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Chodzi mi o to, aby je˛zyk gie˛tki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa.
(J. Słowacki, Beniowski)

Niniejszy podre˛cznik został pierwotnie pomyślany jako materiały
pomocnicze dla lektora je˛zyka polskiego, zaznajamiaja˛cego cudzoziemców
z gramatyka˛ polska˛. Jest on przeznaczony głównie dla słuchaczy
pocza˛tkuja˛cych i średnio zaawansowanych, jak również dla tych osób,
które chciałyby odświeżyć ba˛dź usystematyzować swa˛ wiedze˛ gramatyczna˛. W roku 2006 podre˛cznik został zakwalifikowany przez Państwowa˛
Komisje˛ Poświadczania Je˛zyka Polskiego jako Obcego do grupy podre˛czników przydatnych w przygotowaniach do egzaminu certyfikatowego
na poziomie podstawowym (B1). Stało sie˛ to inspiracja˛ do przygotowania
obecnego, przystosowanego do nowych potrzeb wydania „Wyboru”.
Zwie˛kszyliśmy liczbe˛ zadań, dokonaliśmy niezbe˛dnej aktualizacji
słownictwa, jak też urealnienia określonych kontekstów sytuacyjnych,
wyste˛puja˛cych w tekstach i ćwiczeniach. Ponadto doła˛czyliśmy przykładowy test z zakresu poprawności gramatycznej wzorowany pod wzgle˛dem
technik egzaminowania i punktacji na oryginalnych zadaniach certyfikatowych.
Podre˛cznik zawiera 40 jednostek metodycznych poświe˛conych podstawowym zagadnieniom gramatyki polskiej, klucz do ćwiczeń umożliwiaja˛cy studentowi samodzielna˛ prace˛ z podre˛cznikiem oraz wspomniany
test gramatyczny wraz z kluczem, pozwalaja˛cy zdiagnozować umieje˛tności
kandydatów do egzaminu i pomóc w podje˛ciu właściwej decyzji.
Staraliśmy sie˛, aby każdy z tekstów stanowił egzemplifikacje˛ form
i funkcji wybranej wartości danej kategorii morfologicznej, np. trybu
rozkazuja˛cego, miejscownika. W przypadku różnorodności wykładników
lub funkcji przygotowaliśmy kilka tekstów cza˛stkowych. Uwzgle˛dniliśmy
również najbardziej typowe dla danej formy imiennej konstrukcje

10

GDYBYM ZNAŁ DOBRZE JE
˛ZYK POLSKI...

składniowe. Każda jednostka metodyczna składa sie˛ z tekstu i zestawu
ćwiczeń obejmuja˛cego:
1. sprawdzenie zrozumienia tekstu;
2. ćwiczenia wdrażaja˛ce omawiana˛ forme˛ lub konstrukcje˛ gramatyczna˛;
3. ćwiczenia kontrastuja˛ce ja˛ z innymi jednostkami morfologicznymi,
podobnymi pod wzgle˛dem formy lub funkcji;
4. ćwiczenia sprawdzaja˛ce;
5. ćwiczenia leksykalne i konwersacyjne zwia˛zane z tekstem.
Z powodu różnorodności stylistycznej tekstów zrezygnowaliśmy
z porza˛dku tematycznego na rzecz porza˛dku autorskiego. Dokładna˛
informacje˛ o problematyce gramatycznej każdej jednostki podajemy
w spisie treści.
Zamieszczone w niniejszym „Wyborze” materiały moga˛ być wykorzystane zależnie od potrzeb – na wszystkich etapach procesu dydaktycznego: prezentacji, wdrożenia oraz utrwalenia i kontroli przyswojenia
struktur. Niektóre teksty (np. „Dzień jak co dzień”, „Zawsze i wsze˛dzie”)
doskonale nadaja˛ sie˛ do ćwiczeń transformacyjnych. Ksia˛żka może
również służyć cudzoziemcom pragna˛cym samodzielnie doskonalić swoja˛
znajomość polszczyzny.
Wszystkim, którzy be˛da˛ korzystać z nowej wersji podre˛cznika,
życzymy sukcesów w zdobywaniu biegłości w posługiwaniu sie˛ je˛zykiem
polskim. Be˛dziemy również wdzie˛czni za wszelkie uwagi krytyczne
i propozycje dalszych zmian.
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