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Podręcznik studenta „PO POLSKU 2” składa się z 20 roz-
działów zaplanowanych na ok. 120 jednostek lekcyjnych.

Podręcznik zawiera:

• teksty :

– oryginalne i wzorowane na oryginalnych,

– współczesne,

– poruszające tematy związane z życiem codziennym 
(m.in. rodzina, podróże, praca, Internet, sport, świę-
ta religijne),

– opisujące realia życia w Polsce,

• liczne i różnorodne ćwiczenia w systematyczny sposób 
rozwijające cztery sprawności: mówienie, pisanie, czy-
tanie i rozumienie ze słuchu,

• zajmujące zadania logiczne: quizy i ćwiczenia wspoma-
gające koncentrację i proces zapamiętywania u uczą-
cych się,

• bogaty materiał ilustracyjny ze współczesnej Polski,

• płyty Audio CD z nagraniami do każdej lekcji,

•  transkrypcję tekstów nagrań. 

Podręcznik studenta przewidziany jest do pracy pod kie-
runkiem nauczyciela.

Przedstawiamy Państwu nową serię do nauczania języka 
polskiego jako obcego opracowaną z uwzględnieniem za-
sad Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: 
uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European Fra-
mework of Reference for Languages: Learning, teaching, 
assessment / CEFR) w zakresie klasyfikacji poziomów ję-
zykowych, metodyki i treści nauczania.

W skład serii wchodzą:

– „PO POLSKU 1” z materiałem na ok. 120 jednostek lek-
cyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD, zeszyt 
ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – propozycja 
programowa na poziom A1,

– „PO POLSKU 2” z materiałem na ok. 120 jednostek lek-
cyjnych (w tym: podręcznik studenta + 2 Audio CD, zeszyt 
ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – propozycja 
programowa na poziom A2,

– „PO POLSKU 3” z materiałem na ok. 120 jednostek lek-
cyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD, zeszyt 
ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – propozycja 
programowa na poziom B1

oraz:

– „ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI” – kompendium języka pol-
skiego w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej 
i niemieckiej,

– „PO POLSKU - TEST KWALIFIKACYJnY” (z prawem do wie-
lokrotnego kopiowania).

Części „PO POLSKU” 1, 2 i 3 prowadzą od poziomu A1 do B1 
(CEFR) i zostały opracowane z myślą o przygotowaniu kan-
dydatów do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego 
jako obcego na poziomie podstawowym B1. 

Część „ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI” to systematyczna pre-
zentacja gramatyki języka polskiego.

Seria przeznaczona jest dla dorosłych i młodzieży (od 16 
roku życia). Komentarz w języku polskim i konsekwentne 
stosowanie podejścia komunikacyjnego w nauczaniu języ-
ka polskiego jako obcego pozwala na wykorzystanie serii 
w nauczaniu obcokrajowców bez ograniczania się do kon-
kretnej grupy językowej.

PODRĘCZNIK STUDENTA
Propozycja programowa na poziom A2

Podręcznik opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych
Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
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ćw. 11  Interesujący nie jest nudny
ćw. 21  Jaki on jest? Jaka ona jest?
ćw. 33  (Nie) podoba mi się
ćw. 69  Ważne dokumenty

Lekcja 1

ćw.43  Chłopak, który czyta, czyli czytający 
chłopak

ćw. 31  Polska na liście UNESCO (1)
ćw. 46  Polska na liście UNESCO (2)
ćw. 59  Ach, ci przystojni mężczyźni w swych 

szybkich samochodach

ćw.6  Wszystko o pracy
ćw.10  Kolekcjonerzy kolekcjonują
ćw. 56  Profesorowie i sprzedawcy
ćw. 65  Prawie zawsze razem

Lekcja 2

ćw. 40  To żaden problem!
ćw. 56  Urodziny w Himalajach
ćw. 59  Ach, ci przystojni mężczyźni w swych 

szybkich samochodach
ćw. 60  Nowi pracownicy to sympatyczni ludzie 

ćw. 16  Pech to pech
ćw. 18  Dni wolne od pracy Lekcja 3

ćw. 6  Co on powiedział?
ćw. 8  Z dwiema koleżankami i z dwoma 

kolegami
ćw. 51  Będę koło drugiej 
ćw.27  Trzy czwarte pracy mamy za sobą!

ćw. 65  Prawie zawsze razem
ćw. 53  Wszędzie dobrze, ale… Lekcja 4

ćw. 35  Co by było, gdyby…(3)
ćw. 54  Co będziemy robić w Świnoujściu? 
ćw. 55  Horoskop numerologiczny na wrzesień
ćw. 58  Nowy rok, nowe plany, nowe życie…

ćw. 9  Cytryna jest kwaśna. Quiz
ćw. 55  Pl / np./ itd./ zł…
ćw. 67  Jedno słowo, nie jedno znaczenie

Lekcja 5
ćw. 12  Maseczki domowej roboty 
ćw. 42  Tabletka dobra na wszystko?
ćw. 57  Ta dzisiejsza młodzież!

ćw. 34  Uwaga!
ćw. 35  Gdzie znajdziesz kurs walut?
ćw. 43  Zwiedzamy zabytki
ćw. 45  Kwiaty

Lekcja 6
ćw. 14  Nie mogłam przyjść
ćw. 18  Dobrze, dobrze!
ćw. 19  Mam duże dzieci i mało czasu



Zobacz jak kompatybilne są nasze książki!

ćw. 4  Jamnik i biedronka
ćw.7  Zwierzęta. Superquiz
ćw. 26  Jak ryba w wodzie
ćw. 29  W ogrodzie
ćw. 37  ZOO
ćw. 46  Dzikie zwierzęta i hodowlane
ćw. 64  Warzywa

Lekcja 7

ćw.14  Nie mogłam przyjść
ćw.18  Dobrze, dobrze!
ćw.19  Mam duże dzieci i mało czasu
ćw. 33  Co by było, gdyby…(2)
ćw. 64  Modnie i interesująco 

ćw. 19  Zabawki dla dzieci
ćw. 30  Torebka damska
ćw. 31  Mądry mężczyzna, mądra kobieta
ćw. 42  Biżuteria i nie tylko
ćw. 44  Kwiaty

Lekcja 8
ćw. 49  Panie Kazimierzu, gdzie są klucze? 
ćw. 50  Jej córka ma swoją firmę 
ćw. 53  Pilnuj swojego nosa! 

ćw. 13 Katarzyna, Kasia, Kaśka…
ćw.15 Może aspiryna pomoże?
ćw. 62 Sukienka w kwiaty
ćw. 63 Co robić, kiedy…?

Lekcja 9

ćw. 21  Mój pokój w akademiku
ćw. 28  Wakacje w Hiszpanii
ćw. 22  Płynął, płynęli…
ćw. 30  Co by było, gdyby…(2)
ćw. 35  Co by było, gdyby…(3)
ćw. 67  Komu? Czemu? 

ćw. 12 O czym oni rozmawiają?
ćw. 23  Luksusowe rzeczy
ćw. 49  Jagody

Lekcja 10
ćw. 31  Polska na liście UNESCO (1)
ćw. 46  Polska na liście UNESCO (2)
ćw. 63  Polska na liście UNESCO (3)

ćw. 1  Kuchnia
ćw.21  Jaki on jest? Jaka ona jest?
ćw. 32  Wielkie sprzątanie
ćw. 39  W kuchni nie tylko gotujemy
ćw. 40  Płacimy rachunki
ćw. 57  Proszę usiąść!
ćw. 58  Włączyć ≠ wyłączyć. Antonimy

Lekcja 11

ćw. 11  Słucham muzyki, pracując
ćw. 43  Chłopak, który czyta, czyli czytający 

chłopak 
ćw. 13  Chcąc zdać ten egzamin, musisz się 

więcej uczyć
ćw. 47  Usługi. Krzyżówka
ćw. 66  Sprzęty domowe. Krzyżówka

ćw. 27 Świeci…
ćw. 59 Przedmioty czasem niebezpieczne
ćw. 60 Ameryka została odkryta…

Lekcja 12
ćw. 39  Takie jedzenie lubię!
ćw. 65  Z kim i o czym rozmawiałeś tak długo 

przez telefon?

ćw. 50 Co powinieneś / powinnaś zrobić
ćw. 52 Nie fotografuj w muzeum!
ćw. 66 Co oni mówią?

Lekcja 13
ćw. 2  Składać czy złożyć czy?
ćw. 3  Nie musisz mi tego mówić!
ćw. 36  Co ci jest? 

ćw. 3 W powietrzu
ćw. 36 Co wiesz o Polsce? Quiz Lekcja 14

ćw. 1  Opalamy się nad jeziorem
ćw. 9  Idę po mleko do kawy
ćw. 18  Rano albo nad ranem
ćw. 41  Jadę do Monachium

ćw. 2 Co nie pasuje?
ćw. 17 M jak makaron
ćw. 22 Pasta do zębów / kosz na śmieci
ćw. 51 Długi jak…

Lekcja 15 ćw. 38  Nikogo nie ma w domu!
ćw. 44  Jak dbać o kręgosłup w pracy?

ćw. 32 Wielkie sprzątanie Lekcja 16 ćw. 26  Po pracy odpoczywamy nad jeziorem

ćw. 28 www.info.pl
ćw. 20 Czerwony Kapturek i inne bajki Lekcja 17 ćw. 69  Grasz w pokera? 

ćw. 5  O czym myślisz?

ćw. 54 Wywiad
ćw. 33 (Nie) podoba mi się Lekcja 18 ćw. 4  Myślę, że masz rację 

ćw. 70  Prosiłem, żebyś nie pracowała tak długo

ćw. 38  TV
ćw. 68 Dyscypliny sportowe Lekcja 19 ćw. 37  Powiedział, że mnie kocha!

ćw. 52  Czy wszystko zostało zrobione?

ćw. 24  Jaka piłka? Nożna czy alergiczna?
ćw. 25  Jakie to słowa?
ćw. 61  Symbole szczęścia na świecie

Lekcja 20
ćw. 48  W domu nie mam nic do jedzenia!
ćw. 24  Czy jedzenie hamburgerów jest zdrowe?
ćw. 61  Mam kaszel i kaszlę 
ćw. 62  Myślenia nigdy dość! 


