
Kurs języka angielskiego zaawansowany (B2) dla branży budowlanej  

 

Liczba godzin kursu: 90 

Cena kursu: 4 410,00 zł netto 

Rozpoczęcie kursu: maj/ czerwiec 2021 

Miejsce szkolenia: Białystok 

Zakres nauczania:  
1. Tworzenie i użycie czasów: 

• present simple and continuous, past simple and continuous , present perfect simple and 
continuous, future perfect simple and continuous, future continuous 

2. Pytania pośrednie i bezpośrednie 
3. Strona bierna 
4. Formy : used to , be used to , get used to 
5. Wyrażenie żalu dotyczące teraźniejszości I przeszłości ( wish / if only) 
6. Zdania warunkowe ; 0, I, II, III, mixed conditional oraz alternatywy 
7. Czasowniki modalne : zakaz, pozwolenie,umiejętność, nakaz 
8. Czasowniki modalne – dedukcja w przeszłości, 
9. Formy ING oraz Infinitive 
10. Mowa zależna oraz czasowniki „ reporting verbs 
11. Zdania warunkowe 
12. Imiesłowy : teraźniejszy i przeszły 
13. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
14. Słownictwo 

• Czas wolny 
• Przestępczość 
• Jedzenie 
• Rodzina 
• Rozrywka 
• Praca 
• Technologia 
• Ed/ ing przymiotniki 
• Idiomy 
• Czasowniki złożone 
• Kolokacje 

15. Rozumienie ze słuchu – ćwiczenia – rozumienie ogólnego sensu oraz szczegółów, 
wychwycenie konkretnych informacji potrzebnych do formułowania wniosków i domyślania 
się znaczeń, intencji i opinii rozmówcy na podstawie krótkich wypowiedzi, dialogów, 
dłuższych monologów, ogłoszeń, fragmentów audycji radiowych, wiadomości, większości 
programów telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów, filmów jeśli ich język jest 
standardowy, wykładów. 

16. Czytanie – ćwiczenia – rozumienie ogólnego sensu tekstu i poszczególnych fragmentów, 
rozumienie zasadniczych aspektów problemów konkretnych lub abstrakcyjnych, rozumienie 
dyskusji 

17. specjalistycznych dotyczących własnej tematyki zawodowej, wyszukiwanie szczegółowych 
informacji, rozumienie struktury tekstu, domyślanie się znaczeń i wyciąganie wniosków na 
podstawie różnorodnych adaptowanych tekstów informacyjnych, literackich i 
popularnonaukowych opisujących problematykę współczesną. 

18. Mówienie – ćwiczenia – udzielanie informacji o sobie, odpowiadanie na pytania, opisy 
obrazków ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic, mówienie o obrazkach w 
odniesieniu do siebie i życia codziennego, umiejętność prowadzenia konwersacji z 
partnerem, znajdywanie wspólnego rozwiązania, wyrażanie opinii na dany temat wykazując 
pozytywne i negatywne strony różnych proponowanych wyborów, osiąganie porozumienia 
lub kompromisu, prowadzenie dyskusji na różne tematy, formułowanie krótszych i dłuższych 
wypowiedzi z użyciem podstawowych struktur gramatycznych, bogatego zasobu słownictwa i 
zwrotów grzecznościowych, łączników zdań i właściwego stylu wypowiedzi, porozumiewanie 



się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna 
jest od napięć tak w przypadku jednej i drugiej strony. 

19. Pisanie – ćwiczenia – pisanie różnorodnych tekstów niespecjalistycznych ukazujących 
umiejętność argumentowania, wyrażania opinii oraz poglądów za i przeciw, opisywania i  


