
 
Program nauczania dla poziomu A1 - opracowanie: A. Ścibior 

 
1. Opis programu 

 
1.1 Założenia programu 

Program przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka polskiego jako          
obcego. Na tym etapie będą rozwijane umiejętności i sprawności językowe uczących się            
oraz poszerzać ich wiedzę ogólną, tak by w rezultacie osiągnąć biegłość na poziomie A1.  

Nauczyciel ma być organizatorem procesu nauczania i uczenia się, doradcą oraz           
przewodnikiem. Powinien motywować uczących się do dalszej nauki języka i poznawania           
polskiej kultury, zwracając przy tym uwagę na rosnące znaczenie polszczyzny w świecie. 

 
1.2 Użytkownicy programu i warunki jego realizacji 

Program jest przeznaczony dla: 
● osób uczących się; 
● przyszłych nauczycieli; 
● kandydatów pragnących przygotować się do egzaminu certyfikowanego z języka         

polskiego na poziomie A1. 
 

2. Cele kształcenia językowego 
 
2.1 Cele ogólne 
Celem nauczania języka polskiego jako obcego w zakresie kształcenia językowego jest: 

● rozwijanie i umacnianie motywacji do nauki języka polskiego; 
● uświadamianie uczącym się możliwości korzystania z wiedzy i umiejętności nabytych          

w trakcie nauczania się innych języków obcych; 
● rozwijanie strategii uczenia się, m.in. poprzez korzystanie z oryginalnych materiałów          

źródłowych i nowoczesnych technologii komunikacyjnych; 
● rozwijanie umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych;  
● kształtowania umiejętności posługiwania się słownikami jedno- i dwujęzycznymi. 

 
Nauczanie języka obcego jako obcego powinno również kształtować kompetencję         
interkulturową uczących się przez: 

● rozwijanie świadomości interkulturowej, otwartości, ciekawości i tolerancji wobec        
narodów i kultur; 

● poznawanie polskich realiów socjokulturowych, ułatwiających im funkcjonowanie w        
społeczeństwie polskim; 

● dostrzeganie podobieństw i różnic między kulturą własną, kulturą polską i kulturą           
innych krajów; 

● rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy interkulturowej w celu       
ukształtowania obiektywnego obrazu własnej kultury, tradycji oraz sposobu myślenia,         
ułatwiającego funkcjonowanie we własnym społeczeństwie i społeczeństwie innych        
krajów. 
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2.2.1 Cele nauczania w zakresie poszczególnych sprawności językowych (działania         
komunikacyjne) 
 

Sprawności Poziom A1 

Rozumienie Słuchanie Uczący się powinni: 
●umieć określić temat wysłuchanej wypowiedzi; 
●rozumieć główne informacje zawarte w krótkich, 

prostych komunikatach, wiadomościach i ogłoszeniach 
oraz wypowiedziach dot. spraw codziennych; 

●rozumieć znane słowa oraz podstawowe 
wyrażenia związane ze sprawami codziennymi, a także 
określenia ilości, czasu ceny itp. 

●rozumieć bardzo proste pytania, wskazówki, 
instrukcje. 

Uczący się powinni: 
● rozumieć globalnie, selektywnie i szczegółowo krótkie, proste 

wypowiedzi ciągłe i dialogowe o bardzo przejrzystej strukturze, 
gdy tempo wypowiedzi jest wolne, a wymowa bardzo wyraźna i 
staranna z długimi pauzami umożliwiającymi odbiór treści 
komunikatu; mogą potrzebować powtórzenia i/lub 
przeformułowania danej wypowiedzi; 

● umieć stosować podstawowe strategie prowadzące do 
zrozumienia tekstu. 

Czytanie Uczący się powinni: 
●umieć określić temat czytanego tekstu; 
●umieć określić intencje krótkich wypowiedzi 

pisemnych (tj. zaproszenia, ogłoszenia itp.); 
●rozumieć ogólną treść prostych tekstów o 

tematyce związanej z sytuacjami życia codziennego, 
zainteresowaniami, planami, pracą, zawierających 
często używane sformułowania i słowa o znaczeniu 
międzynarodowym; 

●rozumieć ogólną treść prostych materiałów 
informacyjnych, zwłaszcza gdy są uzupełnione 
materiałem wizualnym; 

●umieć wyszukiwać konkretne informacje, zawarte 
w prostych tekstach użytkowych (tj.: ogłoszenia, 
reklamy, karty dań, rozkłady jazdy itd.). 

Uczący się powinni: 
● rozumieć globalnie, selektywnie i szczegółowo proste, krótkie 

formy wypowiedzi pisemne (tj.: opisy, ogłoszenia, listy, instrukcje 
itp.) o bardzo przejrzystej strukturze; 

● umieć stosować strategie umożliwiające im realizację zadań w 
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sytuacji niepełnego rozumienia tekstu, wykorzystując kontekst 
pozajęzykowy, a także własną wiedzę ogólną. 

Mówienie Interakcja Uczący się powinni umieć: 
● zadawać proste pytania i udzielać odpowiedzi na 

zadane pytania; 
● brać udział w rozmowie polegającej na wymianie 

informacji na tematy dobrze im znane, pod warunkiem, 
że rozmówca mówi wolno i jest gotowy powtarzać 
fragmenty swojej wypowiedzi. 

Produkcja 
(wypowiedź 
monologowa) 

Uczący się powinni umieć: 
● udzielić krótkiej informacji na swój temat oraz na 

tematy związane ze swoim otoczeniem; 
● wypowiadać się na temat znanych im miejsc, 

ludzi i sytuacji itp., używając znanych im wyrażeń i 
zdań 

Uczący się powinni umieć: 
● wyrażać intencje oraz realizować funkcje językowe, posługując się 

słownictwem i strukturami gramatycznymi w zakresie 
przewidywanym przez katalogi dla poziomu A1; 

● zasygnalizować, że czegoś nie rozumieją oraz w bardzo prosty 
sposób poprosić o powtórzenie informacji; 

● posługiwać się oficjalną lub nieoficjalną odmianą języka polskiego 
odpowiednio do sytuacji. 

Pisanie Pisanie 
(produkcja i 
interakcja) 

Uczący się powinni umieć:  
●pisać proste pojedyncze wyrażenia i zdania; 
●pisać teksty składające się z prostych wyrażeń i 

zdań, np. listy prywatne; 
●wypełniać formularze z danymi osobowymi. 

Uczący się powinni umieć: 
● wyrażać intencje oraz realizować funkcje językowe, posługując się 

słownictwem i strukturami gramatycznymi w zakresie 
przewidywanym przez katalogi dla poziomu A1. 
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2.2 Cele szczegółowe 
 
2.2.2 Cele nauczania w zakresie stosowania środków językowych (kompetencje         
lingwistyczne) 
 

Środki językowe Poziom A1 

Zasób słownictwa i 
poprawność 
leksykalna 

Uczący się powinni umieć:  
●dysponować słownictwem wystarczającym do wyrażenia 

podstawowych potrzeb komunikacyjnych i uczestniczenia w 
rutynowej komunikacji na znane im tematy związane z życiem 
codziennym; 

●poprawnie posługiwać się słownictwem przewidywanym 
dla poziomu A1; 

●czynnie opanować około 1000 wyrazów. 

Poprawność 
gramatyczna 

Uczący się powinni umieć:  
●rozpoznawać i stosować poprawne gramatyczne formy 

językowe pozwalające na działania językowe w zakresie 
określonym przez katalogi funkcji i pojęć językowych oraz 
katalog zagadnień gramatycznych i tematycznych. 

Poprawność 
fonologiczna 

Uczący się powinni umieć:  
●znać i stosować zasady wymowy, akcentowania i intonacji 

pozwalające na zrozumienie treści formułowanych przez siebie 
wypowiedzi oraz wyrażanych intencji; 

●umieć poprawnie odczytać krótki, prosty tekst. 

Poprawność 
ortograficzna 

Uczący się powinni umieć:  
●poprawnie zapisywać znane im słowa, zwroty i wyrażenia. 

Błędy popełniane przez uczących się nie powinny uniemożliwić zrozumienia 
formułowanych przez nich wypowiedzi ani ustnych, ani pisemnych. 

 
3. Treści nauczania 

 
3.1 Katalog tematyczny 
 

1. Człowiek  ●dane personalne: imię i nazwisko, adres, płeć, wiek, miejsce 
urodzenia, przynależność narodowa/państwowa, znajomość 
języków, wykształcenie, zawód, zajęcie; 

●wygląd zewnętrzny; 
●ubranie; 
●cechy charakteru; 
●uczucia i emocje. 

4 



 
Program nauczania dla poziomu A1 - opracowanie: A. Ścibior 

2. Rodzina ● członkowie rodziny. 

3. Życie codzienne ● rutyna dnia codziennego; 
● pory dnia; 
● przedmioty codziennego użytku. 

4. Sposoby 
spędzenia 
wolnego czasu 

● zainteresowania (hobby); 
● sport. 

5. Mieszkanie ● rodzaj, położenie i wielkość mieszkania/domu; 
● rodzaje pomieszczeń; 
● podstawowe wyposażenie mieszkania/domu; 
● wynajmowanie mieszkania/domu. 

6. Miejsca ● rodzaj, położenie i wielkość miejscowości; 
● podstawowe instytucje użyteczności publicznej (tj.: bank, 

poczta, dworzec, biblioteka, hotel itp.); 
● rodzaje budynków (np. blok, kościół). 

7. Środki 
transportu 

● środki komunikacji. 

8. Praca ● miejsca pracy; 
● nazwy podstawowych zawodów. 

9. Edukacja ● rodzaje szkół; 
● nazwy przyborów szkolnych. 

10. Żywienie ● artykuły spożywcze; 
● posiłki,dania, napoje; 
● nakrycia stołowe; 
● lokale gastronomiczne. 

11. Zakupy  
i usługi 

● sklepy (kioski), punkty usługowe; 
● towary (artykuły spożywcze, kosmetyki itp.); 
● podstawowe jednostki miar i wag; 
● pieniądze. 

12. Zdrowie 
i higiena osobista 

● samopoczucie; 
● higiena osobista; 
● części ciała; 
● choroba. 

13. Środowisko 
naturalne 

● pory roku, pogoda; 
● podstawowe nazwy roślin i zwierząt. 
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3.2 Katalog zagadnień gramatyczno - syntaktycznych 
 

 
Fleksja imienna 

Kategoria rodzaju i liczby rzeczownika i przymiotnika. 

Odmiana rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej. 

Odmiana zaimków przez przypadki. 

Odmiana przymiotników w liczbie pojedynczej i mnogiej. 

Odmiana liczebników przez przypadki. 

Funkcje przypadków. 

Fleksja 
czasownika 

Cechy znaczeniowo - gramatyczne czasownika. 

Koniugacje: -ę/-esz, -ę/-isz/-ysz, -am/-em/-asz/-esz. 

Aspekt czasownika - czasowniki niedokonane i dokonane. 

Tryb oznajmujący. 

Tryb rozkazujący. 

Tryb przypuszczający. 

Czasowniki ruchu. 

Słowotwórstwo Tworzenie i funkcje syntaktyczne przysłówków. 

Nazwy mieszkańców krajów oraz przymiotniki tworzone od nazw 
krajów. 

Składnia Zdania pojedyncze. 

Zdania oznajmujące. 

Zdania pytające. 

Wyrażenia części zdania pojedynczego. Wyrażenie: podmiotu, 
orzeczenia, dopełnienia, przydawka jako określenie rzeczownika, 
okolicznik jako określenie czasownika. 

Negacja. 

Zdania złożone. 

Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: i, a, ale, albo, lub, lecz. 

Zdania złożone podrzędnie. 
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3.3 Katalog zagadnień stylistycznych 
 

Składnia Środki warunkujące spójność tekstu: spójniki, np. a, i, bo. 

Styl Rodzaje stylu: 
● styl formalny; 
● styl nieformalny. 

 
Środki stylistyczne: 

● elipsy; 
● antonimy; 
● epitety. 

 
3.4 Katalog funkcjonalno - pojęciowy 
 

1. Kontakty 
społeczne (działania 
oraz reakcja) 

●nawiązywanie kontaktu; 
●powitania/pożegnania; 
●pozdrawianie; 
●przedstawianie się/przedstawianie kogoś; 
●pytanie o samopoczucie; 
●dziękowanie; 
●przepraszanie; 
●zapraszanie; 
●składanie życzeń. 

2.Funkcje 
informacyjne i 
mediacyjne 

●informowanie: nazywanie, identyfikowanie, przekazywanie 
informacji; 

●pytanie o informację; 
●potwierdzenie informacji; 
●zaprzeczenie (negacja) informacji. 

3.Funkcje działania ●wzywanie do działania oraz zgoda/odmowa; 
●oferowanie (propozycja) zrobienia czegoś oraz 

przyjęcie/odrzucenie propozycji; 
●wydawanie poleceń; 
●prośba oraz zgoda/odmowa spełnienia prośby. 

4.Funkcje modalne ●wyrażanie pewności/niepewności; 
●wyrażanie możliwości/niemożliwości; 
●wyrażanie potrzeby. 

5.Funkcje oceny ●wyrażanie preferencji/brak preferencji; 
●wyrażanie aprobaty/dezaprobaty. 

6.Funkcje 
ekspresywne 

●wyrażanie zadowolenia/niezadowolenia; 
●wyrażanie upodobania; 
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●wyrażanie zaskoczenia/zdziwienia; 
●wyrażanie pragnień, życzeń; 
●wyrażanie potrzeby. 

7.Wyrażanie pojęć 
ogólnych 

●cechy; 
●relacje posiadania, przynależności; 
●relacje przestrzenne (miejsce i kierunek); 
●relacje czasowe; 
●ilość; 
●jakość. 

 
 
3.4.1 Struktura i strategie wypowiedzi 
 

Przebieg rozmowy ● rozpoczynanie rozmowy; 
● reagowanie na wypowiedzi rozmówcy: 

❏ prośba o powtórzenie; 
❏ prośba o wolniejsze mówienie; 
❏ sygnalizowanie nieporozumienia; 
❏ prośba o wyjaśnienie, przeliterowanie, 

podpowiedź; 
❏ upewnienie się, czy rozmówca zrozumiał treść; 

● kończenie rozmowy. 

Struktura 
wypowiedzi 

● planowanie wypowiedzi; 
● realizacja wypowiedzi (jasność): 

❏ rozpoczynanie wypowiedzi; 
❏ kończenie wypowiedzi. 

 
3.4.2 Role komunikacyjne 

● nieznajomy, znajomy, kolega, przyjaciel; 
● członek rodziny, gość; 
● turysta; 
● uczeń, student; 
● klient, konsument; 
● pacjent; 
● telefonujący. 

 
3.4.3 Katalog zagadnień socjolingwistycznych, socjokulturowych i realioznawczych 
 

Kompetencja 
socjolingwistyczna 
i socjokulturowa 

1. Nawiązywanie 
i podtrzymywanie 
kontaktu 

● bezpośrednie przedstawianie się 
w kontaktach oficjalnych i 
nieoficjalnych; 

● przedstawianie osoby trzeciej w 
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kontaktach oficjalnych i nieoficjalnych; 
● kontakt w rozmowie 

telefonicznej: 
❏ przedstawianie się w 
rozmowie telefonicznej; 
❏ prośba o przywołanie osoby 
trzeciej; 
❏ prośba o przekazanie 
informacji; 
❏ pory dzwonienia; 
● zwracanie się do innych osób w 

sposób oficjalny/nieoficjalny  
(w zależności od stopnia zażyłości); 

● powitania/pożegnania - oficjalne i 
nieoficjalne; 

● kontakty towarzyskie - 
umawianie się na spotkanie oraz 
akceptacja/odmowa propozycji 
spotkania; 

● kontakt niewerbalny - dystans 
między rozmówcami; 

● podstawowe zasady grzeczności 
na co dzień. 

2. Rytuały społeczne ● zachowania przy stole: 
❏ częstowanie - akceptacja 
i odmowa poczęstunku, 
podziękowanie; 
❏ pory posiłków, 
najpopularniejsze polskie 
potrawy. 

Polskie realia 1.Polska ● sąsiedzi Polski; 
● największe miasta (zabytki); 
● podstawowe symbole 

państwowe i narodowe; 
● podstawowe wiadomości z 

zakresu geografii. 

2.Święta i obyczaje ● najważniejsze polskie święta i 
zwyczaje: Wigilia, Boże 
Narodzenie, Wielkanoc. 

3. Życie codzienne 
Polaków 

● miejsce spożywania posiłków; 
● składanie wizyt - zapraszanie do 

siebie/spotkania poza domem. 

4.Nauka i praca ● relacje profesor - student, 
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nauczyciel - uczeń; 
● zachowanie i ubiór na 

egzaminach. 

5. Sposoby spędzania 
wolnego czasu 

● życie kulturalne i artystyczne; 
● podróżowanie po Polsce. 

6.Elementy wiedzy o 
Polsce i kulturze 
polskiej 

● podstawowe wiadomości z 
zakresu historii; 

● sławni Polacy; 
● polskie pieśni i piosenki. 

 
4. Realizacja programu 

 
4.1 Formy pracy 
Program zakłada następujące formy pracy na zajęciach i poza nimi: 

● praca z grupą (pod kierunkiem nauczyciela); 
● praca indywidualna (samodzielna i pod kierunkiem nauczyciela); 
● praca w parach (samodzielna i pod kierunkiem nauczyciela); 
● praca w kilkuosobowych grupach (samodzielna i pod kierunkiem nauczyciela). 

 
4.2 Techniki nauczania słuchania 
Program zakłada następujące techniki pracy: 

● poprzedzające słuchanie; 
● wykonywane w trakcie słuchania; 
● wykonywane po wysłuchaniu tekstu. 

 
Techniki pracy stosowane w trakcie słuchania to np.: 

● pytania pisemne typu prawda/fałsz; 
● pytania pisemne z wielokrotnym wyborem; 
● układanie obrazków w odpowiedniej kolejności; 
● dopasowanie obrazka do usłyszanego tekstu. 

 
Techniki pracy stosowane po wysłuchaniu tekstu to np.: 

● pytania typu prawda/fałsz (ustne lub pisemne); 
● pytania z wielokrotnym wyborem (ustne lub pisemne); 
● pytania otwarte (ustne lub pisemne); 
● odgrywanie ról; 
● symulacja sytuacji; 
● zapisywanie na tablicy słów zapamiętanych przez uczących się. 
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4.3 Technika nauczania mówienia 
Program zakłada następujące techniki pracy: 

● pytania i odpowiedzi; 
● odgrywanie ról; 
● symulację sytuacji; 
● gry i zabawy komunikacyjne (np. zgadywanki); 
● rozmowy sterowane; 
● wypowiedź na podstawie materiałów ikonograficznych (np. zdjęć). 

 
4.4 Techniki nauczania czytania 
Program zakłada następujące techniki pracy: 

● poprzedzające czytanie; 
● towarzyszące czytaniu; 
● stosowane po przeczytaniu tekstu. 

 
Techniki pracy poprzedzające czytanie to np.: 

● stosowanie różnorodnych bodźców słownych, wizualnych i dźwiękowych w celu         
uruchomienia odpowiedniej strategii czytania; 

● słowne nawiązania do tematu (np. przez opowiadanie i zadawanie pytań); 
● próba określenia tematu na podstawie tytułu, elementów zaznaczonych tłustym         

drukiem, towarzyszących materiałów wizualnych itp. 
 
Techniki pracy stosowane w trakcie czytania to np.: 

● pytania typu prawda/fałsz; 
● pytania z wielokrotnym wyborem; 
● pytania otwarte; 
● dopasowanie obrazków(podpisów) do tekstu; 
● układanie obrazków w odpowiedniej kolejności; 
● porządkowanie fragmentów tekstu; 
● łączenie w pary fragmentów zdań. 

 
Techniki pracy stosowane po przeczytaniu tekstu to np.: 

● pytania typu prawda/fałsz; 
● pytania z wielokrotnym wyborem; 
● pytania otwarte (ustne i pisemne); 
● uzupełnianie tabel i kwestionariuszy; 
● uzupełnianie tekstu wskazanymi w zadaniu wyrazami. 

 
4.5 Techniki nauczania pisania 
Zalecane typy ćwiczeń kontrolnych: 

● wypełnianie luk w tekście słowami podanymi w ramce; 
● wielokrotny wybór (wstawianie tekstu słów z podanej listy); 
● zamiana podanych form gramatycznych na inne; 
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● odpowiedzi (proste i krótkie) na pytania; 
● komponowanie tekstu na podstawie ilustracji/historyjek obrazkowych za pomocą        

podanego słownictwa. 
 
Zalecane formy realizowane przy pomocy techniki pisania sterowanego: 

● życzenia; 
● pozdrowienia; 
● opis osoby; 
● charakterystyka; 
● opis miejsca; 
● list prywatny, nieoficjalny; 
● krótki esej. 

 
4.6 Techniki nauczania gramatyki 
Program zakłada następujące techniki pracy: 

● uzupełnienie zdań; 
● wypełnienie luk w różnego rodzaju tekstach; 
● wybór prawidłowej formy (wybór wielokrotny); 
● transformacje morfo-syntaktyczne. 

 
4.7 Techniki nauczania słownictwa oraz struktur leksykalnych 
Techniki prezentacji znaczenia nowych słów to: 

● objaśnienia znaczenia wyrazów przy wykorzystywaniu kolorowych plansz, ilustracji,        
widokówek, przedmiotów itp.; 

● objaśnienia znaczenia słów przy wykorzystywaniu elementów komunikacji       
pozawerbalnej; 

● objaśnienia znaczenia słów za pomocą tzw. definicji kontekstowych; 
● objaśnienia znaczenia słów za pomocą wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym. 

 
Ćwiczenia tematyczne i kategoryzujące: 

● przyporządkowywanie słów do określonych kategorii zgodnie z ustalonym kryterium; 
● odnajdowanie słowa “innego wśród podobnych”; 
● wymienianie/wypisywanie słów będących leksykalnym wypełnieniem kategorii. 

 
Ćwiczenia leksykalne: 

● uzupełnianie luk, tabel, diagramów; 
● wybór poprawnej (w danym kontekście) formy leksykalnej; 
● dobieranie prawidłowych połączeń wyrazowych; 
● układanie zdań z podanymi wyrazami; 
● zaznaczanie zdań prawdziwych i fałszywych. 

 
Ćwiczenia skojarzeniowe: 

● grupowanie wyrazów związanych z danym tematem; 
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● przygotowywanie listy słów (zwrotów, wyrażeń) niezbędnych do ćwiczeń        
sytuacyjnych. 

 
Ćwiczenia literowe i ortograficzne: 

● podpisywanie obrazków; 
● ćwiczenia wspomagające wzrokowe rozpoznawanie słownictwa; 
● węże językowe. 

 
5. Kontrola wyników nauczania 

 
5.1. Testowanie sprawności receptywnych, gramatyki oraz struktur leksykalnych 
Stopień opanowania struktur gramatycznych i leksykalnych na poziomie A1 można 
sprawdzić za pomocą zadań typu: 

● wybór wielokrotny; 
● dobieranie; 
● wypełnianie luk; 
● transformacja. 

 
Do testowania sprawności receptywnych najczęściej stosuje się zadania typu: 

● wybór wielokrotny; 
● prawda/fałsz; 
● dobieranie; 
● układanie w kolejności; 
● wypełnianie luk; 
● odpowiedź krótka; 
● odpowiedź rozszerzona. 

 
5.2 Testowanie sprawności produktywnych 
W przygotowaniu zadań testujących istotną rolę odgrywa dokładne określenie wymogów, 
czyli szczegółowa instrukcja określająca m.in.: 

● zakres tematyczny; 
● długość pracy (dla poziomu A1 powinna ona wynosić ok. 100 słów); 
● czas przeznaczony na wykonanie zadania; 
● rolę, w jakiej piszący występuje (np; klient, przyjaciel). 

 
Mówienie można testować wykorzystując technikę: 

● pytań i odpowiedzi (monolog wraz z pytaniami od egzaminatora); 
● rozmowy sterowane z egzaminatorem. 
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