
 
PROGRAM INTENSYWNEGO KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z 

JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA POZIOMIE B1 
 

 
ILOŚĆ GODZIN: 30 
 
 
l.p. Tematyka i słownictwo  gramatyka 
1. Jak się nie bać egzaminu? 

-egzaminy 
-dane osobowe 
 

 Powtórzenie trybu rozkazującego i przypuszczającego 
 Czasowniki modalne 
 Nieosobowe formy czasownika 

2. Jak się uczysz języka? 
- wyrażanie sposobu 
- pytanie o informację 
- nauka, sposoby uczenia się 
- zapamiętywanie informacji 
 

 Powtórzenie: przymiotnika a przysłówek 
 Okoliczniki sposobu 
 Zaimki pytajne jak? w opozycji do jaki? jaka? jakie? 

3. Moda i uroda 
- wyrażanie uznania i komplementu 
-wyrażanie sposobu 
-określanie przeznaczenia 
- moda, fryzury, usługi fryzjerskie, 
kosmetyki i higiena osobista 
- powtórzenie: wygląd i ubiory 

 Użycie dopełniacza po przyimkach: do, dla w określeniu 
przeznaczenia i budowy rzeczy 

 Powtórzenie: przysłówki i przymiotniki 

4. Jak żyjemy? 
-wyrażania zadowolenia, 
niezadowolenia 
i rozczarowania 
- warunki pracy, płace i zarobki 
- warunki życia 

 Składnia liczebników 

5. Polska od kuchni. 
-wyrażanie upodobania, zachęcanie, 
przekonywanie 
- kuchnia 
-przepisy, diety, tradycyjne potrawy 
-przymiotniki typu: gorzki, tuczący 
-określenia typu: wyjąć, włożyć 

 Powtórzenie: dopełniacz po liczebnikach  
i wyrażeniach ilościowych 

 Tryb rozkazujący po negacji 

6. Rozumienie tekstów pisanych – próbny 
egzamin. 
Poprawa i omówienie. 

 

7.  Żyć za granicą. 
-porównywanie 
-opowiadanie 
-opis 
-Polacy za granicą i cudzoziemcy  
w Polsce 
-mniejszości 
-rzeczowniki typu: rodak, ojczyzna 

 Odmiana liczebników głównych we wszystkich 
przypadkach 

 Wyrażenia czasowe 

8. Muszę załatwić kilka spraw. 
-wyrażanie konieczności 
-prośba o przyzwolenie i przyzwalanie 
-typy urzędów i załatwianie spraw 
dokumenty 

 Alternacja ę: ą w deklinacji 
 Mieć + bezokolicznik 



9. Poprawność gramatyczna- próbny 
egzamin. 
-poprawa i omówienie 

 

10.  Usługi. 
- obiecywanie i zapewnianie 
-oferowanie 
-nazwy warsztatów, rodzaj usług 
-wyrazy typu: usterka, wadliwy 
 

 Przymiotnikowa odmiana rzeczowników typu: 
chory, podróżny, imion zakończonych na -y, -i 
i nazwisk zakończonych na -ski, -cki, -ska, -cka 

 

11. Rozumienie ze słuchu-próbny 
egzamin. 
Poprawa i omówienie. 

 

12. Pieniądze to nie wszystko. 
-rozpoczynanie rozmowy 
-wyrażanie pewności i niepewności 
- miary i ilości 
- pieniądze 

 Odmiana rzeczownika pieniądz 
 Powtórzenie – gra „Kto da więcej” 

13. Trochę ekonomii. 
-wyrażanie warunku i konsekwencji 
- słownictwo ekonomiczne 
 

 Zdania warunkowe i brak następstwa czasów 
w języku polskim 

 Powtórzenie: jeśli masz, miałbyś, będziesz mieć 

14. O czym się teraz mówi? 
- dyskutowanie (przebieg rozmowy) 
- wyrażanie opinii 
- nawiązywanie kontaktu w rozmowie 

 Odmiana zaimków przeczących: nikt, nic, żaden 

15. Powtórzenie wiadomości przed 
egzaminem. 
Mówienie- próbny egzamin. 
 

 

 
          
 
        Opracowała 
        Ewa Rutkowska 


