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SPIS TREŚCI

Chapter I What’s your name? .......................................................... 11
Gramatyka: zaimek osobowy, zaimek dzierżaw-
czy, czasownik posiłkowy to be, zdania twierdzą-
ce i pytające, przeczenia; Let’s talk: Powitania 
i pożegnania, zwroty grzecznościowe.

Chapter II Have you got any brothers or sisters? ....................... 20
Gramatyka: czasownik posiłkowy to have, li-
czebniki główne 0-20, pytania szczegółowe: what, 
who, where; Let’s talk: How old are you? Where do 
you come from? What nationality are you? 

Chapter III At school .......................................................................... 29
Gramatyka: rzeczowniki, liczba mnoga rze-
czowników regularnych, przedimki nieokreślone 
i określone, przymiotniki, czas Present Simple, 
pytania i przeczenia w czasie Present Simple, 
there is, there are, here and there. 

Chapter IV This is my flat ................................................................. 44
Gramatyka: Where? – przyimki miejsca, liczba 
mnoga rzeczowników nieregularnych, dopeł-
niacz saksoński, There is, There are – pytania 
i przeczenia, zaimki wskazujące, zaimki osobo-
we dopełnienia; Let’s talk: idiomy.

Chapter V What is your favourite dish? ....................................... 56
Gramatyka: czas Present Continuous, pytania 
i przeczenia w czasie Present Continuous, tryb 
rozkazujący; Let’s talk: Would you like...?, I like, 
I enjoy, I prefer. 

Test I ............................................................................................................. 67
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Chapter VI Tell me about your family ............................................. 69
Gramatyka: pytania szczegółowe: When?, dni 
tygodnia, Where?, przyimki miejsca cd., Whose?, 
zaimki dzierżawcze, przymiotniki – przeciwień-
stwa; Let’s talk: too, as well, either. 

Chapter VII We are going shopping ................................................... 81
Gramatyka: have to do sth, rzeczowniki policzalne  
i niepoliczalne, liczebniki główne 20<; Let’s talk: 
ilości, It fits me, It suits me. 

Chapter VIII    We are practicing sports ............................................. 95
Gramatyka: once, twice, three times a week, czas 
Past Simple, pytania i przeczenia w czasie Past 
Simple, used to. 

Chapter IX We are going to the restaurant ................................. 105
Gramatyka: czas Present Perfect, pytania i prze-
czenia w czasie Present Perfect, czasowniki, po 
których występuje bezokolicznik, czasownik 
modalny can; Let’s talk: Can I, Could I, Excuse 
me, I’m sorry. 

Chapter X Time flies by ................................................................. 119
Gramatyka: liczebniki porządkowe, czas Future 
Simple, pytania i przeczenia w czasie Future Sim-
ple, When? What time? – przyimki czasu; Let’s 
talk: pory roku, miesiące, daty i godziny.

Test II ......................................................................................................... 130

Chapter XI Dorota’s birthday ......................................................... 133
Gramatyka: powtórzenie poznanych czasów 
oraz czasowników modalnych; Let’s talk: Roz-
mowa telefoniczna, składanie życzeń. 

Chapter XII How do you celebrate Christmas? ........................... 141
Gramatyka: strona bierna czasownika, pytania 
i prze czenia w stronie biernej.
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Chapter XIII What are you interested in? ...................................... 148
Gramatyka: stopniowanie przymiotników, przy-
słówki, porównania; Let’s talk: What are you in-
terested in? 

Chapter XIV How was your day? ..................................................... 158
Gramatyka: czas Past Continuous, pytania i prze-
czenia w czasie Past Continuous; Let’s talk: 
użycie czasownika to have.

Chapter XV Emily is ill ..................................................................... 167
Gramatyka: pierwszy okres warunkowy; Let’s 
talk: użycie czasownika to get.

Test III ........................................................................................................ 177

Chapter XVI Dorota is writing a letter ........................................... 180
Gramatyka: ilości: few, a few; Let’s write: pisa-
nie listów prywatnych i oficjalnych.

Chapter XVII The weather .................................................................. 190
Gramatyka: I wish..., przyimki; Let’s talk: Such 
a..., What a..., So…, I’d rather, I’d better. 

Chapter XVIII  We are going to Cambridge ..................................... 199
Gramatyka: neither, nor; Let’s talk: pytanie o drogę  
i wskazywanie jej. 

Chapter XIX The Future .............................................................. ...... 208
Gramatyka: wyrażanie przyszłości: czas Future 
Simple, konstrukcja be going to, be about to, Pres-
ent Continuous, Present Simple, Future Contin-
uous, Future Perfect; Let’s talk: I’ll do my best!

Chapter XX Michael’s looking for a job ........................................ 218
Gramatyka: phrasal verbs; Let’s write: Życiorys 
i list motywacyjny.
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Test IV ......................................................................................................... 226

Tłumaczenia dialogów ........................................................................... 229

Klucz do ćwiczeń .................................................................................... 259

Odpowiedzi do testów............................................................................. 275

Tabela czasowników nieregularnych .................................................. 280

Słownik angielsko-polski ....................................................................... 283

Słownik polsko-angielski ....................................................................... 299


