WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH
W WARSZAWIE
01 – 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a
Tel./Fax. (0-22) 855-47-58

KURSY NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW
/ ze znajomością języka rosyjskiego/
na poziomie średniozaawansowanym B 1
66 godzin od wtorku do piątku
od 10.00 do 13.45
Ilość godzin
/ 4 godz. x 45 min. / w tym 10- 15
min. przerwy
Cena kursu 990 zł od osoby

Program nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie średnio zaawansowanym
(B1 według klasyfikacji Rady Europy)

Kurs intensywny: Terminy
KJP B1/6 od 7.07 do 31.07.2015
KJP B1/7 od 4.08 do 28.08.2015

Krótki opis zawartości całego kursu:
Głównym celem kursu na poziomie średnio zaawansowanym jest przygotowanie studenta
do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na
poziomie B1 oraz płynne poruszanie się w świecie języka polskiego. Dlatego przedmiotem
zajęć będzie ćwiczenie następujących sprawności: rozumienie ze słuchu, poprawność
gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisanie i mówienie. Zajęcia będą prowadzone
w oparciu o metodę komunikacyjną.
Tematyka:
1. W co wierzysz? (religia i wiara, tolerancja, różne systemy religijne);
www.wstijo.edu.pl / wstijo@wstijo.edu.pl

2. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej (polskie miasta, zabytki, historie i legendy,
historie odkryć geograficznych);
3. Dokąd oczy poniosą (środki transportu, poruszanie się po mieście, relacje z
podróży);
4. Ludzie listy piszą… (korespondencja na przestrzeni wieków, list oficjalny i
nieoficjalny, e-mail, sms);
5. Biuro podróży (podróżowanie, biuro podróży, oferta turystyczna, opis pobytu);
6. Pomysł na imprezę (organizowanie imprezy, uroczystości rodzinne, zaproszenia
oficjalne i nieoficjalne);
7. I ty możesz zostać dziennikarzem (kultura mówienia, wywiad);
8. Spluń przez lewe ramię (szczęście i pech, przesądy);
9. Frywolne śliweczki (odżywianie się i dieta, gotowanie i kulinaria, zasady zdrowego
żywienia, charakterystyka kuchni różnych narodów);
10.Świat wokół nas (ochrona środowiska, zagrożenia ekologiczne, kataklizmy).
Sytuacje komunikacyjne:
1. Wyrażanie zadowolenia i rozczarowania, argumentowanie;
2. Wyrażanie upodobania i niezadowolenia, wyrażanie krytyki i reagowanie na
krytykę;
3. Porównywanie, opisywanie korzyści i złych stron;
4. Asertywne wyrażanie swojego zdania, odmowa, dyskutowanie;
5. Wyrażanie konieczności, prośba o przyzwolenie;
6. Negocjowanie warunków;
7. Wyrażanie ważności, obojętności i dystansu;
8. Wyrażanie aprobaty i dezaprobaty, wyrażanie protestu;
9. Namawianie, przekonywanie;
10.Formułowanie pytań i hipotez.
Zagadnienia gramatyczne :
1. Przypadki – powtórzenie i utrwalenie;
2. Czasowniki ruchu i czasowniki prefiksalne;
3. Wołacz;
4. Liczebniki porządkowe i daty w dopełniaczu;
5. Tryb rozkazujący i przypuszczający.
Zagadnienia socjokulturowe:
1.
2.
3.
4.
5.

Polskie święta, uroczystości i tradycje;
Kultura wysoka i popularna w Polsce;
Miejsce religii w życiu Polaków;
Kultura podróżowania;
Znani Polacy;

6. Polska kinematografia.
Podręczniki kursowe:
1. Madeja A., Morcinek B., Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka
polskiego dla średnio zaawansowanych, Śląsk, Katowice, 2007 (podręcznik
podstawowy)
2. Lipińska E., Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do egzaminu
certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym
B1, Universitas, Kraków, 2010
3. Skorupa E., Lipińska E., Polski bez tajemnic, WUJ, Kraków, 2010
4. Lipińska E., Dąmbska G., Kiedyś wrócisz tu…, Universitas, Kraków, 1997
5. Szelc – Mays M., Coś wam powiem. Ćwiczenia komunikacyjne dla grup
średnich, Universitas, Kraków, 2002
6. Pyzik J., Przygoda z gramatyką, Universitas, Kraków, 2006
7. Mędak S., Co z czym?, Universitas, Kraków, 2002
8. Serenty A., Kto czyta – nie błądzi, Universitas, Kraków, 2003
9. Materiały własne lektora

