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Gramatyka – egzamin certyfikatowy
Zapraszamy do wysłuchania kolejnej części cyklu na temat egzaminu
certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Dziś
opowiem wam o Poprawności Gramatycznej.
Ten moduł egzaminu trwa 45 minut i składa się z 8 zadań. Trzeba wybrać w nich
poprawną odpowiedź spośród podanych lub samemu ją napisać, na przykład
utworzyć formę, przekształcić zdanie lub sformułować pytanie.
Aby poprawnie rozwiązać zadania gramatyczne, powinieneś/powinnać znać:
• odmianę rzeczowników, przymiotników i zaimków (także trudniejszych, np.
„przyjaciel/przyjaciele”, „człowiek/ludzie”, „tydzień/tygodnie” itd.) – musisz podkreślić poprawne formy
tych wyrazów w tekście,
• spójniki (na przykład „że”, „żeby”, „bo”, „więc”, „ale”, „ani” itd.) – musisz wstawić spójniki z ramki w tekście,
• stopniowanie przymiotników i przysłówków (np. „duży – większy – największy” to przymiotniki; „dużo – więcej –
najwięcej” to przysłówki) – musisz wybrać właściwą formę tych wyrazów w tekście,
• czas teraźniejszy, przyszły i przeszły – od podanego czasownika musisz utworzyć poprawną formę czasu
teraźniejszego, przyszłego lub przeszłego,
• tworzenie pytań – musisz utworzyć pytanie o podkreśloną część zdania, na przykład jest napisane: „Marek
zrobi zakupy jutro”, podkreślone słowo to „jutro”, a więc musisz napisać pytanie: „Kiedy Marek zrobi zakupy?”,
• transformacje zdań – musisz przekształcić zdania, używając podanych słów; na przykład jest podane zdanie:
„Byliśmy w teatrze” i przyimek „do”. Musisz napisać nowe zdanie o takim samym znaczeniu i użyć przyimka „do”,
a więc: „Poszliśmy do teatru”,
• aspekt i tryby czasownika (w tym tryb rozkazujący i przypuszczający) – musisz wybrać poprawne formy
czasowników w tekście,
• przyimki (na przykład „do”, „dla”, „za”, „po”, „w”, „na” itd.) – musisz wstawić przyimki z ramki w tekście.
Na poziomie B1 powinieneś / powinnaś znać też odmianę liczebników, ale obecnie na egzaminie nie ma zadania,
które sprawdzałoby tę wiedzę.
Na koniec dam Ci wskazówkę – uważnie czytaj polecenia do zadań, a podczas przygotowań zrób jak najwięcej ćwiczeń,
najlepiej takich, jakie pojawiają się na egzaminie.
Aby przygotować się do egzaminu, możesz skorzystać z mojej książki Polski na B1. Znajdziesz w niej takie same
typy zadań, jakie pojawiają się na egzaminie. Książka właśnie otrzymała pozytywną recenzję P. Urszuli Marzec
z Uniwersytetu w Turynie.

Książka jest dostępna tutaj:
https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307
Tutaj możesz zobaczyć darmowy fragment:
https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/templates/images/files/47273/1635346315-polski-na-b1
-przykladowe-strony-354307.pdf
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Słownictwo:
cykl – seria, która tworzy całość
składać się z + D. (czasownik używany w 3. osobie: składa się, składają się) – mieć strukturę złożoną z elementów
spośród + D. – z jakiejś grupy elementów
tworzyć (tworzę, tworzysz) / utworzyć (utworzę / utworzysz) – budować, kreować, tutaj: pisać
przekształcać (przekształcam, przekształcasz) / przekształcić (przekształcę, przekształcisz) – zmieniać, tutaj:
formułować inaczej
odmiana – tutaj: deklinacja
podkreślać (podkreślam, podkreślasz) / podkreślić (podkreślę, podkreślisz) – tutaj: stawiać, rysować kreskę
wstawiać (wstawiam, wstawiasz) / wstawić (wstawię, wstawisz) – umieszczać, tutaj: wpisywać
tworzenie pytań – konstruowanie pytań
znaczenie – sens
wskazówka – pomocna informacja, np. jak coś zrobić
uważnie – z uwagą, w skupieniu
polecenie – tutaj: instrukcja do zadania
pojawiać się (pojawiam się, pojawiasz się) / pojawić się (pojawię się, pojawisz się) – tutaj: występować, być
otrzymywać (otrzymuję, otrzymujesz) / otrzymać (otrzymam, otrzymasz) pozytywną recenzję – dostawać pozytywną
opinię (tutaj: na temat książki)

Ćwiczenie
1 Proszę uzupełnić zdania podanymi słowami w odpowiedniej formie.

1. W tym ćwiczeniu musicie podkreślić ..........................................................................…. (poprawna odpowiedź).
2. Egzamin certyfikatowy ..........................................................................…. (składać się) z kilku modułów.
3. Nie rozumiem ..........................................................................…. (polecenie) do tego ćwiczenia.
4. W polskiej gramatyce najtrudniejsza jest dla mnie ..........................................................................…. (odmiana) liczebników.
5. Jakie typy zadań gramatycznych ..........................................................................…. (pojawiać się) na egzaminie na poziomie B1?
6. Rozumiesz ..........................................................................…. (znaczenie) tego słowa?
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Gramatyka – egzamin certyfikatowy
Odpowiedzi do ćwiczenia
1 1. poprawną odpowiedź (biernik), 2. składa się, 3. polecenia (dopełniacz), 4. odmiana (mianownik), 5. pojawiają się,
6. znaczenie (biernik)
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