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B2 UPPER-INTERMEDIATE 

ZDANIA OZNAJMUJĄCE I PYTAJĄCE W CZASACH 

1. Present Simple 

2. Present Continuous 

state verbs, np. believe, have, know, mean, belong, smell, contain, look like, itp., 

używane głownie w formie podstawowej 

3. Present Perfect 

4. Present Perfect Continuous 

5. Past Simple 

wyrażenia used to/to be used to i would do opisywania zwyczajów w przeszłości 

6. Past Continuous 

7. Past Perfect 

8. Past Perfect Continuous 

9. Future Simple 

10. Future Continuous 

11. Future Perfect 

12. Future Perfect Continuous 

13. Future Simple in the Past 

14. Future Perfect in the Past 

wyrażenia going to i to be about toMOWA ZALEŻNA (REPORTED SPEECH) 

zdania twierdzące, pytające, rozkazujące 

ZDANIA PODRZĘDNIE ZŁOŻONE 

1. zdania przydawkowe 

ograniczające, np. The next painting shows Margaret’s husband Tom, who she 

married in 1923. 

opisujące, np. The picture that hangs next to Tom’s portrait is the one I like best. 

2. okolicznikowe celu, czasu, miejsca, porównawcze, przyczyny, przyzwolenia, skutku, 

sposobu stopnia, warunku – conditional sentences (wszystkie typy) 

 

ZDANIA Z PODMIOTAMI IT I THERE 

np. It’s no use opening…., It’s time to start… There has been a big rise….. 

PYTANIA 

1. ogólne i szczegółowe 

2. pośrednie (Indirect Questions) 

3. pytania typu question tags 
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MOWA ZALEŻNA (REPORTED SPEECH) 

zdania twierdzące, pytające, rozkazujące, zdania z czasownikami wprowadzającymi np. 

suggest, insist, remind, persuade, etc. 

zdania nie wymagające zmiany czasów np. Amy says she’s missed the train. 

ZDANIA WYRAŻAJĄCE ŻYCZENIE LUB PRZYPUSZCZENIE Z WYRAŻENIAMI wish, would rather, 

had better, if only, it’s high time, etc. 

STRONA BIERNA (PASSIVE VOICE) 

konstrukcja to have something done np. I had my hair cut. 

KONSTRUKCJE BEZOKOLICZNIKOWE I GERUNDIALNE PO OKREŚLONYCH CZASOWNIKACH 

np. We expected him to be late. I enjoy taking photographs. 

grupa czasowników po których używa się obu form ze zmianą znaczenia, np. I remember to 

check…, I remember checking…. 

RZECZOWNIK 

rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

liczba mnoga regularna i nieregularna 

rzeczowniki mające formę liczby pojedynczej lub mnogiej 

liczba mnoga rzeczowników złożonych 

Saxon Genitive 

rzeczowniki w funkcji przymiotnika 

przedimki: a(n), the, zero 

CZASOWNIK 

czasowniki regularne i nieregularne 

czasowniki złożone (phrasal verbs) 

czasowniki posiłkowe 

czasowniki modalne (can, could, must, need, needn’t, may, might, would, should, ought to, 

shall) 

czasowniki modalne w przeszłości np. They should have accepted that job. 

konstrukcje z wyrażeniami: so, neither, nor 
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PRZYMIOTNIK 

stopniowanie regularne i nieregularne, stopień wyższy i najwyższy 

pozycja i kolejność przymiotników 

użycie przymiotników słabych i mocnych 

przymiotniki zakończone na –ing (boring) i –ed (bored) 

ZAIMEK 

osobowy, dzierżawczy (mine, yours, etc.), zwrotny (myself, herself, ourselves, etc), wzajemny 

(np. each other) 

nieokreślony (some, any, no, every, few….) 

konstrukcje z both, either, neither, none 

SPÓJNIK 

because, as, since, so, therefore, in order to, such, so, in spite of, despite, although, though, 

even though, etc. 

formy imiesłowowe czynne, np. Working far from home, I sometimes feel lonely. 

bierne, np. Asked about the play, she said it was terrible. 

LICZEBNIK 

Liczebniki główne i porządkowe 

PRZYIMEK 

przyimki określające miejsce (on, in, at, across, over, etc.) 

czas (at, on, by, until, etc.) 

przyimki przyczyny 

sposobu 

użycie przyimków po niektórych czasownikach i przymiotnikach 
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