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KURS ROZWIJAJĄCY SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE 

I PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO 

Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 

B2 

 

B2 – OPIS PROGRAMU (zagadnienia merytoryczne) 

Celem programu jest przybliżenie uczestnikom, którzy już opanowali język polski na poziomie B1,  za-

gadnień leksykalnych (katalog tematyczny) i strukturalnych (katalog gramatyczno-syntaktyczny), a także 

przygotowanie uczestników do rozwiązywania zadań z ROZUMIENIA ZE SŁUCHU, ROZUMIENIA 

TEKSTÓW PISANYCH, POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ oraz napisania tekstów, które trzeba 

zrealizować w części egzaminu PISANIE (wraz z elementami doskonalenia polskiej pisowni), jak również 

wprowadzenie do modułu MÓWIENIE na poziomie B2. 

1. SŁUCHANIE 

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów ze słuchu, ich treści i intencji, także kształ-

towanie umiejętności rozumienia globalnego, selektywnego i szczegółowego oraz nauka rozwiązywania 

różnego typu zadań, zgodnych z wymogami egzaminacyjnymi dla poziomu B2 (zadanie z lukami infor-

macyjnymi, zadania z jednostkami typu prawda-fałsz, zadania z jednostkami wyboru wielokrotnego oraz 

informacyjnego, zadania typu odpowiedź krótka – odpowiedź rozszerzona, zadania z wykorzystaniem 

materiałów graficznych, np. dobieranie informacji do wysłuchanego nagrania). Wykorzystywane na zaję-

ciach nagrania pochodzą z autentycznych audycji radiowych lub programów telewizyjnych i charaktery-

zują się: naturalnym tempem mowy i często nieznacznymi zakłóceniami akustycznymi. Prezentowane na 

zajęciach nagrania stanowią wypowiedzi monologowe, dialogowe i polilogowe intencjonalne lub tema-

tyczne, np. rozmowy telefoniczne, wywiady radiowe i telewizyjne, reportaże radiowe i telewizyjne, frag-

menty filmów fabularnych i dokumentalnych, seriali, instrukcje, reklamy, informacje, komunikaty, ko-

mentarze, sprawozdania, informacje, dyskusje. 

2. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych, ich treści i intencji, także kształ-

towanie  umiejętności rozumienia globalnego, selektywnego, szczegółowego oraz nauka rozwiązywania 

różnego typu zadań zgodnych z wymogami egzaminacyjnymi dla poziomu B2 (np.: zadania z jednostkami 

typu prawda /fałsz/ brak informacji) Wykorzystane na zajęciach materiały to oryginalne fragmenty lub 

całe teksty pisane w różnych stylach w popularnych formach użytkowych (ogłoszenia, informacje, formu-

larze, notatki, wiadomości) i literackich (opowiadania, nowele, fragmenty powieści). Ćwiczone jest także 

rozumienie kontekstowe, czytanie pobieżne, jak i tempo czytania oraz rozwiązywania zadań tak, aby do-

stosować je do ram czasowych egzaminu. 

3. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA 

Program kursu przygotowującego do egzaminu certyfikatowego na poziomie B2 obejmuje całościowe 

uporządkowanie zagadnień gramatycznych w zakresie odmiany rzeczowników (także nieregularnych), 

przymiotników i zaimków w zakresie form oraz funkcji, jak również aspektu czasowników, ich odmiany 

we wszystkich czasach, tworzenia i stosowania form rozkazujących i przypuszczających oraz form nieo-

sobowych, tworzenia i stosowania czasowników prefiksalnych (m.in. czasowniki ruchu), a także tworze-

nia i stosowania imiesłowów (m.in. strony biernej); budowanie zróżnicowanych wypowiedzi z formami 

stopnia wyższego i najwyższego przymiotników i przysłówków, tworzenie przysłówków i inne zagadnie-

nia słowotwórcze (nazwy mieszkańców krajów, regionów i miast, nazwy żeńskie, przymiotniki odrze-
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czownikowe, rzeczowniki abstrakcyjne – m.in. nazwy czynności i cech abstrakcyjnych – oraz formy 

zdrobniałe). Wśród zagadnień syntaksy znajdą się zróżnicowane typy zdań [m.in. zdania pojedyncze i 

złożone; oznajmujące, pytające i warunkowe; negacje, funkcje zaimka „się”], a także transformacje skła-

dniowe. Pojawią się również ćwiczenia stylistyczne (style: nie/formalny, potoczny; środki stylistyczne: 

synonimy, antonimy, porównania, epitety itd.). Podczas kursu doskonalone będą techniki rozwiązywania 

zadań gramatycznych typowych dla egzaminu certyfikatowego, m.in.: wybór poprawnej formy / popraw-

nego elementu; tworzenie poprawnych form, przekształcanie zdań, słowotwórstwo. 

4. PISANIE 

Celem zajęć będzie przygotowanie uczestników do napisania tekstów, które trzeba zrealizować w części 

egzaminu oraz poprawienie polskiej pisowni. Podczas zajęć uczestnicy poznają rozszerzony katalog tema-

tyczny oraz różne formy wypowiedzi pisemnych, np. życzenia, pozdrowienia, list, opis, opowiadanie, a 

także życiorys, tekst argumentacyjny i list urzędowy. Będą się uczyć samodzielnie planować, kompono-

wać i redagować teksty, poznając gotowe wzory form wypowiedzi. Będą korzystać z technik pisania ste-

rowanego oraz wolnego. Zajęcia będą mieć charakter głównie praktyczny. Napisane przez uczestników 

teksty będą sprawdzane i omawiane z autorami. Jednocześnie prezentowane będą nowe, potrzebne do 

napisania tekstu słowa i struktury gramatyczne.  

Dodatkowym elementem będzie program z ortografii. Zaprezentowane zostaną zasady ortograficzne oraz 

użycie znaków interpunkcyjnych. 

5. MÓWIENIE 

Program kursu przygotowującego do egzaminu certyfikatowego w module poświęconym sprawności mó-

wienia obejmuje doskonalenie kompetencji komunikacyjnej oraz zaznajomienie z przykładami form wy-

powiedzi, które są testowane podczas części ustnej egzaminu i zasadami ich konstruowania. Na poziomie 

B2 są to: opis ilustracji i wypowiedź inspirowana ilustracjami, wypowiedź na temat poruszony w tekście 

oraz wypowiedź argumentacyjna. Program kursu obejmuje również przypomnienie zwrotów i wyrażeń 

charakterystycznych dla podanych form wypowiedzi oraz ćwiczenia praktyczne z uwzględnieniem kon-

wencji socjokulturowych oraz strategii komunikacyjnych. 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

Program obejmuje: 100 godzin (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) 

Czas trwania kursu: 10 tygodni / forma weekendowa: piątek po południu (4 godz.), sobota przed połu-

dniem (6 godz.) 

Zakres kursu: 

1. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (12 godzin) 

2. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH (12 godzin) 

3. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA (40 godzin) 

4. PISANIE (30 godzin) 

5. MÓWIENIE (6 godzin) 

KOSZT: 1500 zł od osoby  
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PLANOWANE TERMINY: 

6-7 grudnia 2019 – 22 lutego 2020 r. (10 tygodni) 

14 lutego – 25 kwietnia 2020 r. (10 tygodni) 

9 października – 19 grudnia 2020 r. (10 tygodni) 

 

UWAGA: Kurs odbędzie się, jeśli zbierze się grupa. 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość języka polskiego na poziomie B1. 

 

 

 


