
PROGRAM KURSU: JĘZYK POLSKI JAKO OBCY, POZIOM A1+  
czas trwania kursu:  
60 godzin nauki pod kierunkiem lektora + 90 godzin pracy własnej 
 
Cele kształcenia: 

1. Wykształcenie i pogłebienie umiejętności językowych: rozumienia mowy i języka pisanego.  
2. Pogłębienie umiejętności posługiwania się właściwą dla języka polskiego wymową, intonacją i 

akcentem. 
3. Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia 

codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi.  
4. Przygotowanie słuchaczy do samodzielnej nauki języka polskiego. 

 
Efekty kształcenia:  
po ukończeniu kursu słuchacz 

1. Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu systemu fonetycznego języka polskiego. 
2. Posługuje się podstawowym słownictwem i podstawowymi strukturami gramatycznymi w 

zakresie: 
- umiejscowienia czynności i wydarzeń w czasie; 
- sytuacji i rozmów z życia codziennego, podróżowania, prostych sytuacji urzędowych. 

3. Potrafi zrozumieć najważniejsze treści w prostych tekstach pisamych i mówionych. 
4. Potrafi ze zrozumieniem czytać krótkie proste teksty (np. proste życzenia okolicznościowe,  

prostą wiadomość, sms, e-mail). 
5. Potrafi zapytać i odpowiedzieć na pytanie dotyczące znanych tematów oraz w prosty sposób 

opowiedzieć i wyrazić prostą opinię na temat związany z życiem codziennym. 
 
TEMATYKA 

1. Pytanie o drogę i o informację.  
2. W autobusie i na dworcu 
3. Zdrowie i objawy chorób. Wizyta u lekarza  
4. Mój dom, meble.  
5. Wynajmowanie mieszkania. Opis okolicy 
6. Opisywanie pogody 
7. Ubranie i części garderoby. Zakupy odzieżowe 
8. Szukanie pracy. Ogłoszenia 
9. Relacjonowanie przeszłości 
10. Wyrażanie przyszłości 
11. Wybrane informacje interkulturowe z obszaru języka polskiego        

 
MATERIAŁ LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY 

1. Zakres leksykalny niezbędny do realizacji danego tematu na poziomie podstawowym oraz 
funkcji językowych 

2. Rzeczowniki w mianowniku, dopełniaczu, bierniku, narzędniku i miejscowniku liczby  
pojedynczej i mnogiej.  

3. Przymiotniki  w mianowniku liczby pojedynczej i mnogiej. 
4. Przysłówki. 
5. Liczebniki główne i p porządkowe. 
6. Zaimki osobowe, dzierżawcze i wskazujące w mianowniku,  narzędniku, bierniku; liczba 

pojedyncza i mnoga. 
7. Czas teraźniejszy, czasowniki koniugacji: -m, -sz; -ę, -isz/-ysz; ę, -esz. 



8. Czas przeszły czasowników dokonanych i niedokonanych. 
9. Czas przyszły prosty i złożony.  

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Polski krok po kroku, Stempek I., Stelmach1, A., Dawidek S., Szymkiewicz A., Kraków 2010 
2. Polski na dobry start, Beata K. Jędryka, Marta Buława, Anna Mijas, Warszawa 2017 
3. Polski jest cool, Piotrowska-Rola E., Porębska M., Lublin 2013.  

 


