
Zagadnienia gramatycZne:
 1  Bezokolicznik i formy osobowe

 2 Czasowniki posiłkowe

 3  Czasowniki modalne  
z bezokolicznikiem

 4 Tryb rozkazujący

 5  Czasowniki regularne  
i nieregularne

 6 Imiesłów czynny i bierny

 7  Czasowniki wyrażające stany 
i czynności – różnice w użyciu 
czasów

 8  Czasowniki złożone (phrasal 
verbs)

 9  Budowa słowotwórcza 
czasownika

 10  Czasy gramatyczne, okresy 
warunkowe (conditionals)

 11  Rzeczowniki policzalne  
i niepoliczalne

 12  Liczba mnoga regularna  
i nieregularna

 13  Forma dzierżawcza (of  i Saxon 
genitive – Michael’s, parents’)

 14 Rodzaj

 15 Rzeczowniki złożone

 16  Rzeczowniki użyte 
przymiotnikowo, np.  
a book cover

 17  Budowa słowotwórcza 
rzeczownika

 18  Przedimek nieokreślony, 
określony i zerowy

 19  Przymiotnik – stopniowanie 
regularne i nieregularne (good, 
bad, little, far) używane do 
porównań w stopniu równym, 
wyższym i najwyższym

 20  Użycie przymiotników  
z so, such, how i what

 21 Przymiotnik dzierżawczy

 22  Budowa słowotwórcza 
przymiotnika

 23  Przysłówek 

 24 Przysłówek too i enough

 25  Miejsce przysłówka w zdaniu

 26 Zaimek osobowy

 27 Zaimek dzierżawczy

 28  Zaimek zwrotny i emfatyczny 

 29 Zaimek wskazujący

 30 Zaimek pytający

 31 Zaimek względny

 32 Zaimek wzajemny

 33 Zaimek nieokreślony

 34 Zaimek bezosobowy you

 35  Liczebniki główne i porządkowe

 36  Przyimki określające miejsce, 
kierunek, odległość

 37  Przyimki określające czas

 38 Przyimki przyczyny

 39 Przyimki sposobu

 40  Przyimki po niektórych 
czasownikach, przymiotnikach 
i rzeczownikach

 41 Spójniki

 42  Składnia – zdania oznajmujące 
i pytające

 43  Składnia – zdania rozkazujące

 44  Składnia – zdania  
z podmiotem it

 45  Składnia – zdania z podmiotem 
there

 46  Pytania typu question tags

 47  Zdania z dwoma 
dopełnieniami

 48  Zdania w stronie biernej  
w czasach: Present Simple, Past 
Simple, Present Perfect, Future 
Simple, Past Perfect

 49 Pytania pośrednie

 50  Zdania w mowie zależnej 
(twierdzenia, pytania i rozkazy) 
z czasownikami typu say, tell, 
ask i następstwo czasów

 51  Zdania współrzędnie złożone

 52  Zdania podrzędnie złożone

 53  Konstrukcje bezokolicznikowe  
i gerundialne

 54  Konstrukcja have something 
done

grupy tematycZne:

�Człowiek�

�Dom

�Kultura

Żywienie

�Szkoła

�Sport

�Praca

�Zdrowie

�Świat�przyrody�

�Nauka�i�technika

�Życie�rodzinne�i�towarzyskie

�Podróżowanie�i�turystyka

�Zakupy�i�usługi

�Państwo�i�społeczeństwo

�Elementy�wiedzy�o�świecie


