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JĘZYK POLSKI 
PROGRAM  

Moduł 01, poziom A1, 30 godzin 
 

Polski jest Cool A1”, lekcje 1-3; 5 

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Przeczytać, prawidłowo wymówić 
wszystkie głoski polskie, 

 W miarę poprawnie zapisać ze słuchu 
znane mu słowa, 

 Przywitać się, zapytać o 
samopoczucie, używać zwrotów 
grzecznościowych; 

 Przedstawić się oraz drugą osobę: 
podać imię, nazwisko, narodowość, 
miejsce zamieszkania, adres e-mail, 
nazwę uczelni oraz swojego wydziału, 
podać, jakie zna języki obce itp.;  

 Zadać pytania, aby otrzymać powyższe 
informacje, 

 Rozróżnić i prawidłowo odczytać 
liczebniki od 1 do 100, 

 Zapytać o drogę i udzielić na ten 
temat prostej odpowiedzi, 

 Rozróżnić kontakt oficjalny i 
nieoficjalny. 

Polski alfabet, samogłoski i spółgłoski. 
Pytanie o informację: Jak masz na imię, jak się 
masz, skąd jesteś, gdzie mieszkasz w 
Warszawie, jaki masz numer telefonu, czy 
mówisz po polsku, kto to jest, co to jest, gdzie 
jest.... 
Liczebniki w zakresie 0-100. Język poleceń 
używanych w klasie. Nazwy krajów. Nazwy 
obiektów w mieście i środków komunikacji. 
Słowa związane z opisem drogi (iść, skręcić, 
wrócić itp.). 
Czasowniki mieć, nazywać się, być, mówić oraz 
koniugacja -m, -sz (wprowadzenie). Mianownik 
l.p. rzeczowników. Wprowadzenie 3 rodzajów 
gramatycznych.  
Kultura: Tradycje bożonarodzeniowe lub 
wielkanocne w Polsce i związane z tym 
słownictwo.  

 
 



Moduł 02, poziom A1, 30 godzin 
 

„Polski jest Cool A1”, lekcje 4; 6-8, 10 

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Opisywać mieszkanie, meble, kształty; 

 Rozróżnić i prawidłowo odczytać 
liczebniki od 1 do 1000, 

 Podać ceny produktów, numerów pokoi i 
numerów autobusów,  

 Określić cech osób i rzeczy, 

 Wyrazić upodobania kulinarne – lubię… 
wolę… niż… 

 W prosty sposób zamówić dania w 
restauracji, w pizzerii i kawiarni, 

 Podać nazwy najczęściej występujących 
w Polsce owoców i warzyw oraz 
typowych potraw, 

 Dokonać prostych zakupów w sklepie 
spożywczym z obsługą; zapytać o cenę, o 
to, ile płaci; 

 Powiedzieć o zainteresowaniach i o tym, 
co lubi robić; wyrażać możliwości, 
zdolności.  

Kolory, przymiotniki określające cechy. Pytanie 
o informację: jaki jest ten dom? Zaimki 
wskazujące: ten, ta, to.  
Nazwy produktów spożywczych, posiłków, dań, 
potraw i napojów. Kuchnia polska – 
prezentacja. Czasowniki lubić, woleć.  
Składnia liczebników 2, 3, 4 złote/ 5,6…21 
złotych; 22 złote/25 złotych.  
Mianownik i biernik l.m. rzeczowników 
nieżywotnych. Narzędnik w wyrażeniach 
przyimkowych: poproszę kawę z mlekiem. 
Odmiana czasowników jeść i pić. 
Konstrukcje: umieć+ bezokolicznik, lubić + 
bezokolicznik. Odmiana czasowników w 3 
koniugacjach – wprowadzenie. Okoliczniki czasu 
Jak często…? 
Kultura: kuchnia polska, popularne i tradycyjne 
potrawy. 

 
Moduł 03, poziom A1, 30 godzin 
 
„Polski jest Cool A1”, lekcje 9; 11-12 

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Nazwać typowe zawody i zajęcia, 
narodowości, zainteresowania, miejsca 
pracy, 

 Przedstawić siebie i innych, podać dane 
personalne i zadawać pytania na ten 
temat; potrafi wypełnić ankiety 
personalne, 

 Opisać potrawy z użyciem narzędnika i 
biernika: poproszę kawę z cukrem i 
cytryną, 

 Podać czasowniki opisujące rutynę dnia 
codziennego, pory dnia, dni tygodnia, 
przysłówki częstotliwości; 

 Opisać swój dzień codzienny, wyrażać 
relacje czasowe, zdolności, możliwości, 
opowiadać o planie dnia i tygodnia.  

Kim jesteś? Czym się interesujesz? Nazwy 
zawodów i zajęć. 
Narzędnik l.p. i l.m. przymiotników 
i rzeczowników: on jest nowym asystentem.  
Czasowniki opisujące rutynę dnia codziennego. 
Odmiana czasowników regularnych i 
nieregularnych w czasie teraźniejszym. 
Pytania o informację: która godzina, o której 
godzinie, jak długo itp. 
Określenia czasu: 2 minuty / 2 minut; 1 dzień / 
2 dni. 
Biernik l.p. rzeczowników i przymiotników – 
powtórzenie: jem kanapkę z serem i z szynką, 
poproszę sałatkę z kurczakiem i pomidorami. 
Kultura: kim on jest? Sławni Polacy. Żeńskie 
nazwy zawodów. 



 Podać liczebniki porządkowe do 100, 
godziny w formie oficjalnej i nieoficjalnej. 
Umie opowiedzieć o planach na tydzień z 
użyciem godzin. 

 

Moduł 04, poziom A1, 30 godzin 
 

„Polski jest Cool A1”, lekcje 13-15 

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Nazwać członków rodziny, określać 
wiek, w prosty sposób opisać wygląd i 
charakter, swoje hobby. Potrafi 
napisać prezentację na temat siebie i 
swojej rodziny, 

 Udzielać rady; umie wyrażać 
upodobania (kontynuacja), składać 
propozycje 

 Nazwać środki komunikacji, miejsca 
związane z komunikacją. 

 Zapytać o informację w kontekście 
komunikacji: czym, jak długo, kiedy, o 
której, dokąd, skąd? 

 Złożyć propozycje, przyjąć i odrzucić 
propozycje i zaproszenia, 

 Używać przyimków do i na w 
określeniu miejsc i zdarzeń,  

 Podać nazwy opakowań, określenia 
miar i ilości, 

 Wyrazić preferencje i upodobania 
(jem/nie jem, lubię/nie lubię, z… bez...), 

 Opisać potrawy z użyciem narzędnika i 
dopełniacza: poproszę kawę bez cukru 
i bez cytryny, 

 Ułożyć listę zakupów spożywczych z 
użyciem narzędnika, biernika i 
dopełniacza. 

Nazwy członków rodziny. Rozróżnienie składni 
liczebników w wyrażeniach typu: 5 lat-22 lata. 
Biernik rzeczowników męskoosobowych. Zaimki 
osobowe w bierniku i dopełniaczu l.p. i l.m. Zaimki 
dzierżawcze w mianowniku. 
Pytanie o przynależność: czyj, czyja, czyje. 
Co lubisz robić + biernik, czym się interesujesz+ 
narzędnik. Dopełniacz po czasowniku 
zaprzeczonym: np. nie mam brata. Zestawienie 
czasowników umieć, wiedzieć, znać. 
Nazwy środków transport. Czasowniki iść, chodzić, 
jechać, jeździć.  
Nazwy miejsc w mieście, środki komunikacji. 
Dopełniacz i biernik l.p. rzeczowników w 
wyrażaniu kierunku (do, na, z, ze). Dopełniacz l.p. i 
l.m. rzeczowników i przymiotników. Dopełniacz 
cząstkowy. 
Narzędnik, biernik i dopełniacz w wyrażeniach 
typu: lubię herbatę z cytryną, ale bez cukru. 
Kultura: transport w Polsce, relacje rodzinne w 
Polsce, polskie zwyczaje kulinarne c.d. Co 
najczęściej jedzą Polacy? 

 



Moduł 1 (M05), poziom A1, 30 godzin 
 

„Polski jest Cool A1”, lekcje 16-18 

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Wyrażać przeszłość, opowiadać o 
wydarzeniach przeszłych, 

 Opowiadać o wydarzeniach z 
przeszłości: relacjonowanie, mówienie 
o planach na przyszłość, wyrażać 
zdolności i możliwości w czasie 
przeszłym, 

 Zadawać pytania dotyczące 
przeszłości: kiedy, jak często, jak długo; 
pisać opowiadanie o wydarzeniach w 
przeszłości, 

 Podać nazwy obiektów w mieście, 

 Podać nazwy wyposażenia mieszkania, 
nazwy mebli i sprzętów domowych, 
rodzaje pomieszczeń,  

 Wyrazić relacje przestrzenne z 
odpowiednim użyciem przyimków, 
opisać pokój i mieszkanie, 

 Podać wyrażenia dotyczące możliwości 
i zakazu (można, nie wolno), 

 Zrozumieć i zredagować ogłoszenia o 
sprzedaży i wynajmie mieszkania, 

 Nazwać składniki pogody, wyrazić 
opinię na temat pór roku, 

 Opowiedzieć o pogodzie w Polsce i w 
swoim kraju.  

Czas przeszły w aspekcie niedokonanym. Odmiana 
czasowników być, mieć, jeść, chodzić, jeździć oraz 
chcieć, móc, musieć w czasie przeszłym. 
Wyrażenia określające przeszłość: w zeszłym 
tygodniu, w zeszłym roku, kiedy miałem 10 lat…, 
Nazwy obiektów w mieście oraz czasowników 
oznaczających aktywności w tych miejscach. 
Miejscownik l.p. i l.m. rzeczowników. 
Rekcja przyimków: w, na, przy, do, obok, nad, pod, 
przez itp.). 
Zróżnicowanie przymiotnik/przysłówek: 
ładny/ładnie. Miejscownik w wyrażeniach 
przyimkowych określających miesiąc, rok, 
kierunek geograficzny.  
Składniki pogody, pory roku. 
Odmiana czasownika być w czasie przyszłym. Czas 
przyszły w aspekcie niedokonanym. 
 
Kultura: mieszkanie w Polsce, klimat w Polsce i 
związane z tym uwarunkowania.  

 
  



Moduł 2 (M06), poziom A1, 30 godzin 
 
„Polski jest Cool A1”, lekcje 19-21 

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Wyrazić możliwości, potrzeby, 
pragnienia, prośby oraz polecenia.  

 Opisać czynności codzienne w 
przeszłości, wyrazić relacje czasowe w 
przeszłości (proces, zdarzenie, 
rezultat); napisać opowiadania o 
minionym dniu, używać przysłówków 
częstotliwości w kontekście czasu 
przeszłego. 

 Napisać pozdrowienia z wakacji, 
opowiadanie o swoim kraju.  

 Podać słownictwo związane z 
podróżowaniem pociągiem, 
samolotem, kupowaniem biletów. 

 Wymienić nazwy najważniejszych 
miast w Polsce, zna nazwy miast i 
krajów na świecie.  

 Napisać relację z podróży. 

Powtórzenie nazw czynności codziennych. 
Powtórzenie czasowników modalnych: chcieć, 
musieć, móc. Wprowadzenie do aspektu. 
Czasowniki dokonane i niedokonane w 
bezokoliczniku: Proszę + bezokolicznik. 
Czas przeszły - aspekt niedokonany. Przysłówki 
częstotliwości w czasie przeszłym. Co robiłeś w 
zeszłym miesiącu/w wakacje?  
Wakacje, urlop, turystyka, planowanie podróży, 
środki transportu, oferty hoteli. Odmiana 
czasowników ruchu: iść, pójść, chodzić, jechać, 
pojechać, jeździć w czasie przeszłym. 
Przyimki statyczne i dynamiczne. Biernik, 
dopełniacz, miejscownik i narzędnik l.p. i l.m. po 
przyimkach: nad, w, do, z oraz z czasownikami 
lecieć, jechać, być, odpoczywać, spędzać.  
Kultura: Podróżowanie po Polsce, wybrane 
miejsca warte zwiedzenia. Podstawowe 
informacje o geografii Polski. 

 



Moduł 3 (M07), poziom A1, 30 godzin 
 

„Polski jest Cool A1”, lekcje 22-24 

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Opisywać wygląd osoby; 

 Opisywać etapy życia człowieka i 
ważne wydarzenia życiowe z życia 
rodzinnego;  

 Wyrażać preferencje, uznanie, 
negację, aprobatę i dezaprobatę; 
potrafi złożyć życzenia i gratulacje, 
napisać kartki/ maile z życzeniami 
świątecznymi oraz pozdrowieniami,  

 Opowiedzieć o samopoczuciu i swoim 
stanie zdrowia w czasie wizyty u 
lekarza; potrafi umówić wizytę w 
przychodni, 

 Udzielić rad: co trzeba robić, żeby 
zachować zdrowie i dobre 
samopoczucie. 

 Sformułować postanowienia 
noworoczne i podać na przyszłość, 

 Rozróżnić czynności wyrażane 
aspektem dokonanym i 
niedokonanym, używać przysłówków 
częstotliwości w kontekście czasu 
przyszłego.  

 Wyrazić pragnienia, życzenia, 
możliwości.  

Nazwy i rodzaje ubrań. Struktura: podoba mi 
się/lubię. Celownik l.p i l.m. rzeczowników i 
przymiotników. Zaimki osobowe w celowniku, 
bierniku i dopełniaczu. Odmiana zaimków we 
wszystkich przypadkach. 
Słownictwo związane ze świętami i 
uroczystościami w Polsce.  
Nazwy części ciała, nazwy najczęstszych chorób i 
ich objawów. Zdrowy styl życia, profilaktyka. 
Struktura boli mnie/bolą mnie. Wyrażenia: trzeba, 
warto, można, czasownik powinien. 
Czas przyszły - aspekt dokonany. Odmiana 
czasowników ruchu: iść, pójść, chodzić, jechać, 
pojechać, jeździć w czasie przyszłym. 
Kultura: nazwy świąt i uroczystości w Polsce. 
Funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce. 

 
  



Moduł 4, poziom A2, 30 godzin 
 
„Polski jest Cool A2, część 1”, lekcje 1-5 

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Użyć formuł powitania i pożegnania 
stosownie do sytuacji (formalna/ 
nieformalna), przedstawić siebie i innych, 
zapytać o informacje, podać swoje dane, 
wypełnić wniosek urzędowy, opowiedzieć 
o sobie i swoich zainteresowaniach, 
napisać prezentację o sobie, 

 Nawiązać kontakt, poprosić o wyjaśnienie, 
powtórzenie, przeliterowanie itp. 

 Wydawać polecenia, wyrażać prośby i 
potrzeby, 

 Opisać salę lekcyjną, uczelnię, budynek 
wydziału, 

 Wyrażać opinię na temat pracy, opisać 
warunki pracy, rozmawiać na temat 
stereotypów dotyczących zawodów oraz o 
swojej przyszłej/wymarzonej pracy, 

 Porównywać i argumentować, 

 Scharakteryzować członka 
rodziny/przyjaciela, 

 Opisać swój dzień codzienny i plan dnia, 
porównać dzień codzienny w Polsce i w 
swoim kraju, 

 Rozmawiać na temat obowiązków 
domowych i podziału ról w domu. 

Formuły powitalne i pożegnalne w sytuacjach 
oficjalnych i nieoficjalnych. Dane personalne, 
przynależność narodowa/ państwowa. 
słownictwo związane z wypełnianiem 
dokumentów, formuły argumentacyjne. 
Odmiana czasowników umieć, wiedzieć, 
rozumieć, znać. Zdania złożone podrzędnie ze 
spójnikiem: bo. 
Przedmioty codziennego użytku (powtórzenie), 
wyposażenie sali lekcyjnej, miejsca na 
uniwersytecie, opis budynku. 
Zaimki dzierżawcze w mianowniku, formy 
nieosobowe w czasie teraźniejszym: można, 
trzeba, warto. 
Nazwy zawodów, miejsc pracy, warunki pracy. 
Cechy charakteru. Nazwy mieszkańców kraju.  
Narzędnik l.p. i l.m. rzeczowników i 
przymiotników. Stopniowanie przymiotników i 
użycie syntaktyczne stopni. 
Rutyna dnia codziennego, pory dnia i tygodnia, 
godziny (powtórzenie). Określenia czasu, dni 
tygodnia, pór roku, godzin. Nazwy sprzętów 
domowych. Zastosowanie narzędnika w 
zwrotach typu: czeszę się szczotką, suszę się 
suszarką. 
Opis osoby, wygląd zewnętrzny, wiek. Ubrania i 
moda.  
Powtórzenie odmiany czasowników w czasie 
teraźniejszym z naciskiem na czasowniki 
nieregularne. Formy zaimków pytajnych jaki, 
czyj, który w narzędniku i w innych 
przypadkach. 
Kultura: prace tradycyjnie wykonywane przez 
mężczyzn i przez kobiety, stereotypy i 
przemiany w społeczeństwie. Życie codzienne 
Polaków, główne problemy społeczne.  

 



Moduł 5, poziom A2, 30 godzin 
 
„Polski jest Cool A2, część 1”, lekcje 6-10 

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Zapisać się na kurs 
hobbistyczny/zawodowy, zapytać o 
ofertę szkoły, 

 Opowiedzieć o spędzaniu wolnego 
czasu, 

 Wymienić dyscypliny sportowe 
popularne w Polsce i kraju studenta, 

 Napisać prostą recenzję teatralną lub 
filmową, wymieniać się uwagami na 
temat filmu, 

 Przeprowadzić rozmowę o 
upodobaniach kulinarnych, 

 Zamówić posiłek w restauracji, 

 Wyrazić upodobanie, preferencje, 
aprobatę/dezaprobatę, potrzebę, 
zaskoczenie, zdziwienie, pragnienie, 
życzenie, podziękowanie, 

 Zaproponować trasy wycieczki, zapytać 
o informację, 

 Wyrażać relacje przestrzenne, 
dotyczące miejsca i kierunku, 

 Opowiadać o środkach transportu 
publicznego, 

 Dokonać samodzielnych zakupów w 
sklepach z obsługą, porównać ceny w 
Polsce i w swoim kraju, 

 Zabrać głos w dyskusji na temat 
popularnych diet, 

 Opowiedzieć o wybranym święcie w 
swoim kraju, 

 Zabrać głos w rozmowie o 
wydarzeniach kulturalnych i 
artystycznych, 

 Podać daty wydarzeń, opisać 
wydarzenia z przeszłości, wyrazić 
relacje czasowe związane z 
przeszłością. 

Zainteresowania, czas wolny, rozrywki, sport, 
kino. 
Stopniowanie przysłówków i użycie syntaktyczne 
stopni. Biernik po przyimku na, dopełniacz po 
przyimku do. Zdania podrzędnie złożone ze 
spójnikami: ponieważ, bo, dlatego. Rzeczowniki 
odczasownikowe. 
Posiłki, dania, napoje, nakrycia stołowe, przybory 
kuchenne, lokale gastronomiczne. 
Użycie biernika i dopełniacza w funkcji 
dopełnienia bliższego. Dopełniacz l.p. w 
wyrażeniach przyimkowych po przyimkach: do, z, 
obok, naprzeciwko. 
Instytucje użyteczności publicznej, plan miasta, 
środki komunikacji, rodzaje budynków, atrakcje 
turystyczne. 
Narzędnik l.p. po przyimkach: za, przed, między… 
a… Odmiana czasowników: iść, chodzić, jechać, 
jeździć (powtórzenie). 
Artykuły spożywcze i inne towary; miary, wagi, 
opakowania, ilości. Rodzaje sklepów.  
Mianownik l.p. i l.m. przymiotników. Dopełniacz w 
określaniu wagi, ilości, po liczebnikach 
niemęskoosobowych od 5 wzwyż. Dopełniacz l.p. i 
l.m. rzeczowników i przymiotników 
(powtórzenie).  
Daty i informacje biograficzne. Wybrane 
wydarzenia z historii Polski. 
Kultura: film i sport w Polsce, polskie potrawy 
świąteczne, kultura jedzenia poza domem, życie w 
miastach, problemy z transportem. Stosunek 
Polaków do spożywania posiłków i ich kultura, 
ceny w Polsce. Polscy nobliści. 

 

  



Moduł 6, poziom A2, 30 godzin 
 
„Hura!!! Po polsku 2”, lekcje 12-14 

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 W prosty sposób opowiedzieć o 
wynalazkach, napisać krótką biografię 
odkrywcy lub naukowca, 

 Przeprowadzić dialogi w punktach 
usługowych, 

 Przygotować spotkanie i jego 
organizację w języku polskim, 

 Zwrócić się w mowie i w piśmie do 
odbiorcy w stylu oficjalnym i 
nieoficjalnym, 

 Skorzystać z ofert i katalogów biur 
podróży,  

 Napisać zawiadomienie, list, 
zaproszenie, 

 Wyrazić: propozycje, prośby, rozkazy, 
odpowiedzi na propozycje, wyrażanie 
pewności i niepewności; doradzanie i 
odradzanie, nakazywanie, 
zakazywanie.  

Zdrowie, zdrowy styl życia. Urządzenia i 
wynalazki. Biuro podróży. Oferty turystyczne. 
Organizowanie imprez, zaproszenia oficjalne i 
nieoficjalne. Listy prywatne i urzędowe. Zwyczaje 
świąteczne.  
Tryb rozkazujący. Zdania współrzędnie złożone ze 
spójnikami: i, a, ale, albo, więc, jednak. Imiesłów 
przymiotnikowy bierny. Strona bierna. Przyimki w 
okolicznikach miejsca. Wołacz. Tryb 
przypuszczający. Zaimki osobowe w celowniku. 
Kultura: Spędzanie wakacji w Polsce, Polscy 
wynalazcy. 

 



Moduł 7, poziom B1, 30 godzin 
 
„Z polskim w świat cz. I”, l.2-6 

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Nazywać kierunki świata, opowiadać o 
miejscach w Polsce, opisać swoją 
wycieczkę, napisać pozdrowienia z 
wakacji, 

 Opowiadać ć o strukturze wydziału, o 
specyfice swojego wydziału, podać 
słownictwo związane ze 
studiowaniem, opowiadać o sytuacji 
cudzoziemców w Polsce, przekazać 
znajomym wrażenia ze studiów w 
Polsce, 

 Utworzyć formy mianownika liczby 
mnogiej rzeczowników męsko – i 
niemęskoosobowych. 

 Opowiadać o swojej rodzinie, o 
typowej rodzinie w swoim kraju, o 
stereotypach i podziałach ról w 
rodzinie, 

 Opisać wygląd zewnętrzny, ubiór i 
charakter osoby,  

 Określić relacje towarzyskie i 
opowiadać o nich. 

 

Miasta i regiony w Polsce, symbole narodowe, 
położenie geograficzne Polski, sąsiedzi Polski. 
Narodowości, narzędnik – powtórzenie. Zaimki 
osobowe w narzędniku. 
Nauka i studia, słownictwo związane ze 
studiowaniem i uczelnią, struktura uniwersytetu. 
rola nauki w życiu człowieka. Studiowanie za 
granicą, cudzoziemiec studiujący w Polsce.  
Model polskiej rodziny, nazwy relacji rodzinnych. 
Podział ról w rodzinie. Biernik l.p. i l.m. – 
powtórzenie. Plany związane z zawodem i pracą, 
nazwy zawodów c.d. z M4. Mianownik l.m – 
zebranie wiadomości. Zaimki osobowe w 
mianowniku i bierniku. 
Wygląd zewnętrzny, opis osoby, ubrania, 
słownictwo związane z modą. Subkultury 
młodzieżowe. 
Stopniowanie przymiotników – c.d. z M4. 
Przyjaciele i znajomi, opis osobowości. Odmiana 
rzeczowników o nieregularnej odmianie. Czas 
przeszły. 
Związki frazeologiczne związane z: 
narodowościami, nauką, nazwami zawodów, 
domem, rodziną, nazwami ubrań, określającymi 
typy ludzi. 
Kultura: charakterystyka regionów w Polsce, 
system edukacji, rodzina, grupy społeczne. 

 
  



Moduł 8, poziom B1, 30 godzin 
 

„Z polskim w świat cz. I”, l. 7-10; „Z polskim w świat cz. II”, l. 11 

KOMUNIKACJA – SPRAWNOŚCI SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Opisać dzień, pechowy dzień, wady i 
zalety planowania, rozmawiać o 
codziennych nawykach, zarządzaniu 
sobą w czasie, presji czasu i 
wykonywaniu zadań w pracy, 

 Używać czasu przeszłego czasowników 
o nieregularnej odmianie, 

 Nazwać rodzaje sklepów, w których 
można kupić konkretne towary, 
poprosić o odpowiednią ilość i 
opakowanie towaru, rozumieć 
słownictwo związane z promocjami i 
nieuczciwymi praktykami handlowymi, 

 Wypowiadać się na temat mody na 
zakupy i nawyków konsumpcyjnych, 

 Wyrażać pragnienia, żądania, życzenia, 
prośby, 

 Rozmawiać na temat kuchni różnych 
krajów, umieć podać przepis na 
potrawy z własnego kraju, rozmawiać 
o nawykach żywieniowych, 

 Umieć utworzyć formę dokonaną od 
większości czasowników 
przewidzianych na poziomie B1,  

 Zredagować zaproszenie, 

 Założyć konto z banku, korzystać z 
bankomatu w języku polskim, 
wymienić nazwy opłat, które musi 
regularnie wnosić, 

 Przeprowadzić dialog w punkcie 
usługowym, 

 Umieć odmienić większość 
czasowników w czasie przyszłym 
przewidzianych dla poziomu B1,  

 Wymienić rodzaje domów i opisać je, 

 Porównać ze sobą pomieszczenia, 
domy itp., 

 Podać zalety i wady mieszkania w 
akademiku i w wynajmowanym 
mieszkaniu. 

Miesiące, pory dnia, pory roku – powtórzenie; 
odmiana czasowników: dzień, tydzień, miesiąc, 
rok. Czasowniki o nieregularnej odmianie.  
Rodzaje sklepów, usługi, opakowania, 
konsumpcja, zakupoholizm.  
Dopełniacz – zebranie wiadomości. Zaimki 
osobowe w dopełniaczu. 
Posiłki i potrawy w Polsce i w innych krajach, 
kuchnie świata, zdrowe odżywianie. Czasowniki 
dokonane i niedokonane.  
Słownictwo związane z usługami bankowymi, 
zamawianie usług.  
Czas przyszły w aspekcie dokonanym i 
niedokonanym.  
Rodzaje domów, budowli, pomieszczenia w domu 
– c.d.; relacje przestrzenne w domu. Mieszkanie w 
akademiku i w wynajmowanym mieszkaniu. 
Miejscownik – zebranie wiadomości. Zaimki 
osobowe w miejscowniku. 
Związki frazeologiczne związane z: czasem, 
pieniądzem, groszem, bogactwem, nazwami 
produktów i potraw, nazwami zawodów, 
czasownikiem pracować, z nazwami sprzętów i 
mebli, domem. 
Kultura: Organizacja życia codziennego Polaków, 
kultura i zwyczaje związane z kupowaniem i 
sprzedażą oraz z usługami. Jak mieszkają Polacy? 
 

 
 



Moduł 9, poziom B1, 30 godzin 
 
„Z polskim w świat cz. II”, l. 12-16 

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Nazwać części ciała, ważniejsze 
narządy wewnętrze, choroby, opisać 
dolegliwości, wybrać odpowiedniego 
lekarza specjalistę, 

 Wyrażać powinność, konieczność, 

 Rozmawiać na temat zdrowego 
żywienia i diet odchudzających, 

 Zrozumieć prognozę pogody, 
opowiadać o nietypowych zjawiskach 
pogodowych, zmianach 
klimatycznych, 

 Tworzyć przysłówki od 
przymiotników,  

 Nazywać dyscypliny sportowe i 
obiekty sportowe, rozmawiać na 
temat popularnych sportów w Polsce 
i w kraju studenta,  

 Udzielać porad na temat dbania o 
kondycję fizyczną, 

 Tworzyć nazwy wykonawców 
czynności oraz rzeczowniki 
odczasownikowe nazywające 
czynności, 

 Opowiadać o problemach z 
transportem, podawać wskazówki 
dojazdu, wymienić środki lokomocji, 
także te niekonwencjonalne; 
opowiadać o bezpieczeństwie 
podróży, rozwoju transportu, o 
transporcie miejskim, 

 Odmieniać liczebniki główne i 
stosować odpowiednią składnię w 
zdaniach z liczebnikami, 

 Opowiadać o czasie wolnym, 
zainteresowaniach i pasjach. 

 

Części ciała, narządy wewnętrzne, nazwy chorób, 
lekarze specjaliści – rozwinięcie słownictwa z 
poziomu A2.  
Odmiana rzeczowników oko, ucho, ręka, ząb; 
czasowników: boleć, trzeba, warto, można, wolno, 
należy, wypada, powinien.  
Pogoda i klimat, siły natury i klęski żywiołowe, 
mapy pogody, prognozy pogody, globalne 
ocieplenie, skutki zmian klimatycznych. Tworzenie 
przysłówków od przymiotników.  
Dyscypliny sportowe, obiekty sportowe, 
aktywność ruchowa, formy aktywności fizycznej, 
sprawozdanie sportowe. 
Nazwy wykonawców czynności. Rzeczowniki 
odczasownikowe.  
Środki transportu, podróżowanie, wycieczki, 
sytuacje na dworcu, na lotnisku. 
Czasowniki ruchu, liczebniki główne. Odmiana 
liczebników głównych.  
Sposoby spędzania wolnego czasu, relaks, hobby, 
pasje. 
Związki frazeologiczne związane z: częściami ciała, 
zjawiskami pogodowymi, czasownikami grać, 
wygrać, przegrać; z czasownikami ruchu, liczbami 
i liczebnikami. 
Kultura: Przystosowanie do warunków 
klimatycznych w Polsce, popularne sporty w 
Polsce, polscy podróżnicy, czas wolny Polaków. 

 
 
 
 



Moduł 10, poziom B2, 30 godzin 
 

“Kiedyś wrócisz tu… cz. I”, lekcje 1-3, „Z polskim w świat cz. II”, l.17 

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Wyrazić własną opinię, 

 Rozmawiać na temat szkoły, 
studiów, problemów młodych ludzi, 

 Wydawać polecenia, 

 Wyrażać oburzenie i protest, 

 Mówić komplementy, opisywać 
strój i wygląd, 

 Określić, jaki ubiór obowiązuje w 
Polsce na uczelni, w pracy, w 
sytuacjach oficjalnych, towarzyskich 
itp., 

 Posługiwać się słownictwem 
związanym ze świętami w Polsce, 

 Wręczać prezenty i dziękować za 
otrzymanie prezentu, 

 Robić prezentację, 

 Posługiwać się słownictwem 
ogólnotechnicznym związanym z 
matematyką, chemią, fizyką oraz 
informatyką. 

Zaimek swój. Negacja podwójna i wielokrotna. 
Odmiana nazwisk, zdrobnienia, czasownik: 
powinien, Tryb rozkazujący. Formy 
męskoosobowe i niemęskoosobowe czasownika. 
Aspekt czasowników. Nazwy czynności. Celownik 
– powtórzenie. 
Na studiach w Polsce, tęsknota za domem, 
kontakty z rodziną. problemy młodych, 
terminologia związana z uczelnią i życiem 
akademickim (rodzaje studiów, wydziały, rodzaje 
zajęć, dyplomów, itp.). 
Wybrana bajka lub legenda. Wygląd zewnętrzny, 
moda, strój.  
Kalendarz świąt polskich. 
Podstawowe słownictwo i struktury językowe 
potrzebne do przedstawienia prezentacji. 
Podstawowe słownictwo ogólnotechniczne 
związane z językiem matematyki, chemii, fizyki, 
informatyki: liczby i wzory matematyczne (wstęp), 
alfabet grecki (najczęściej używane litery), 
podstawowe symbole i wzory fizyczne i 
chemiczne, podstawowe miary, wagi i figury 
geometryczne, podstawowe narzędzia i związane 
z nimi czasowniki, podstawowe słownictwo 
związane z oprogramowaniem komputerowym. 
Związki frazeologiczne związane z: kątem, 
domem, powietrzem, bajką, kotem, nudą, ulicą, 
modą, imionami, słowem święty.  
Kultura: Święta i uroczystości rodzinne w Polsce. 

 
  



Moduł 11, poziom B2, 30 godzin 
 

“Kiedyś wrócisz tu… cz. I”, lekcje 4-6, „Z polskim w świat cz. II”, l.18 

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Poprosić o radę i udzielić jej, 

 Argumentować, zabierać głos w 
dyskusji, formułować argumenty do 
dyskusji, 

 Wyrażać strach, niepokój, 
obojętność, fascynację, 

 Wyrażać uczucia i emocje, 

 Wyrażać warunek, przypuszczenie, 
sugestię, 

 Opisywać przedmioty, kształty, 
surowce, materiały, urządzenia, 
Rozumieć różne typy tekstów: w 
formie pisemnej, ze słuchu, z 
uwzględnieniem tekstów naukowo-
technicznych; 

 Redagować teksty użytkowe i 
argumentacyjne, 

 Wyrażać opinię i argumentować 
cd.; 

 Prowadzić debaty; 

 Budować dłuższe wypowiedzi 
zawierające: wstęp, rozwinięcie, 
zakończenie; 

 Wyrażać opozycję i przyzwolenie 
(powtórzenie i rozwinięcie); 

 Wyrażać warunek i hipotezę 
(powtórzenie i rozwinięcie); 

 Rozumieć teksty w formie pisemnej 
i ze słuchu (głównie o tematyce 
naukowo-technicznej); 

Imiesłów przymiotnikowy czynny. Szyk przydawki 
przymiotnej. Tryb warunkowy, zdania 
warunkowe. Imiesłów przymiotnikowy bierny, 
strona bierna. Przymiotniki odrzeczownikowe. 
Liczebniki zbiorowe. 
Wpływy kuchni innych krajów na kuchnię polską. 
Rodzaje diet. Przesądy.    
Świat zwierząt, zwierzęta w Polsce, rodzaje 
zwierząt, odgłosy zwierząt.                                                                                                                                                                                           
Związki frazeologiczne związane z: jedzeniem, 
rybą, historią, murem, słowem, zwierzętami. 
Kultura: Różnice kulturowe między Krakowem a 
Warszawą. Rola zwierząt w życiu Polaków. 

 
  



Moduł 12, poziom B2, 30 godzin 
 

-“Kiedyś wrócisz tu… cz. I”, lekcje 7-8; „Z polskim w świat cz. II”, l.19-20 

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Dokonywać porównań, 

 Wymieniać się opiniami na temat 
książek, mediów, programów 
komputerowych, aplikacji, 

 Prezentować główną myśl tekstu, 
również naukowo-technicznego 
oraz wyrażać i uzasadniać własną 
opinię, 

 Rozmawiać na temat środków 
masowego przekazu, sztuki i 
literatury;  

 Znać rodzaje programów 
telewizyjnych/internetowych, 

 Napisać list motywacyjny, CV, 
podanie, 

 Posługiwać się słownictwem 
potrzebnym w czasie rozmowy 
kwalifikacyjnej, znać jej reguły, 

 Prowadzić rozmowy na tematy 
związane z pracą zawodową np. 
przyszłego inżyniera (zatrudnienie, 
warunki pracy, problemy związane z 
pracą); 

 Scharakteryzować wybrane zawody, 

 Argumentować wypowiedzi w 
formie ustnej i pisemnej;  

 Napisać tekst argumentacyjny, 

 Opowiadać o studiach (struktura 
uczelni, zajmowane stanowiska, 
kariera naukowa, wymiany 
studenckie), 

 Posługiwać się słownictwem 
ogólnotechnicznym związanym z 
matematyką, chemią, fizyką, 
informatyką  - ciąg dalszy z M10. 

Imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni. 
Liczebniki zbiorowe – c.d. Nazwy cech 
abstrakcyjnych. 
Formy nieosobowe. Strona zwrotna. Nazwy 
żeńskie. 
Telewizja, kino, media, książki internetowe, rynek 
prasy i filmu. Przyszłość mediów i Internetu. 
Wołacz – powtórzenie. 
Plany na przyszłość, praca na studiach, 
wolontariat. Słownictwo związane z pracą, 
warunkami zatrudnienia, wolontariatem, 
wartościami. List motywacyjny, CV, rozmowa 
kwalifikacyjna, praca w korporacji.  
Kontynuacja materiału z M10: 
Podstawowe słownictwo ogólnotechniczne 
związane z językiem matematyki, chemii, fizyki, 
informatyki: wymowa i użycie językowe liczb i 
wzorów matematycznych, alfabet grecki 
(najczęściej używane litery), niektóre symbole i 
wzory fizyczne i chemiczne, podstawowe miary, 
wagi i figury geometryczne, podstawowe 
narzędzia i związane z nimi czasowniki, 
podstawowe słownictwo związane z 
oprogramowaniem komputerowym. 
Związki frazeologiczne związane z: górą, językiem, 
mediami, pracą. 
Kultura: Znane postacie ze świata kultury. Relacje 
między pracodawcą a pracownikiem. 

 



Moduł 13, poziom B2, 30 godzin (moduł dodatkowy dla tych, którzy nie zaliczyli egzaminu 
B2 lub do niego nie podeszli). 
 
 

KOMUNIKACJA – SPRAWNOŚCI SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 

 Nazwać problemy związane z nauką 
języka polskiego i języków obcych, 

 Opowiedzieć o swoich trudnościach 
w przyswajaniu języka polskiego, 

 Znać termin gramatyczne używanych 
podczas egzaminu B2, 

 Redagować teksty użytkowe z życia 
zawodowego i prywatnego oraz 
teksty argumentacyjne, 

 Prowadzić rozmowy na temat 
osiągnięć cywilizacji, środowiska 
naturalnego i przyszłości naszej 
planety, 

 Wyrażać zgodę, zastrzeżenie, 
niepewność, sprzeciw. 

 Rozwija umiejętności rozumienia 
tekstu w formie pisemnej i tekstu ze 
słuchu. 

 Rozwija umiejętności redagowania 
tekstów występujących na egzaminie 
uczelnianym B2 (rozprawka, 
opowiadanie, list),  

 Zna znaczenie kwiatów, gestów i 
prezentów w Polsce, 

 Rozmawia na temat stereotypów 
kulturowych. 

Język polski i język ojczysty, problemy z nauką 
języka polskiego i innych języków obcych. 
Specyfika języka polskiego. Sposoby uczenia się 
języków obcych. Słownictwo opisujące pojęcia 
gramatyczne. Łamańce językowe, ćwiczenia 
wymowy. Język symboli i emocji,  
Ćwiczenia zawierające różne zagadnienia 
gramatyczne i słownikowe (przygotowanie do 
egzaminu uczelnianego B2). 
Słowotwórstwo, tworzenie rzeczowników od 
czasowników i przymiotników. 
Słownictwo dotyczące wydarzeń ostatnich lat, 
osiągnięć cywilizacji, wynalazków (ich zalety i 
zagrożenia), problemów środowiska naturalnego i 
przyszłości naszej planety. 
Związki frazeologiczne związane z: językiem, 
słowem, narodowościami. 
Kultura: regionalizmy w języku polskim, gesty i 
symbole. 
 
  

 

PODRĘCZNIKI:  
Ewa Piotrowska-Rola, Marzena Porębska,  Polski jest cool, A1, wyd. Studio Temat – poziom 
A1 
Ewa Piotrowska-Rola, Marzena Porębska,  Polski jest cool, A2, część 1, wyd. Studio Temat – 
moduł 4-5 
Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hura!!! Po polsku 2, wyd. Prolog - moduł 6 
Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka, Róża Ciesielska-Musameh, Z polskim w świat cz. 
I i II, wyd. UMCS – poziom B1 
Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka, Róża Ciesielska-Musameh, Z polskim w świat 
cz.II, wyd. UMCS – moduły 10-12 
Elżbieta Grażyna Dąmbska, Ewa Lipińska, Kiedyś wrócisz tu... Gdzie nadwiślański brzeg, cz.I, 
wyd, Universitas – moduły 10-12 
Elżbieta Zarych, Przejdź na wyższy poziom. Podręcznik do nauki języka polskiego dla 
obcokrajowców dla poziomu B2/C1, wyd. Nowela 

http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/autor_products.php/id_autor/5003
http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/autor_products.php/id_autor/2152
http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/autor_products.php/id_autor/9397
http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/autor_products.php/id_autor/5003
http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/autor_products.php/id_autor/2152
http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/autor_products.php/id_autor/9397
http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/autor_products.php/id_autor/1167
http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/autor_products.php/id_autor/1163
http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/przejdz-na-wyzszy-poziom-podrecznik-do-nauki-jezyka-polskiego-dla-obcokrajowcow-dla-poziomu-b2/c1-9788362008414/p/16618
http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/przejdz-na-wyzszy-poziom-podrecznik-do-nauki-jezyka-polskiego-dla-obcokrajowcow-dla-poziomu-b2/c1-9788362008414/p/16618


MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE : 
 
Poziom A1 
1. Machowska J., Gramatyka? Dlaczego nie? Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1, wyd. 

 Universitas 
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