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Wstęp

„Angielski. Gramatyka w pigułce” to napisany przystępnym językiem podręcznik obja-
śniający najważniejsze zagadnienia z zakresu gramatyki języka angielskiego. Książka 
adresowana jest do wszystkich, którzy pragną usystematyzować i pogłębić swoją wie-
dzę o gramatyce współczesnej angielszczyzny. Nasza publikacja opracowana została 
z myślą zarówno o tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z nauką języka, jak 
i o maturzystach zdających egzaminy z angielskiego, a  także studentach pierwszego 
roku filologii angielskiej. Może ona również okazać się niezbędna dla osób uczących się 
angielskiego w celu zdobycia certyfikatu FCE. 

Wszystkim, którzy rozpoczynają naukę języka angielskiego, „Gramatyka w pigułce” po-
służy jako wprowadzenie do wybranych zagadnień gramatycznych, a znający język na 
poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym będą mogli wykorzystać ją do 
powtórek i usystematyzowania wiedzy. Ze względu na przejrzystą strukturę tematyczną 
książka stanowi również doskonałą pomoc dla osób, które zdecydują się samodzielnie 
opanować wybrane zagadnienia gramatyki angielskiej. 

Każdy z 9 rozdziałów został podzielony na kilka mniejszych, aby ułatwić czytelnikowi 
korzystanie z repetytorium i uporządkować zawarty w nim materiał. Teoretyczne wyja-
śnienia są zawsze opatrzone odpowiednio dobranymi przykładami pokazującymi za-
stosowanie reguł gramatycznych w praktyce. W sumie ponad 160 ćwiczeń o różnym 
stopniu trudności daje możliwość zweryfikowania zdobytej wiedzy, a klucz do ćwiczeń 
na końcu książki pozwala na samodzielne sprawdzenie poprawności udzielonych od-
powiedzi. Liczba ćwiczeń w poszczególnych rozdziałach jest dostosowana do objętości 
oraz stopnia trudności materiału. W podręczniku znajduje się również lista czasowników 
nieregularnych. 

Wszystkich zainteresowanych nauką języka angielskiego zachęcamy do zapoznania się 
z ofertą naszych Audio Kursów i programów multimedialnych. Początkującym polecamy 
„Angielski. Kurs podstawowy”, a średnio zaawansowanym „Angielski. Repetytorium lek-
sykalno-tematyczne”, „Angielski. Niezbędne zwroty i wyrażenia” , „Angielski dla średnio 
zaawansowanych”, oraz „Angielski. Konwersacje”. Pełna oferta naszych publikacji znaj-
duje się na naszej stronie internetowej www.jezykiobce.pl.

Życzymy przyjemnej nauki!


