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Wstęp 
 
 Trzyczęściowy zbiór testów z języka angielskiego zawiera w sumie 420 różnorodnych 
ćwiczeń (6000 pytań testowych), poświęconych wszystkim najważniejszym zagadnieniom z 
zakresu leksyki i gramatyki praktycznej języka angielskiego. 
 Dwie pierwsze części – Leksyka I i Leksyka II – podzielono na trzy podstawowe 
działy: Najważniejsze słownictwo, Słowa i wyrażenia, Słowo w zdaniu. Testy zawarte w tych 
częściach zbioru dotyczą takich zagadnień, jak synonimia, antonimia, paronimia i homonimia, 
rozróżnianie i użycie części mowy, definicje słów, nazwy własne. 
 Część trzecia – Gramatyka – podzielona jest również na trzy działy: Podstawy 
gramatyki, Części mowy i budowa zdania, Składnia. Testy poświęcono takim zagadnieniom, 
jak użycie rodzajnika określonego i nieokreślonego, odmiana i użycie zaimków względnych, 
osobowych, dzierżawczych i zwrotnych, użycie i stopniowanie przymiotnika, stosowanie 
przyimków, zaimków pytających oraz przysłówków. Bardzo duża grupa testów dotyczy 
kwestii tworzenia i użycia czasów oraz użycia czasownika z odpowiednim przyimkiem, 
tworzenia trybu rozkazującego. W ćwiczeniach uwzględniono wszystkie znane i stosowane 
we współczesnej angielszczyźnie formy czasowe. Dział trzeci – składnia – uwzględnia w 
zasadzie wszystkie ważne zjawiska składniowe, począwszy od tworzenia zdań w stronie 
biernej, poprzez poszczególne rodzaje zdań podrzędnie złożonych oraz zdań pytających, aż po 
różne rodzaje negacji. Szczególny nacisk położono na stronę bierną oraz zdania warunkowe. 
 Użyte w ćwiczeniach słownictwo jest aktualne, zaczerpnięte z różnych sfer życia 
codziennego, w tym oczywiście z języka środków masowego przekazu. Osoba rozwiązująca 
testy i ćwiczenia gramatyczne jest zatem niejako automatycznie zmuszana do pracy nad 
słownictwem, co stanowi dodatkowy walor publikacji. 
 Zbiór zawiera bardzo różnorodne i urozmaicone ćwiczenia, co niewątpliwie 
uatrakcyjnia pracę nad językiem. Oprócz ćwiczeń czysto tłumaczeniowych mamy tu testy 
wielokrotnego wyboru, ćwiczenia oparte na przyporządkowaniu pasujących do siebie słów, 
zwrotów czy fragmentów zdań. Są również ćwiczenia polegające na eliminacji elementów, 
wyrażeń i zdań błędnych lub nie pasujących do pozostałych, a także liczne ćwiczenia 
transformacyjne. 
 Każde ćwiczenie zawiera od kilku do kilkunastu elementów (najwyżej piętnaście) i 
może być rozwiązane w ciągu zaledwie kilku minut. Poprawność rozwiązania można 
natychmiast sprawdzić, korzystając z zamieszczonego na końcu każdej części klucza. Dobór 
ćwiczeń, ich objętość, sposób sformułowania poleceń, jednoznaczność rozwiązań i właśnie 
możliwość natychmiastowej korekty wręcz zachęca do podjęcia samodzielnej pracy nad 
językiem. 
 Warto podkreślić, że zawarte w naszym zbiorze ćwiczenia są w przeważającej 
większości ćwiczeniami systematyzującymi i sprawdzającymi już zdobytą wiedzę i 
umiejętności. Z tego też względu niniejszy zbiór testów przeznaczony jest dla osób 
władających językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym, znakomicie nadaje 
się do powtórek przez egzaminem maturalnym czy egzaminami wstępnymi na studia, dla 
olimpijczyków i uczestników konkursów językowych.  
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