
PODRĘCZNIKI DOSTĘPNE NA RYNKU WYDAWNICZYM (WYBÓR): 

1. POLSKI JEST COOL. Książka studenta + zeszyt ćwiczeń. (poziom A1/A2) 

Seria materiałów do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 i A2 realizująca założenia podejścia 

komunikacyjnego oraz uwzględniająca najnowszą wiedzę z zakresu neuronauk na temat wspierania procesu 

uczenia się. 

 

2. Seria HURRA!!! „PO POLSKU 1”, „PO POLSKU 2” i „PO POLSKU 3” (poziomy  A1, A2, B1) 

Najpopularniejsza w Polsce i na świecie seria podręczników do języka polskiego jako obcego. Na każdym z trzech 

poziomów uczniowie mają do dyspozycji Podręcznik Studenta z audio CD i zeszyt ćwiczeń, również z nagraniami w 

formie audio. Podręcznik Nauczyciela zawiera cenne wskazówki oraz testy sprawdzające i propozycje gier 

językowych. W serii znajduje się również Test kwalifikacyjny oraz podręczniki do gramatyki języka polskiego 

Odkrywamy język polski. 

 

3. Seria Testuj Swój Polski (Fonetyka, Słownictwo, Gramatyka, Czytanie) – poziomy od A1 do B1 

Doskonałe zestawy ćwiczeń pozwalające na opanowanie materiału gramatycznego i leksykalnego i wsparcie w 

pracy z podręcznikami HURRA!!! Rozbudowują zasób słownictwa oraz dostarczają dodatkowego materiału do 

ćwiczenia poszczególnych zagadnień gramatycznych. 

 

4. Seria START. Start 1. Survival Polish, Start 2. Beginner Polish, Start 3. Higher Beginner Polish (poziomy od A0 do 

A2) 

Seria START to trzy podręczniki do nauki języka polskiego dla początkujących, zakładające pracę metodą 

bezpośrednią już od pierwszej lekcji w celu zachęcenia uczniów do pełnego otwarcia się na komunikację w języku 

polskim. Wprowadzają ważne sprawności komunikacyjne, traktując gramatykę w sposób pomocniczy.  

 

5. Seria Polski krok po kroku (poziom A1 oraz A2-B1) 

Seria od samego początku zanurza studentów w języku polskim i mobilizuje do mówienia. Jej atutem są przejrzyste 

tabele gramatyczne, intuicyjne wyjaśnianie zagadnień gramatycznych w dialogach, bogactwo leksyki oraz dobra 

jakość i naturalne brzmienie nagrań. Atrakcyjna szata graficzna, pomyślana została tak, by nie tyle zdobić, co 

stwarzać nowe okazje do mówienia. Do pracy z nauczycielem oraz – dzięki integracji z platformą e-learningową e-

polish.eu – do samodzielnej nauki. 

 

6. Survival Polish. Crash course (poziom A1) 

Doskonały materiał na rozpoczęcie przygody z językiem polskim, również dla tych, którzy zainteresowani są 

zapoznaniem się z podstawową bazą leksykalną, nabyciem kluczowych umiejętności komunikacyjnych z 

pominięciem dogłębnej analizy zagadnień gramatycznych.  

 

7. Serii Polski w ćwiczeniach - Ortografia polska (B1/B2), Słownictwo polskie (B2), Mówię po polsku (A1/A2 oraz 

B1/B2) 

Obszerne zestawy ćwiczeń pomyślane jako intensywne treningi językowe z wykorzystaniem szerokiego spektrum 

technik pracy i działań językowych: receptywnych, produktywnych i mediacyjnych. Mogą być wykorzystane 

zarówno do pracy samodzielnej jak i pod kierunkiem nauczyciela.  

 

 

 



 

8. Dzień dobry - część 1. Poziom A1 oraz część 2. Poziom A2 

Podręcznik przeznaczony dla uczniów, którzy nie mają dużych doświadczeń w uczeniu się gramatyki. Komentarz 

językowy został ograniczony do minimum a z podręcznika mogą korzystać przedstawiciele różnych grup 

etnicznych. Umożliwia przyswojenie polszczyzny potocznej, żywej i pełnej ekspresji.  

 

9. Polsce po polsku (poziom A1 i A2) 

Zbiór 15 plansz (PDF) zaprojektowanych z myślą o jednoczesnym rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej i 

kulturowej. Każdy plakat przedstawia pewien aspekt polskiej kultury w powiązaniu z jakimś zadaniem językowym. 

Pokazuje też Polskę na tle dziedzictwa europejskiego. Na planszach umieszczono informacje o wpływach innych 

tradycji na polski język, zabytki, życie umysłowe i codzienne realia.  

 

10. Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących. Tablice do słownictwa 

tematycznego (A1-A2) 

Podręcznik łączy minimum słów, niezbędnych do codziennej komunikacji z podstawowymi regułami 

gramatycznymi języka polskiego. Zestawy tablic z rysunkami ilustrującymi słowa i zasady gramatyki to sposób 

prezentacji nowych pojęć. Ćwiczenia, których zadaniem jest zilustrowanie, poszerzenie i uporządkowanie 

wprowadzanego słownictwa, kształcą wszystkie sprawności językowe.  

 

11. Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1 

Ćwiczenia zawarte w podręczniku charakteryzują się dużą różnorodnością, zróżnicowanym stopniem trudności 

oraz wysoką jakością merytoryczną.  Osadzone są w szerokim kontekście społeczno-kulturowym, dzięki czemu 

uczący się poznają zarówno język, jak i realia kulturowe. 

 

12. Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2 

Nawiązuje swoim układem do poprzedniego zbioru ćwiczeń,  jest on jednak poszerzony o nowe zagadnienia 

gramatyczne i leksykę. Liczne ilustracje, krzyżówki, tabelki, diagramy i teksty pomagają utrwalić reguły polskiej 

gramatyki. 

 

13. Gramatyka dla praktyka. Fleksja i słowotwórstwo. Funkcjonalne ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego dla 

obcokrajowców na poziomie A1, A2, B1 

Zbiór ćwiczeń z języka polskiego jako obcego z komentarzem teoretycznym, obejmujący zagadnienia gramatyczne 

uporządkowane zgodnie z ich funkcjami komunikacyjnymi.  

 

14. Gramatyka dla praktyka. Czasownik (poziom od A1 do B1) 

Książka dla tych, którzy chcą powtórzyć i ugruntować podstawy wiedzy o polskim czasowniku (m.in. tryby, aspekt, 

koniugacje). Zagadnienia gramatyczne zostały połączone z tematami komunikacyjnymi (np. zakupy, dzieciństwo, 

praca itp.), co umożliwia praktyczne zastosowanie konstrukcji gramatycznych w konkretnych sytuacjach 

komunikacyjnych. 

 

 

 

 



15. Polish in pictures/Polski w obrazkach. Słówka, rozmówki, gramatyka (poziom od A1 do B1) 

Książka dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z językiem polskim lub pragną powtórzyć sobie nauczone 

wcześniej zwroty w nowy i ciekawy sposób. Zawiera pięknie zilustrowany kurs leksykalno-gramatyczny z 1000 

różnorodnych słówek. Poznasz wiele podstawowych zwrotów konwersacyjnych w postaci rozmówek, czekają także 

na Ciebie podstawy gramatyki objaśnione za pomocą przykładów. Dodatkowe wskazówki w rozdziale 

poświęconym fonetyce pozwolą na poćwiczenie prawidłowej wymowy. 

 

16. Wierszyki wspomagające naukę gramatyki (z ćwiczeniami gramatycznymi oraz poszerzającymi leksykę). Dla 

dorosłych obcokrajowców. Poziom A1-A2 

Przeznaczony jest do nauki języka polskiego jako obcego głównie w grupach osób dorosłych obcokrajowców, 

szczególnie ze słowiańskiego obszaru językowego, może być wykorzystywany w pracy ze starszą młodzieżą.  

 

17. Polski w pracy. Język polski jako obcy A1+ 

Idealna pomoc w opanowaniu podstaw języka polskiego na poziomie A1+, potrzebnych w życiu zawodowym i na 

co dzień. W 15 lekcjach uwzględniono różnorodne sytuacje komunikacyjne, zamieszczając autentyczne dialogi, 

odpowiednio dobrane ćwiczenia, listy najpotrzebniejszych zwrotów i przejrzyste tabele gramatyczne.  

 

18. Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców (poziom od A1 do B2) 

Zbiór atrakcyjnych ćwiczeń dla początkujących i średnio zaawansowanych. Jest przeznaczony dla dorosłych i 

młodzieży, ale są w nim ćwiczenia-zabawy, które można wykorzystać w nauczaniu dzieci. Zawiera klucz, może być 

wykorzystywany jako materiał towarzyszący każdemu podręcznikowi kursowemu.  

 

19. Jak to łatwo powiedzieć... Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących A1, A2 

Bogato ilustrowany zbiór ćwiczeń komunikacyjnych dla początkujących, charakteryzuje się bogactwem ćwiczeń 

słownikowych, ćwiczeń na rozumienie tekstów (pisanych i mówionych), a także ćwiczeń zawierające aspekt 

kulturowy oraz quizy tematyczne. 

 

20. Polskie czytanki. Teksty do czytania i słuchania dla uczących się języka polskiego jako obcego na poziomach A1, 

A2, B1 

Zróżnicowane gatunkowo materiały - opowiadanie, dialog, zagadka, sms, wiersz, wpis na blogu, tekst informacyjny 

- pozwalają na powtórzenie i utrwalenie wiedzy dotyczącej polskich przypadków, podstawowych czasowników 

ruchu, czasu przeszłego i przyszłego. Charakter towarzyszących im ćwiczeń pozwala na ćwiczenie poprawności 

gramatycznej oraz takich sprawności językowych jak: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie.  

 

21. Po polsku po Polsce. Podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej dla 

początkujących (poziom A1/A2) 

Podręcznik do zintegrowanego nauczania języka i kultury polskiej dla początkujących. Wyróżnia go przyjazny 

sposób prezentacji ważnych zagadnień językowych, które - zgrabnie wplecione w podróż po Polsce – przyswajane 

są wraz z treściami kulturowo-krajoznawczymi jakby mimochodem, stając się jedną z atrakcji tej wędrówki.  

 

22. Rozmawiamy po polsku. 100 dialogów z ćwiczeniami. Język polski dla obcokrajowców A1+/A2 

Podręcznik skoncentrowany jest na leksyce, a nie gramatyce. Rozmówki w lekki, łatwy i przyjemny sposób uczą 

wyrażeń potrzebnych w codziennych sytuacjach. Po zrealizowaniu lekcji uczeń w naturalny sposób przyswoi dany 

zwrot, dzięki czemu będzie mógł swobodnie rozmawiać bez zbędnego kontrolowania poprawności gramatycznej. 

 

23. ZDAJ SIĘ NA POLSKI! Podręcznik kursowy przygotowujący do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1 

Podręcznik nie jest typowym zbiorem zadań egzaminacyjnych, lecz materiałem spełniającym wszelkie kryteria 

podręcznika kursowego, dlatego mogą z niego korzystać także ci, którzy nie planują podchodzenia do egzaminu.  

 

24. Nadstaw ucha! Ćwiczenia z nagraniami do nauki języka polskiego dla obcokrajowców, poziom B1-C2 

Praktyczne ćwiczenia z nagraniami z serii do nauki języka polskiego jako obcego. Podręcznik przeznaczony jest dla 

osób nauczających i cudzoziemców uczących się języka na poziomach średnio zaawansowanymi zaawansowanym 

(B1-C2), studiujących lub pracujących w Polsce albo przygotowujących się do egzaminów certyfikatowych.  



25. Gramopedia. Gramatyka na B1. Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego 

Książka dla każdego uczącego się języka polskiego, a zwłaszcza dla tych, którzy przygotowują się do egzaminu 

certyfikatowego na poziomie B1. Każdy rozdział książki poświęcony jest innemu zagadnieniu gramatycznemu. 

 

26. Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego B1-B2 

Rozszerzenie treści nauczania w podręczniku związane jest z faktem, iż jego adresatem są przede wszystkim 

słuchacze ukraińsko-, rosyjsko- i białoruskojęzyczni, posiadający wyższy poziom kompetencji językowej niż 

przedstawiciele innych narodowości.  

 

27. Polski dla nas. Deklinacja i składnia kontrastywnie dla Słowian wschodnich (A2-B2) 

Skupia się na tych problemach językowych, które stanowią szczególną trudność dla uczniów i studentów ze 

Wschodu. W książce umieszczono ćwiczenia związane z polską deklinacją oraz składnią. Wiele z nich dotyczy 

jednego z najtrudniejszych dla Słowian wschodnich zagadnień - rekcji polskich czasowników i innych części mowy. 

 

28. Pisz po polsku! Poradnik, ćwiczenia i przygotowanie do egzaminu B1 

Podręcznik dla osób, które przygotowują się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na 

poziomie B1, ale nie tylko. Książka pomoże również osobom uczącym się języka polskiego i każdemu, kto chce 

lepiej i odważniej pisać po polsku. 

 

29. B1 - Piszę, mówię i zdaję! Formy wypowiedzi pisemnych i ustnych na egzaminie certyfikatowym z języka 

polskiego jako obcego 

To odpowiedź na potrzeby edukacyjne cudzoziemców i przedstawicieli Polonii, którzy przygotowują się do 

egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.  

 

30. Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (B1-B2) 

Ćwiczenia ortograficzne dla obcokrajowców, które mogą one stanowić również pomoc w pracy z młodzieżą szkolną 

w kraju i za granicą. Zawierają 11 zagadnień ortograficznych z bogatym zestawem różnorodnych ćwiczeń oraz 

dyktanda pogrupowane w trzy zestawy: opracowane teksty fabularyzowane, krótkie teksty prasowe oraz 

fragmenty wierszy. 

 

31. Gramatyka dla heretyka - nie tylko dla uczących (się) języka polskiego na Ukrainie 

Ćwiczenia pozwalające na pozbycie się błędów wyboru, tworzenia i odtwarzania, powstałe na bazie autentycznych 

błędów popełnianych przez Ukraińców uczących się języka polskiego.  


