
WARSZTATY GRAMATYCZNE 
DLA MATURZYSTÓW



Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza szkoła 
Profi Lingua we Wrocławiu uruchamia cykl bezpłatnych 
warsztatów gramatycznych dedykowany uczniom 
podchodzącym do matury z języka angielskiego w 2021 
roku

Warsztaty obejmują kluczowe zagadnienia gramatyczne z 
zakresu matury rozszerzonej i stanowią skondensowaną 
powtórkę materiału, która będzie realizowana w formie 60-
minutowych warsztatów odbywających się online w czasie 
ferii zimowych.

Poniżej prezentujemy zakres tematyczny proponowanych 
przez nas zajęć. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z 
naszą ofertą.

• Zespół Profi Lingua Wrocław



PRESENT TENSES

Warsztaty nr 1

Powtórka czasów teraźniejszych oraz omówienie różnic między nimi:

- Present Simple

- Present Continuous

- Present Perfect

- Present Perfect Continuous



PAST TENSES

Warsztaty nr 2

Powtórka czasów przeszłych oraz omówienie różnic między nimi:

- Past Simple

- Past Continuous

- Past Perfect

- Present Perfect Continuous



FUTURE TENSES

Warsztaty nr 3

Powtórka czasów przyszłych oraz omówienie różnic między nimi:

- Future Simple

- Future Continuous

- Future Perfect

- Future Perfect Continuous



RELATIVE CLAUSES

Warsztaty nr 4

Powtórka typów zdań przydawkowych:

- Z użyciem zaimków who, which, whom, etc.

- Bez użycia zaimków – reduced relative clauses

- Właściwa interpunkcja



MODALS AND PAST MODALS

Warsztaty nr 5

Powtórka czasowników modalnych i ich zastosowania:

- can / could/ could have

- may/ might/ might have

- Shall/ should/ should have

- must/ must have



CONDITIONALS

Warsztaty nr 6

Powtórka zdań warunkowych:

- Zero conditional

- First conditional

- Second conditional

- Third conditional

- Mixed conditional



REPORTED SPEECH

Warsztaty nr 7

Powtórka mowy zależnej:

- Następstwo czasów

- Pytania w mowie zależnej

- Relacjonowanie wypowiedzi z użyciem czasów



PASSIVE VOICE

Warsztaty nr 8

Powtórka strony biernej

- Podstawy tworzenia strony biernej

- Strona bierna w różnych czasach

- Zastosowanie



QUESTIONS

Warsztaty nr 9

Zasady tworzenia pytań

- Subject questions vs object questions

- Direct vs indirect questions

- Zastosowanie



PODSUMOWANIE

Wszystkie proponowane zajęcia:

- Są całkowicie bezpłatne

- Trwają 60 minut

- Odbywają się online (na platformie ZOOM)

- Mają charakter warsztatowy

Na zajęcia obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona

ZAPISY I INFORMACJE

https://www.profi-lingua.pl/2012-bezplatne-warsztaty-online-liceum-ferie-local

