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Wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce. By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś JavaScript w swojej przeglądarce. Przedstawiamy bazę interaktywnych ćwiczeń online z języka angielskiego. Baza zawiera ponad 800 zestawów ćwiczeń (ponad 8000 zdań i przykładów) podzielonych na kategorie gramatyczne
oraz słownictwo. Dla zalogowanych użytkowników oferujemy śledzenie historii rozwiązywania ćwiczeń. Wybierz kategorię ćwiczeń: Komentarze (147) Piotrowskamalg…21 paź 2020 sebastiandebsk…01 cze 2020 sebastiandebsk…06 maj 2020 Wielka gramatyka języka angielskiego 2. edycja - Opinie Zobacz jakie opinie mają użytkownicy o produkcie Wielka
gramatyka języka angielskiego 2. edycja i jak oceniają go pod kątem jakości wykonania, ceny i wyglądu. Katarzyna Polecam Ocena: 5/5 Wystawiono 3 lata temu, po 2 tygodniach użytkowania Książka spełnia moje oczekiwania. Dobrze jest zredagowana. Gramatyka angielskiego w pigułce plus ćwiczenia z kluczem odpowiedzi na końcu książki. Na pewno mi
się przyda teraz i w przyszłości do powtórek. Polecam w 100 %. Zalety akcja dla osób o różnym poziomie zaawansowania fabuła jakość wydania napisana prostym językiem przejrzysta czytelna trochę za mało ćwiczeń Opinia potwierdzona zakupem A...a Polecam Ocena: 5/5 Wystawiono 4 lata temu, po 2 miesiącach użytkowania Polecam :) bardzo dużo
różnorodnych ćwiczeń z gramatyki na poziomie A1-C2. Na końcu pozycji odpowiedzi do zadań, a w środku także przystępnie wytłumaczona gramatyka po polsku polecam :) Opinia potwierdzona zakupem Natalia Polecam Ocena: 4/5 Wystawiono 6 lat temu Wielka gramatyka języka angielskiego jest bardzo dobrą książką. Omawia zagadnienia gramatyczne
od poziomu podstawowego do zaawansowanego, więc będzie przydatna osobom o różnym stopniu zaawansowania. Jest napisana prosto i przejrzyście, posiada także ćwiczenia, jednakże tych mogłoby być trochę więcej i bardziej zróżnicowane przy pewnych zagadnieniach. Jednak dla osób bardzo zaawansowanym (np. studiującym język angielski) będzie
nie wystarczająca. Zalety dla osób o różnym poziomie zaawansowania napisana prostym językiem przejrzysta czytelna Wady trochę za mało ćwiczeń Opinia potwierdzona zakupem Jan Polecam Ocena: 5/5 Wystawiono 5 lat temu, po tygodniu użytkowania Bardzo dobre i kompletne repetytorium gramatyczne z ćwiczeniami. Walorem są informacje o
poziomie zaawansowania (skala A1-C2) każdego zagadnienia oraz tzw. testy poziomujące (poziomy: A2, B1, B2, C1) wraz z praktycznymi odsyłaczami z każdego pytania do stosownego rozdziału książki. Warto mieć w swojej językowej biblioteczce. Opinia potwierdzona zakupem Zuzka Polecam Ocena: 5/5 Wystawiono 4 lata temu, po 2 tygodniach
użytkowania Jestem bardzo zadowolona z podręcznika- jest obszerny i ma jasno wytłumaczoną gramatykę; jest w nim trochę ćwiczeń- mogłoby być więcej- ale są one jasno ułożone tak, by poziom trudności stopniowo wzrastał. Zalety akcja jakość wydania napisana prostym językiem Opinia potwierdzona zakupem Ola S. Polecam Ocena: 4,5/5 Wystawiono
6 lat temu, po 2 tygodniach użytkowania Dobre omówienie reguł gramatycznych, wiele ćwiczeń i możliwość kontrolowania postępów. Książka jest bardzo dobra dla wszystkich, którzy chcą uczyć się samodzielnie. Ja w ten sposób uzupełniam wiedzę do zajęć metodą Callana. Książkę zdecydowanie polecam. Opinia potwierdzona zakupem Kinga Polecam
Ocena: 5/5 Wystawiono 3 lata temu, po 6 dniach użytkowania Świetna książka! Idealna dla każdego kto chce się uczyć gramatyki, doskonalić swoje umiejętności i zdobywać kolejne umiejętności. Zalety akcja dla osób o różnym poziomie zaawansowania fabuła jakość wydania napisana prostym językiem przejrzysta czytelna Wady trochę za mało ćwiczeń
Opinia potwierdzona zakupem Magdalena Polecam Ocena: 5/5 Wystawiono 6 lat temu, po 2 tygodniach użytkowania Fantastyczna książka, która bardzo ułatwia życie osobom uczącym się języka angielskiego na różnych poziomach. Poleciłabym ją każdemu uczącemu się. Opinia potwierdzona zakupem Karol Polecam Ocena: 5/5 Wystawiono 4 lata temu,
po 5 dniach użytkowania Spełnia moje oczekiwania i pomaga nabrać szlifów w nauce angielskiej gramatyki. Zalety dla osób o różnym poziomie zaawansowania jakość wydania napisana prostym językiem przejrzysta czytelna Opinia potwierdzona zakupem Kinga Polecam Ocena: 5/5 Wystawiono 4 lata temu, po 2 tygodniach użytkowania Przejrzysta,
kompendium gramatyki idealne do usystematyzowania wiedzy Zalety dla osób o różnym poziomie zaawansowania jakość wydania napisana prostym językiem Opinia potwierdzona zakupem język angielski gramatyka ćwiczenia pdf. gramatyka. język angielski. teoria przykłady i ćwiczenia. język angielski. gramatyka. repetytorium z ćwiczeniami
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