
  
 
 
 
 
 
 

Nauka polskiego przez SKYPE (tytuły książek) 
 

• „Bądź na B1” zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy 
certyfikowane dla poziomu B1 

• Aleksandra Achtelik, Wioletta Hajduk-Gawron, Agnieszka Madeja, Magdalena 
Świątek 

• „Z polskim na ty” Poziom średni B1. Ewa Lipińska 
• „Polski od poziomu B1 wzwyż” Język polski dla obcokrajowców. Gramatyka i 

składnia ze 192 ćwiczeniami kreatywnymi. Stanisław Mędak 
• „Umiesz? Zdasz!” Materiały przygotowujące do egzaminu certyfikowanego z 

języka polskiego jako obcego na poziomie ogólnym B2. Ewa Lipińska 
• „ Gramatyka? Dlaczego nie?” J. Machowska  
• „ Gramatyka? Ależ tak!” J. Machowska  
• „POLSKI MEGATEST Polish in Excercises” A1, A2, B1 Stanisław Mędak  
• „Polski B2, C1 Megatest” Stanisłąw Mędak  
• „Polski C2 Megatest” Stanisław Mędak  
• „Kiedyś wrócisz tu...i Gdzie nadwiślański brzeg” Podręcznik do nauki języka 

polskiego dla średnio zaawansowanych. Poziom średni B2. Ewa Lipińska i 
Elżbieta Grażyna Dąmbska 

• „Gdybym dobrze znał język polski…” Marek Gołkowski, Anna Kiermut, Maria 
Kuc, Małgorzata Majewska -Mayers 

• „Iść czy jechać?” Podręcznik do nauki języka polskiego, ćwiczenia 
gramatyczno-semantyczne. Poziom średni B2 i zaawansowany C1 

• „Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców” Poziom B2. Anna 
Seretny 

• „Kto czyta–nie błądzi” Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia 
rozwijające sprawność czytania. Poziom średni B2 i zaawansowany C1. Anna 
Seretny 

• „Przejdź na wyższy poziom” Podręcznik do nauki języka polskiego dla 
obcokrajowców. Poziom B2/C1. Elżbieta Zarych 

• „Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo.” Ćwiczenia 
funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców. Poziom średni B2 i 
zaawansowany C1. Józef Pyzik 

• „Liczebnik też się liczy” Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami. Stanisław Mędak 
• „Oswoić tekst” Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych do 

poziomów B2 i C1. Andrzej Ruszer 
• „Polskie czytanki” Język polski dla obcokrajowców. Wiotella Gurdak, Wojciech 

Sosnowski 



• „Czytaj krok po kroku” 1 i 2. Anna Stelmach 
• „Speak Polish” A practical self-study guide. A2-B1. Justyna Bednarek 
• „Polski raz a dobrze” A1,A2,B1. Польский для 
иностранцев. Stanisław Mędak 

• „Polski krok po kroku Junior” Iwona Stempek, Paulina Kuc, Małgorzata 
Grudzień 

• „Polski w obrazkach” Iwona Stempek 
• „Polski Krok po kroku Gry i zabawy” Paulina Kuc, Iwona Stempek 
• Polski Krok po kroku Tablice Gramatyczne, Iwona Stempek, Anna Stelmach 
• Fonetyka polski w praktyce. Joanna Stanek 
• „A co to takiego?” Obrazkowy słownik języka polskiego. A. Seretny  
• „Słowa i słówka” Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego? 

Podręcznik nauki języka polskiego dla początkujących ( A1, A2) E. Rybicka, M. 
Szelc- Mays  

• „Od słowa do słowa toczy się rozmowa” Repetytorium leksykalne z języka 
polskiego jako obcego dla poziomów B1, B2 P. Gębal  

• „Hurra po polsku” 1, 2 i 3 M. Małolepsza, A. Szymkiewicz 
• „Dydaktyka kultury polskiej” w kształceniu językowym cudzoziemców, 

Przemysław E. Gębal  
• „ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego” Anna Seretny  

 
 

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie 
 

http://www.linguapolonicaskype.pl/ 

http://www.linguapolonicaskype.pl/

