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1.Present Simple – wprowadzenie.  Tworzenie trzech typów zdań: pytanie, 

przeczenie i twierdzenie. Charakterystyczne określenia czasowe, przysłówki 

częstotliwości i miejsce w zdaniu. Tworzenie zdań opisujących  czynności 

powtarzające się (rutynowe).  

2.Present Continuous – wprowadzenie. Tworzenie trzech typów zdań: pytanie, 

przeczenie i twierdzenie. Charakterystyczne określenia czasowe oraz pytania 

szczegółowe. 

3.Past Simple – wprowadzenie. Charakterystyczne określenia czasowe 

umiejscawiające czynność w danym momencie w przeszłości. Tworzenie 

trzech typów zdań. Tworzenie zdań wyrażających czynność przeszłą 

zakończoną (nie mającą wpływu na teraźniejszość). 

4.Past Continuous – wprowadzenie. Tworzenie trzech typów zdań. Tworzenie 

zdań wyrażających czynność przeszłą, którą trwała przez pewien moment w 

przeszłości. 

5.Future Simple – wprowadzenie. Charakterystyczne określenia czasowe. 

Tworzenie trzech typów zdań. Opisywanie czynności, które będą miały 

miejsce w przyszłości (bliskiej lub dalekiej). 

6.Konstrukcja ‘to be going to’ – wprowadzenie. Objaśnienie budowy oraz 

zastosowania ww konstrukcji. 

7.Objaśnienie głównych zasad pisania dłuższego (maturalnego) tekstu 

użytkowego – list prywatny i formalny. Układ, forma (akapity: wstęp, 

rozwinięcie, zakończenie), zwrot rozpoczynający i kończący list – szczególne 

zwrócenie uwagi na list formalny – Yours sincerelly/Yours faithfully oraz 

Dear Sir/Madam, Dear Mr/Mrs/Ms Smith. 

8.Stopniowanie przymiotników. Tworzenie stopnia wyższego i najwyższego 

oraz stopniowanie nieregularne. Konstrukcja as…as i than. 

9.Słownictwo maturalne – człowiek, dom, szkoła. 

10.Verb patterns – wprowadzenie. Omówienie trzech grup czasowników po 

których występuje bezokolicznik i czasownik z końcówką –ing oraz grupy 

uniwersalnej. 

 

PRACA KONTROLNA I SEM LO 

Podczas pobytu w Anglii przeczytałeś ogłoszenie o kursie fotografii. Chcesz poznać więcej 

szczegółów. Napisz do szkoły organizującej kurs list, w którym zapyrasz o : 

- program kursu i możliwości otrzymania  certyfikatu na jego zakończenie 

- wymagane doświadczenie i wielkość grup 

-liczbę godzin w ciągu dnia i całkowity czas trwania kursu 

-cenę i lokalizację zajęć 

 

Liczba słów 120-150 !!! oceniana jest: umiejętność pełnego przekazania informacji, forma, 

poprawność językowa oraz bogactwo  językowe 



 

 
MATERIAŁY DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Słuchacze, zapraszamy do samodzielnej nauki języka angielskiego. 

Nieregularne formy czasowników - zestawienie pobierz tutaj. 

Na stronie English Grammar Online zajdziecie przejrzyście przedstawioną gramatykę języka 

angielskiego oraz ćwiczenia: 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar 

Na platformie Quizlet specjalnie dla was udostępniamy zestawy do nauki słownictwa: 

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a1/sets 

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a2/sets 

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-b1/sets 

 
My Matura Success Intermediate Rozdział 1 Nazwy i rodzaje klubów i grup zainteresowań, hobby, 

formy spędzania wolnego czasu, przyzwyczajenia; zainteresowania, uczucia i emocje. Formy 

spędzania wolnego czasu, przyzwyczajenia. Zainteresowania, uczucia i emocje, wyrażanie opinii i 

preferencji. Zaimki zwrotne. Życie rodzinne i towarzyskie: formy spędzania wolnego czasu, 

przyzwyczajenia. Człowiek: zainteresowania, uczucia i emocje, wyrażanie opinii i preferencji. 

Typowe sposoby spędzania czasu przez nastolatków, grupy kulturowe nastolatków; konflikty i 

problemy nastolatków, zainteresowania młodzieży. Wygląd, moda, ubrania, biżuteria, kosmetyki; 

przynależność do grupy młodzieżowej; wygląd przedstawicieli Present Simple i Present Continuousl 

czasowniki złożone. Zaimki zwrotne. Kolejność stosowania przymiotników. 
 

http://loglowno.pl/files/Nieregularne_formy_czasownikow.pdf
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a1/sets
https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a2/sets
https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-b1/sets

