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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. 
11. Ogłoszenie – ćwiczenia w pisaniu krótkiej formy użytkowej. Objaśnienie zasad 

pisania krótkiej formy użytkowej – nagłówki oraz forma i treść. 
12. Some, Any, much, many, a lot of – wprowadzenie oraz ćwiczenia utrwalające. 
13. Rodzajniki – rodzajnik nieokreślony a/an oraz określony the – zasady użycia. 
14. Zaproszenie – wypowiedź pisemna – krótka forma użytkowa. 
15. Ogłoszenie i notatka (wiadomość) – ćwiczenia maturalne – krótki tekst użytkowy. 

Omówienie zasad pisania krótkiego tekstu użytkowego – notatka – zwrot 
rozpoczynający/kończący – forma, układ. 

16. Present Perfect – wprowadzenie. Tworzenie trzech typów zdań. Charakterystyczne 
określenia czasowe 

17. Praca oraz życie rodzinne i towarzyskie – ćwiczenia leksykalne – słownictwo 
maturalne. 

18. Present Perfect i Past Simple – porównanie dwóch czasów gramatycznych pod 
względem budowy i użycia. 



19. Ankieta – ćwiczenia w pisaniu krótkiego tekstu użytkowego. Zasady pisania dwóch 
rodzajów ankiet: typu otwartego i zamkniętego. Formułowanie pytań do ankiety a 
także umiejętność odpowiadania na pytania zawarte w ankiecie. Zerowy tryb 
warunkowy. 

20. Rozumienie ze słuchu – żywienie – ćwiczenia maturalne. Doskonalenie umiejętności 
rozumienia ze słuchu. Omówienie słownictwa związanego z maturalnym  działem 
tematycznym pt ŻYWIENIE. Nazwy potraw znajdujących się w menu, warzywa, 
owoce a także czasowniki związane z zamawianie i przygotowywaniem potraw.  

21. Czasowniki modalne may, might, can, could – objaśnienie najważniejszych 
czasowników – czas teraźniejszy.  

22. ‘I don’t like Prince of Wails’ – ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem – dobieranie 
prawidłowych odpowiedzi – pytania typu zamkniętego (a,b,c). 

23. Rozumienie ze słuchu – praca z wybranym arkuszem maturalnym – matura 2018. 
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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 
 
 


