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B1 INTERMEDIATE 

ZDANIA OZNAJMUJĄCE, PYTAJĄCE I PRZECZĄCE W CZASACH 

1. Present Simple 

2. Present Continuous 

3. Present Perfect 

wykorzystanie przyimków for i since oraz przysłówków yet, already, before, never 

4. Present Perfect Continuous 

5. Past Simple 

6. Past Continuous 

7. Past Perfect 

8. Future Simple 

wyrażenie going to oraz czas Present Continuous w opisywaniu przyszłości 

zdania czasowe (time clauses) z when, as, until, as soon as, after, before 

MOWA ZALEŻNA (REPORTED SPEECH) 

zdania twierdzące, pytające, rozkazujące 

STRONA BIERNA (PASSIVE VOICE) 

ZDANIA PODRZĘDNIE ZŁOŻONE 

1. przydawkowe określające (defining relative clauses) i nieokreślające (non-defining 

relative clauses) 

np. The girl who lives next door is giving a party tonight. 

My mother, who lives in the country, visited me last Sunday. 

2. okolicznikowe celu 

np. The car body is painted to protect it from rust. 

3. warunkowe (typu 1, 2 i 3) 

np. If Lucy gets a rise, she will go to Spain for a month. 

If I were you, I would ask for help. 

If John had worked more, he would have passed the exam. 

 

KONSTRUKCJE BEZOKOLICZNIKOWE I GERUNDIALNE PO OKREŚLONYCH CZASOWNIKACH 

np. I managed to sell my old car. 

I enjoy taking photographs. 
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grupa czasowników po których używa się obu form bez 

zmiany znaczenia 

np. I started to practise karate. 

I started practising basketball. 

PYTANIA 

ogólne i szczegółowe 

np. Do you like milk? 

Where does he work? 

pośrednie (indirect questions) 

np. I need to know who you love. 

pytania o podmiot i dopełnienie (subject/object questions) 

np. What do you do in the evenings? 

Who invented the bulb? 

pytania typu question tags 

np. It’s cold today, isn’t it? 

RZECZOWNIK 

rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

rzeczowniki złożone 

liczba mnoga regularna i nieregularna 

przedimki: a(n), the, zero 

CZASOWNIK 

1. czasowniki złożone (phrasal verbs) 

2. czasowniki modalne w teraźniejszości (can, can’t, could, should, shouldn’t, have to, 

must, don’t have to, mustn’t , need, may, might) 

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

4. wyrażenie used to 

5. wyrażenia przyimkowe np. listen to 
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PRZYMIOTNIK 

1. Stopniowanie regularne i nieregularne, stopień wyższy i najwyższy 

2. Stopień równy w porównaniach as … as 

3. Stopień równy przymiotnika z too, enough 

4. Przymiotniki z –ed i –Ing np. interested i interesting 

5. Przymiotniki mocne i słabe np. exhausted i tired 

6. Wyrażenia przyimkowe np. bad at 

ZAIMEK 

1. zaimki ilościowe (quantifiers) np. much, many, a lot of, little, few itp. 

2. zaimki zwrotne i wzajemne 
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