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Moja książka – Polski na B1 / B1
Nie mogłam się doczekać… i jest! Właśnie trzymam przed sobą swoją książkę
Polski na B1. To niezwykłe uczucie widzieć owoce swojej pracy. Czuję radość
i dumę, że udało mi się doprowadzić ten projekt do końca, ale też tremę,
bo jeszcze nie wiem, czy książka Ci się spodoba. Mam wielką nadzieję,
że tak! A przede wszystkim liczę na to, że będzie dla Ciebie praktyczną
pomocą, przydatną w przygotowaniach do egzaminu.
Napisałam tę książkę z myślą o wszystkich, którzy chcą zdawać egzamin
certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 (w grupie
dostosowanej do potrzeb osób dorosłych). Książka przyda się także
nauczycielom, którzy pomagają swoim uczniom w przygotowaniach.
Sama jestem egzaminatorką i widzę podczas każdej sesji, jak duży stres towarzyszy zdającym. Nic dziwnego – egzamin
to dla nich ważne wydarzenie, ponieważ certyfikat jest im potrzebny do konkretnych celów związanych między
innymi z życiem w Polsce. Mam nadzieję, że moja książka pomoże każdemu zdającemu zmniejszyć stres i przystąpić
do egzaminu z wiarą we własne siły.
Polski na B1 to publikacja licząca 160 stron, która składa się z siedmiu przykładowych egzaminów. Każdy z nich jest
podzielony na: Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Poprawność gramatyczną, Pisanie i Mówienie.
W każdym module znajdziesz takie same typy zadań, jakie występują na egzaminie. Dzięki tej symulacji poczujesz się
pewniej – przećwiczysz rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, a przy okazji poprawisz swoją znajomość języka
polskiego. Poszerzysz słownictwo oraz powtórzysz zagadnienia, które sprawiają Ci kłopot. Chciałam też, aby
teksty pojawiające się w książce miały różnorodną tematykę i były ciekawe. Poruszam więc takie zagadnienia jak:
pobyt na Erasmusie, praca w korporacji, podróże do różnych krajów, ekologia, sposoby zapobiegania infekcjom,
radzenie sobie ze stresem, nauka zdalna, polska kuchnia, mieszkanie w dużym mieście, kontakt z naturą, kupowanie
ubrań, praca na własny rachunek, marzenia o budowie domu, dwujęzyczność u dzieci, oszczędzanie czasu, nowe
kierunki studiów, Nagroda Nobla, organizacja ślubu, czytanie blogów, praca ambasadora i wiele, wiele innych.
Książka została tak skonstruowana, aby zadania z modułów Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych
i Poprawność gramatyczna można było rozwiązywać samodzielnie. Do książki dołączone są nagrania w formie
pików mp3, które możesz ściągnąć, wchodząc na link podany we wstępie do książki. Na końcu książki znajduje się
transkrypcja wszystkich nagrań oraz odpowiedzi do zadań, co ułatwi Ci samodzielną pracę. Pisanie i Mówienie najlepiej
jest ćwiczyć z nauczycielem lub nauczycielką.
Oprócz zestawów zawartych w siedmiu przykładowych egzaminach na końcu publikacji znajduje się 15 dodatkowych
zestawów do ćwiczenia mówienia.
Ponadto w całej książce znajdziesz wiele przydatnych wskazówek dotyczących przygotowań do egzaminu oraz
informacji o jego przebiegu.
Jeśli chcesz zobaczyć przykładowy fragment książki, zajrzyj na stronę księgarni: https://polishbookstore.pl/templates/
images/files/44350/1635346315-polski-na-b1-przykladowe-strony.pdf
Możesz tu także kupić moją książkę. Właśnie trwa jej przedsprzedaż – zapraszam: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/
polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307
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PRZYKŁADOWE STRONY Z KSIĄŻKI
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Przykładowe strony z książki Polski na B1
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E3
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Zadanie 3
Proszę przeczytać tekst i – zgodnie z przykładem – dopasować usunięte z niego fragmenty (A–H).

E3 EGZAMIN 3

Czas na herbatę

45 minut

Poprawność gramatyczna

____ / 7 p. (7 x 1 p.)

8 zadań
30 p.

Herbata to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. [ B ] PRZYKŁAD uważa się Chiny. W niektórych
krajach, jak na przykład w Chinach, Japonii, Wielkiej Brytanii czy Rosji, [ _____ ] 1 . W Polsce również

Zadanie 1

jest wielu jej miłośników. Często pijemy ją z cytryną, miodem, cukrem, z dodatkiem soków i syropów,

Proszę – zgodnie z przykładem – podkreślić poprawne formy wyrazów podanych w nawiasach (odmiana
rzeczowników, przymiotników i zaimków).

a także alkoholu. Gdy za oknem jest ciemno i mroźno, nie ma chyba nic lepszego [ _____ ] 2 .

____ / 5 p. (10 x 0,5 p.)

Najwięcej plantacji herbaty jest w Azji Południowo-Wschodniej, ponieważ [ _____ ] 3 do jej uprawy.
Ta roślina lubi ciepły klimat, słońce (ale nie za ostre) i regularne opady deszczu. Chińczycy mówią,

Kilka faktów o Polsce

że najlepsza herbata to ta, która [ _____ ] 4 i jest zbierana ręcznie.

Polska leży w Europie Środkowo-Wschodniej, między Morzem (Bałtyckim / Bałtyckie / Bałtyckiego)

Istnieje kilka rodzajów herbaty. Najpopularniejsza jest czarna, choć uważa się, że [ _____ ] 5 . Co ciekawe,

PRZYKŁAD

obie są produkowane z liści tej samej rośliny, ale różnica polega na tym, że czarna herbata jest

a Karpatami i Sudetami. Graniczy z (Niemców / Niemcem / Niemcami) 1 , Słowacją, Czechami,

Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją. Dwie najdłuższe (rzekom / rzekami / rzeki) 2 w Polsce to Wisła i Odra.

poddawana fermentacji.

(Najwyższy / Najwyższego / Najwyższym) 3 szczytem są Rysy w Tatrach (2499 m n.p.m.). Polska jest

Herbata ma wiele prozdrowotnych właściwości. [ _____ ] 6 , poprawia trawienie i reguluje ciśnienie krwi.

jednym z państw Unii Europejskiej o (największej / największym / największą) 4 powierzchni lasów.

Zielona herbata wspomaga odchudzanie i ma działanie przeciwnowotworowe. Jak widać, herbata

Zajmują one około 30% terytorium (naszego / naszym / nasz) 5 kraju. Klimat Polski jest umiarkowany.

[ _____ ] 7 , ale i zdrowa.

Mamy chłodne, czasami mroźne zimy i ciepłe, niekiedy upalne (latem / lecie / lata) 6 . W górach i na
(wschodem / wschód / wschodzie) 7 klimat jest ostrzejszy.
Polska ma 38,5 miliona (mieszkańcy / mieszkańcom / mieszkańców) 8 . Stolicą i największym (miasto

A. jest nie tylko smaczna

/ mieście / miastem) 9 jest Warszawa. Od (maju / majem / maja) 10 2004 roku nasz kraj należy do Unii
Europejskiej.

B. za jej ojczyznę

Zadanie 2

C. panują tam dobre warunki

Proszę – zgodnie z przykładem – uzupełnić tekst wyrazami z ramki (spójniki). Uwaga! Jeden wyraz w ramce
jest niepotrzebny.
____ / 2,5 p. (5 x 0,5 p.)

D. to zielona jest lepsza dla zdrowia
E. picie herbaty ma formę rytuału

bo / więc / lub / mimo że / jednak / że / ani
F. rośnie wysoko w górach
Mimo że PRZYKŁAD między mną a moją siostrą są trzy lata różnicy, świetnie się rozumiemy. Wiem,

G. obniża poziom cholesterolu

............................................. 1 mogę jej zaufać i o wszystkim powiedzieć, ............................................. 2
nic nikomu nie zdradzi. Kiedy tylko mamy czas, dzwonimy do siebie ............................................. 3 się

H. niż kubek gorącej herbaty

spotykamy. Różnimy się charakterami jak ogień i woda, ............................................. 4 to nie stanowi
dla nas problemu. Kochamy się, ............................................. 5 zawsze sobie pomagamy.

Wskazówka przed egzaminem

Wskazówka przed egzaminem

Pamiętaj, że na egzaminie nie wolno korzystać z żadnych słowników.

Zanim zaczniesz rozwiązywać zadanie i zaznaczać odpowiedzi, przeczytaj cały tekst, aby zapoznać się
z jego treścią.
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E7 EGZAMIN 7

do 30 minut

Rozumienie ze słuchu

5 zadań
30 p.

E1

RS

Zadanie 5
Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem.
Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwa razy.
Proszę wysłuchać tekstu o tym, jakie wakacje wybierają w tym roku Polacy, i dopasować numer tekstu
do ilustracji.
____ / 5 p. (10 x 0,5 p.)

Zadanie 1
Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem.
Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone tylko jeden raz.
____ / 7 p. (14 x 0,5 p.)

Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi.
Przykład:
Ta wypowiedź to
a) skarga.
b) nakaz.
c) rada.

A – [ Przykład ]

B – [ __________ ]

8. Ta wypowiedź jest typowa

1. Ta wypowiedź to pytanie

a) w warsztacie.
b) w laboratorium.
c) w sklepie budowlanym.

a) o adres.
b) o cenę.
c) o drogę.

9. To wypowiedź

2. Ta wypowiedź oznacza, że ona

a) rodzica.
b) nauczyciela.
c) ucznia.

a) chce coś przedyskutować.
b) zgadza się z czymś.
c) jest przeciwko.

C – [ __________ ]

D – [ __________ ]

E – [ __________ ]

F – [ __________ ]

G – [ __________ ]

H – [ __________ ]

I – [ __________ ]

J – [ __________ ]

10. Ta wypowiedź to pytanie

3. Ta wypowiedź oznacza, że remont

a) o miejsce imprezy.
b) o czas imprezy.
c) o koszt imprezy.

a) skończy się później.
b) skończy się wkrótce.
c) będzie kosztował więcej.

11. Ta wypowiedź oznacza, że on

4. Ta wypowiedź oznacza, że on proponuje

a) zadzwoni jutro.
b) zapłaci jutro.
c) pójdzie jutro na basen.

a) lot samolotem.
b) przejażdżkę samochodem.
c) rejs statkiem.

12. Ta wypowiedź jest typowa

5. Ta wypowiedź dotyczy

a) w telewizji.
b) w kinie.
c) w radiu.

a) mieszkania.
b) samochodu.
c) komputera.

13. Ta wypowiedź jest typowa

6. Ta wypowiedź oznacza, że ona

a) w urzędzie.
b) w sklepie.
c) na stacji benzynowej.

a) już nie chce się spotkać.
b) chce zmienić miejsce spotkania.
c) chce zmienić termin spotkania.

14. Ta wypowiedź informuje, że mecz

7. Ta wypowiedź jest typowa

a) skończył się nagle.
b) skończył się remisem.
c) jeszcze się nie zaczął.

a) w drogerii.
b) w kwiaciarni.
c) w księgarni.
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K – [ __________ ]
Rozumienie ze słuchu: ____ / 30 p.
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