
Zagadnienia 
Zagadnienia gramatyczne: 

Czasowniki regularne i nieregularne, imiesłów czynny i bierny, czasy gramatyczne: 

Present simple, Present continuous, Present perfect, Past simple, Future simple,  “be 

going to",  “have to”, “would like to". Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga 

regularna i nieregularna, forma dzierżawcza,  rzeczowniki złożone. Przedimek 

nieokreślony, określony, zerowy. Przymiotnik - Stopniowanie regularne i nieregularne, 

zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, pytające, nieokreślone. Przyimki 

określające miejsce, kierunek, odległość, czas, sposobu, występujące  po niektórych 

czasownikach i przymiotnikach. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: 

present simple, present continuous, present perfect, past simple, future simple. Zdania 

w stronie biernej. 

Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone, O, I, II tryb warunkowy. 

Idiomy: 

feel over the moon - cieszyć się 

a little bird told me - obilo mi się o uszy 

as cool as cucumber - chłodny i opanowany 

be in the air - wisieć w powietrzu 

bite one's tongue - ugryźć się w język 

bring sth to light - wyciągnąć coś na światło dzienne 

keep sth under one's hat - trzymać coś w tajemnicy 

the other side of the coin - druga strona medalu 

make up one's mind - postanowić, zdecydować się 

change a fly into an elephant - robić z igły widły 

easier said than done - łatwiej powiedzieć, niż zrobić 

on thin ice - na niepewnym gruncie 

hit the nail on the head - trafić w sedno 

it goes without saying to - oczywiste, nie ma dwóch zdań 

leave no stone unturned - poruszyć niebo i ziemię, zastosować wszystkie środki 

cry for the moon - chcieć gwiazdki z nieba 

promise wonders - obiecywać złote góry 

ups and downs - radości i smutki, zmienne koleje losu 

on the market - w sprzedaży, na rynku 

little by little - stopniowo 

at sb's expense - 1. na czyjś rachunek; 2. czyimś kosztem 

at all costs - za wszelką cenę 

at the top of your voice - na całe gardło 

catch sb red-handed - złapać kogoś na gorącym uczynku 

high and low - wszędzie 

the naked eye - gołym okiem 

gnash your teeth - zgrzytać zębami 

be in the red - mieć debet (w banku) 

in haste - w pośpiechu 

inside out - 1. na lewą stronę, 2. (znać) na wylot 

get on sb's nerves - działać (komuś) na nerwy 
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have something on the brain - chodzić komuś po głowie 

rat race - wyścig szczurów 

ask for trouble - prosić się o kłopoty 

all year round - przez cały rok 

as a matter of fact - prawdę mówiąc, w rzeczywistości 

trial and error - metoda prób i błędów 

snap one's fingers - pstrykać palcami 

let something slip - wygadać się 

heave a sigh - wzdychać (głęboko) 

be under the illusion - łudzić się 

not be sb's cup of tea - nie być w czyimś guście 

make a fool of somebody/yourself - robić z kogoś/siebie głupka 

come true - spełniać się 

not have a clue - nie mieć pojęcia 

for short - w zdrobnieniu 

commit a blunder - strzelić gafę 

red-letter day - szczególny dzień 

just in case - na wszelki wypadek 

call it a day -zakończyć coś, przerwać, fajrant 

safe and sound - cały i zdrowy 

have a finger in every pie - wtrącać się we wszystko 

at first sight - na pierwszy rzut oka 

be a wet blanket - psuć nastrój 

learn sth by heart - nauczyć się na pamięć 

by all means - wszelkimi sposobami, za wszelka cenę 

once and for all - raz na zawsze 

be out of order - nie działać 

take a shortcut - pojść na skróty 

pull somebody's leg - nabierać, drażnić się 
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