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A2 PRE-INTERMEDIATE 

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE 

SKŁADNIA 

CZASY - zdania oznajmujące i pytające w czasach Present Simple, Present Continuous,  

Present Perfect,  Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, 

Future Simple, forma be going to do, forma used to do / didn't use to do, szyk wyrazów w 

zdaniach pytających, pytania z użyciem czasowników posiłkowych i pytania o podmiot zdania 

w trybie rozkazującym.  

ZDANIA WARUNKOWE - typu I i II.  

STRONA BIERNA - w odniesieniu do czasów Present Simple, Past Simple. 

MOWA ZALEŻNA - w odniesieniu do czasów Present Simple, Past Simple, Future Simple, 

Present Perfect (przytaczanie zdań  twierdzących, pytających i  przeczących). 

ZDANIA - podrzędne czasowe z użyciem spójników  when, as soon as, before, after, 

podrzędne określające z zaimkami  who,  which, where (np. It's the person who serves you in 

a cafe.) ze spójnikami  so, because, but, although, z konstrukcjami czasownikowymi want / 

hope / would like + to do oraz like / enjoy / love + doing, z użyciem so / neither  + czasownik 

posiłkowy + osoba w celu zgodzenia się lub niegodzenia z rozmówcą (np. "I'm a student." -

"So am I.") 

CZASOWNIKI 

Czasy Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past 

Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple 

Czasowniki złożone (np. put on, take off, try on,  turn  on/off,  turn  down/up, look for,  look 

after, find out,  give back,  take back,  get on  with,  give up,  stay up, put away, look up,  fill 

in,  be over) 

Czasowniki modalne may , might, can  (wyrażające możliwość), should / shouldn't 

(wyrażające radę), have to/don’t have to/must/mustn’t(wyrażjące zobowiązanie lub zakaz). 

RZECZOWNIKI 

policzalne (np. an apple) i niepoliczalne (np. milk). 

PRZYMIOTNIKI 

stopniowanie przymiotników, konstrukcja (not) as + (przymiotnik) + as, przymiotniki 

kończące się na -ed / -ing (np. interested / interesting, tired / tiring, bored / boring). 
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PRZYSŁÓWKI 

stopniowanie przysłówków, konstrukcja (not) as + (przysłówek)) + as. 

ZAIMKI 

zaimki nieokreślone opisujące ilość i liczbę (some, any, much, many, enough, a lot of, a few, 

a little). 

PRZEDIMKI 

określony (the), nieokreślony (a, an), brak przedimka (Ø). 

PRZYIMKI 

w okolicznikach czasu i miejsca (at, on, in), w okolicznikach kierunku (under, along, round, 

around, through, into, across, over, up, past,  towards, down, out of) 

UMIEJĘTNOŚCI 

Uczestnicy uczą się pisać krótkie i proste notatki wynikające z potrzeby chwili, jak również 

prosty list do przyjaciela, email lub pocztówkę. Uczą się również opisywać wydarzenia z 

przeszłości, osobiste przeżycia lub doświadczenia. Formy pisemnej wypowiedzi obejmują: 

100-120 words, e-mail/letter to a friend. 
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