C1 Effective Operational Proficiency (Advanced)
I. Zagadnienia gramatyczne
Czasy gramatyczne:
Past Perfect Continuous
Future in the Past
Pozostałe zagadnienia:
Spójniki
Emfaza
Zdania okolicznikowe (adverbial clauses)
Przymiotniki klasyfikujące i jakościowe
II. Zagadnienia leksykalne
Wiedza, nauka
Idiomy
Osobowość
Cechy charakteru
Myśli i wyobraźnia
Niepełnosprawność
Wygląd
Pozwolenia i zakazy
Przysłowia
Młodość, dorastanie, starość
Moda
Materiały i wzory
Ciąża
Wybory i decyzje
Amerykański slang
Komputery
Internet
Gry komputerowe
Marketing
Ruch
Sport
Uczucia
Majsterkowanie
Domy
Dobroczynność
Wychowanie
Państwa i miasta
Języki i narodowości
Kłótnie
Demonstracje i protesty
Tworzenie filmów
Sława
Prasa

knowledge box, epistemology, crib sheet
by fits and starts, all and sundry
road hog, layabout, daydreamer, tomboy
chatterbox, astute, conscientious, sloppy
comprehend, problematic, focus
handicapped, severely disabled, impaired
feminine, alluring, stout, stocky
clearance, liberties, law enforcement
empty vessel makes most noise
consenting adult, gilded youth, puberty
trendy, be in fashion, dated, posh
paisley, leatherette, candy striped, linen
amniotic fluid, embryo, umbilical cord
fallacy, criterion, deliberately, objective
pickled, nark, goof, bonkers, airhead
motherboard, touch screen, benchmark
cyberspace, spyware, file server, bandwidth
flight simulator, stealth game, hack-and-slash
banner ad, trademark, classified ad
tiptoe, creep, stroll, stride, crawl
pole vault, javelin throwing, knockout, fencer
nagging feeling, infatuation, indifferent
gasket, plywood, solder, measuring tape
wendy house, dream house, doorstep
alms, charity box, auction rooms, knock down
obedience, encourage, ill-mannered
South Korea, Taiwan, Seoul, Washington
Dane, Serbian, Belarusian, Latin, Japanese
brawl, wrangle, shouting match, scrimmage
wildcat strike, peace march, flying picket
B-movie, the credits, screenplay, cameraman
spotlight, starlet, make a name for yourself
journalism, press cutting, press release

Jedzenie
prawns, casserole, porridge, yolk, caffeine
Owoce
redcurrant, tangerine, melon, pineapple
Warzywa
leek, beetroot, radish, turnip, spinach
Ruch drogowy
bus lane, dead end, pedestrian, pay a fine
Wykroczenia w ruchu drogowym speeding, head-on crash, jaywalking
Sztuka i architektura
facade, drawbridge, courtyard, pottery
Dzwięki i zapachy
giggle, sniff, aromatic, stench, racket
Wojsko
air raid, battleship, automatic firearm
Stopnie wojskowe
lieutenant, brigadier, petty officer, colonel
Ubrania
inside out, earmuffs, cufflink, embroidery
Przemysł i technologia
assembly line, steel mill, smelter
Obuwie
buskin, studded boots, wedge heels
Naczynia kuchenne
toasting fork, percolator, dredger, zaster
Zastawa stołowa i ceramika
side plate, rim soup bowl, ramekin, demitasse
Kosmos i przestrzeń kosmiczna
spacesuit, stellar, shooting star, Jupiter
Muzyka
trumpeter, stave, resonance, encore
Transport wodny
motorboat, cargo ship, porthole, hovercraft
III. Pisanie
Rozprawka z argumentami za i przeciw
Opis problemu technicznego
Prośba o poradę
Porada dla kogoś
Opis zabawnej sytuacji
Opis dzieła sztuki
IV. Czytanie
Artykuł z poradami
Ulotka z informacjami o jakimś produkcie
Zabawny artykuł
Wywiad
Artykuł ze specjalistycznej gazety
VI. Słuchanie
Uczeń powinien rozumieć dłuższe wypowiedzi złożone, również na tematy mu obce. Powinien
również rozumieć treść filmów, audycji radiowych i programów telewizyjnych na różne tematy.

