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Zakres materiału gramatycznego i leksykalnego dla grup przygotowujących się do 

egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 

 

2 semestry, liczba godzin: 120 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną i końcowy egzamin 

 

Celem lektoratu jest osiągnięcie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 (wg systemu 

Rady Europy) 

 

 

I. Gramatyka: 

1. Usystematyzowanie wiadomości o czasach: Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past 

Perfect Continuous, Future Continuous, Future Perfect. 

2. Strona bierna. 

3. Konstrukcja have / get something done. 

4. Użycie przedimków okreśonych i nieokreślonych. 

5. Zdania względne - definiujące, niedefiniujące. 

6. Czasowniki w formie gerund i infinitive. 

7. Czasowniki modalne, spekulacje na temat teraźniejszości, przyszłości i przeszłości. 

8. Konstrukcje: I wish…, It’s time..., If only…   

9. I, II, III tryb warunkowy, typy mieszane; zdania czasowe z until, as soon as, itp. 

10. Mowa zależna. 

11. Zwroty used to, be used to / get used to; would – zastosowanie i formy gramatyczne. 

12. Miejsce przysłówków w zdaniu; użycie very, really, extremely.  

 

II. Zagadnienia tematyczne: 

1. Komunikacja międzyludzka: środki masowego przekazu, sposoby wymiany informacji we 

współczesnym świecie. 

2. Środowisko naturalne: zagrożenia i katastrofy ekologiczne, sposoby ochrony środowiska. 

3. Sport i jego rola w życiu współczesnego człowieka: dyscypliny sportowe, sport w 

mediach, formy rekreacji. 



4. Medycyna i ochrona zdrowia: choroby, instytucje ochrony zdrowia, porozumiewanie się z 

personelem medycznym.  

5. Transport i podróżowanie: środki transportu, turystyka, bezpieczeństwo podróżowania. 

6. Zagadnienia globalizacji: wpływ na gospodarkę i kulturę, konsekwencje i zagrożenia.  

7. Różnorodność kulturowa: rozumienie odmiennych kultur i tradycji, zagrożenia i korzyści 

wielokulturowości.  

8. Technika i postęp technologiczny: wynalazki, wpływ nauki i techniki na życie codzienne i 

rozumienie otaczającego świata. 

9. Praca i kształcenie zawodowe: poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna i list 

motywacyjny, warunki zatrudnienia. 

10. Człowiek, cechy charakteru, emocje, psychika, problemy etyczne. 

11. Podstawowe słownictwo charakterystyczne dla dyscypliny naukowej związanej z 

kierunkiem studiów. 

 

Uwaga! 

Część materiału, która zostanie określona przez lektorów na początku semestru, będzie 

opierała się o samodzielną pracę studenta i będzie sprawdzana. 


