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Wstęp
1. Co zawiera niniejszy podręcznik?
Podręcznik zawiera: ćwiczenia słownictwa i gramatyki angielskiej
w formie ćwiczeń panoramicznych, testów luk, testów wielokrotnego
wyboru, krzyżówek, ćwiczeń typu ‘wybierz element, który nie pasuje’,
quizów i innych.
2. Na jakim poziomie jest niniejszy podręcznik i dla kogo jest on
przeznaczony?
Podręcznik ma poziom średnio i ponad-średnio zaawansowany
(B1 i B2). Jest on przeznaczony dla młodzieży i dorosłych. Może więc być
wykorzystany jako repetytorium do egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym, czy też jako podręcznik przygotowujący
do egzaminów wszelkiego typu obejmujących poziom B1 i B2 (TOEFL,
Cambridge First Certificate, itp. itd.).
3. Czy podręcznik jest przeznaczony do pracy z nauczycielem, czy też do
nauki samodzielnej?
Podręcznik zawiera klucz, zatem nadaje się on zarówno do pracy
na zajęciach z nauczycielem/lektorem, jak i do pracy samodzielnej, jako
samouczek.
4. W jakiej kolejności należy rozwiązywać ćwiczenia w książce?
Kolejność rozwiązywania ćwiczeń jest dowolna, zależy ona
od zagadnienia, które chcemy aktualnie przerobić. Jeżeli jest to
zagadnienie gramatyczne np. okres warunkowy I – wtedy udajemy się do
odpowiedniej sekcji i wykonujemy odpowiednie ćwiczenia. Jeżeli temat
dotyczy z kolei słownictwa i ma na celu poznanie czy też utrwalenie np.
angielskich przysłów czy idiomów, wtedy również wybieramy adekwatne
rozdziały podręcznika i przerabiamy je. Kolejność rozwiązywania ćwiczeń
w podręczniku jest zatem całkowicie dowolna.
5. Czy niniejszy podręcznik ma jeszcze jakieś zalety?
Podręcznik, który oddaję do Państwa rąk został napisany z myślą
specjalnie o Polakach uczących się j. angielskiego, z typowymi właśnie dla
Polaków problemami w nauce słownictwa i gramatyki angielskiej.


Również tematyka poszczególnych ćwiczeń jest tak dobrana, iż dotyczy, z
natury rzeczy, krajów anglosaskich, ale traktuje również o sprawach
polskich, przez co jest nam, Polakom, po prostu bliższa.
Kończąc, życzę Państwu udanej i owocnej pracy z podręcznikiem
oraz samych sukcesów w nauce języka angielskiego.
Autor



A. Lexical exercises.
1. Choose the right answer(s) from those given below each sentence.
There may be one or more answer(s) in each case.

1.
Peter tried to _______________ Jane that his choice of car was
correct.
a) contradict

b) invincible

c) convince

d) connect

2.
When Adam received this piece of news, he __________ broadly
because it was very pleasant for him to hear it.
a) grinned

b) groaned

c) wept

d) grumbled

3.
Mark _________ the law which forbade him to manifest his beliefs
loudly.
a) deforested

b) opposed

c) deformed

d) defied

4.
Evolutionary theory says that in nature smaller and simpler
biological organisms __________ into larger and more complex forms (like
amphibians into reptiles).
a) elaborated

b) evolved

c) exceeded

d) shaped

5.
If you want to make vegetable soup, you ought to ________ some
potatoes and other vegetables first.
a) grill

b) squeeze

c) peel

d) fry

6.
Employees must be __________ to their employers, because the
latter give the job to the former.
a) obedient
7.

b) binding

c) binary

d) object

That change is not temporary, it is ______________.

a) partial

b) small

c) permissive


d) permanent

20. When you want to board a plane, you should always
…………………..before a flight.
21. “If you want to avoid trouble, you should …………… the rules of
this institution”, said the clerk to a friend of his.
22. Anna and Gregory ……………. each other when they were at a 3month camp in the mountains.
23. Monica ………………. because there were a lot of people and little
fresh air in the room. She soon …………………when they took her
outside though.
24. Andrew ……………. read a newspaper when the doorbell in his
house rang.
25. Henry …………………. make a long journey on foot.
6. Word formation. Study the following words that can be transformed
into another part of speech.
VERB

NOUN

ADJECTIVE

ADVERB

PROFESSION
FUNCTION
STATUS

permit

permission
permissiveness

permissive,
permissible

permissively

---

defend

defence

defensible
defensive

defensively

defendant
defender

employ

employment
employable
(unemployment)

---

employer
employee
(un)employed

submit

submission

submissive

submissively

---

appoint

appointment

appointed

pointedly

appointee

disappoint

disappointment

---

---

regretfully

---

industrially,
industriously

industrialist

disappointed
disappointing
regret
regret
regretful
regrettable
industrialise industry,
industrial,
industrialisation industrious




24. Crossword puzzle:

ACROSS:
1. meat from a calf
2. meat from an adult, male sheep
4. meat from chickens
6. meat from cows

DOWN:
1. meat from wild boars
3. meat from pigs
5. meat from young sheep
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