Wymagania z gramatyki języka angielskiego
I Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach:
1 Present Simple
2 Present Continuous
3 Present Perfect
( przyimki for i since; przysłówki: yet, already, before, never, so far, just
4 Present Perfect Continuous
5 Past Simple
6 Past Continuous
7 Past Perfect
9 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)
II Mowa zależna (reported speech) zdania twierdzące, pytające, rozkazujące

III Strona bierna (passive voice)
IV Zdania podrzędnie złożone
1. przydawkowe definiujące (defining relative clauses) i niedefiniujące (non-defining relative
clauses)
2. okolicznikowe celu
3. warunkowe typu 1, 2 i 3 (conditionals)
V Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne po określonych czasownikach
grupa czasowników po których używa się obu form bez zmiany znaczenia.

VI Pytania
ogólne i szczegółowe
pośrednie (indirect questions)
pytania o podmiot i dopełnienie (subject/object questions)
pytania typu question tag
VII Rzeczownik
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
rzeczowniki złożone
liczba mnoga regularna i nieregularna
przedimki:

VIII Czasownik
czasowniki złożone (phrasal verbs)
czasowniki modalne w teraźniejszości (can, can’t, could, should, shouldn’t, have to, must,
don’t have to, mustn’t , need, may, might)
czasowniki modalne w przeszłości
wyrażenie used to
wyrażenia przyimkowe np. listen to
IX Przymiotnik
stopniowanie regularne i nieregularne, stopień wyższy i najwyższy
stopień równy w porównaniach as … as
stopień równy przymiotnika z too, enough
przymiotniki z –ed i –ing np. fascinated i fascinating
przymiotniki mocne i słabe np. exhausted i tired
wyrażenia przyimkowe np. good at
X Zaimek
zaimki ilościowe (quantifiers) np. much, many, a lot of, little, few itp.
zaimki zwrotne i wzajemne

Wymagania leksykalne
1. Animals (zwierzęta)
2. Buildings (budynki)
3. Clothes (ubrania)
4. City (miasto)
5. Countryside (wieś)
6. Education (edukacja)
7. Environment (środowisko)
8. Feelings (uczucia, emocje)
9. Food and drink (jedzenie i picie)
10. Health (zdrowie)
11. House (dom)
12. Leisure time (czas wolny)
13. Nature (natura)
14. Shopping (zakupy)
15. Sport (sport)
16. Technology (technologia)
17. Travelling (podróżowanie)
18. Weather (pogoda)
19. Work (praca, zawód)

Wymagania komunikacyjne:
1. wyrażanie stanów psychicznych i uczuć: zdziwienia, radości, smutku, obawy.
2. ocenianie wydarzeń z przeszłości; wyrażanie czynności uprzedniej w przeszłości i
przyszłości.
3. wyrażanie warunku dla czynności przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.
4. wyrażenie opinii, sądów i ich uzasadnienie,
5. zwracanie się z prośbą, pytaniem o pozwolenie,
6. udzielanie rad, udzielanie instrukcji, udzielanie (lub nie) pozwolenia,
7. rozpoczynanie i kończenie dyskusji (uporządkowanie, argumentowanie),
8. wyrażanie przyczyny i skutku

