (struktura zdań twierdzących, pytań i przeczeń w wyżej wymienionych  
20. czasach), 
21. Conditionals (1, 2), 
22. the verb “wish” , 
23. comparisons (adjectives & adverbs), 
24. articles (ogólne zasady stosowania), 
25. countable & uncountable nouns some/any/ no; someone/something/somewhere, 
26. a lot of/ much/many; too many/too much; a few/few – a little/little (ogólne zasady  
27. stosowania), 
28. irregular plural, 
29. question tags, 
30. prepositions of place, 
31. linking words (budowanie prostych zdań złożonych). 

 
 
 
 
 
 



 

 

II. ZAGADNIENIA TEMATYCZNE (SŁOWNICTWO)  
 

1. the family (mother, uncle...), 
2. parts of the body (head, foot...), 
3. clothes (hat, shirt...), 
4. describing people - appearance & character (handsome, kind, easy-going...), 
5. health and illness (headache, heart attack...),  
6. feelings (love, tired...), 
7. countries, languages and people (America, Chinese, Greek...), 
8. weather (cold, rain...), 
9. in the town (railway station, bank...),  
10. animals and pets (horse, giraffe...), 
11. traveling (train, map...), 
12. food and drink (rice, tea...), 
13. the house (fridge, glass, wardrobe, shampoo, lamp...), 
14. jobs (secretary, factory...), 
15. school and university (biology, notebook....), 
16. holidays (package holiday, phrase book...), 
17. shops and shopping (butcher's...), 
18. in a hotel (single room, key...), 
19. eating out (cafe, menu...),  
20. sports (table tennis, judo...), 
21. cinema (western, film star...). 

 
 
III. SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE 
 
Umiejętności związane z poszczególnymi sprawnościami językowymi (mówienie, 
pisanie, czytanie, słuchanie) powinny kształtować się na poziomie B1 wg 
Europejskiego Systemu Opisu Języka – Common European Framework.  
 

IV. POMOCNA LEKTURA 
 
Książki do nauki gramatyki: 
1. Jenny Dooley, Virginia Evans “Grammarway 2”, wyd. Express Publishing, 
2. Michael Swan, Catherine Walter “The Good Grammar Book” , wyd. Oxford, 
 
Książki do nauki słownictwa: 
1. English Vocabulary in Use na poziomie intermediate, wyd. Longman, Oxford, 

Macmillan, Express Publishing. 
 
 

 


