
Gramatyka dla praktyka Czasownik to zbiór ćwiczeń z fl eksji czasownika na trzech poziomach: 
A1, A2 i B1 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) opatrzony przystępnym 
i wyczerpującym komentarzem teoretycznym. Książka dobrze się nadaje do samodzielnej nauki 
języka polskiego jako obcego lub do powtarzania i utrwalania przyswojonego materiału. Mogą z niej 
korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele, którzy pragną uporządkować swoją wiedzę na temat 
gramatyki. 

Sposób prezentacji materiału i jego dobór nie powiela wzorów znanych z polskiej praktyki szkol-
nej lub akademickiej. Koncepcję podręcznika podporządkowano perspektywie obcokrajowca, jego 
potrzebom i możliwościom percepcji. Zbiór ćwiczeń podzielono na podrozdziały według sytuacji ko-
munikacyjnych i zgodnie z zasadą progresji. Ćwiczenia łatwiejsze, schematyczne i automatyzujące  
poprzedzają trudniejsze – kontrastujące i integrujące kilka sprawności. 

W Gramatyce dla praktyka nie brak ćwiczeń o charakterze socjokulturowym, dzięki którym uczący 
się poznają m.in. polskie zwyczaje, atrakcje turystyczne oraz postaci polskiej kultury, nauki i his-
torii. Ćwiczenia powtórzeniowe na końcu każdego rozdziału mogą pełnić dodatkowo rolę testów 
sprawdzających. Klucz pozwala je samodzielnie poprawić, a indeks terminów gramatycznych w języku: 
polskim, angielskim, niemieckim, chińskim, rosyjskim i ukraińskim, uzupełnia część teoretyczną 
i ułatwia jej zrozumienie.  

Podręcznik można zamówić w:
Kolleg für polnische Sprache und Kultur, Dircksenstr. 46, 10178 Berlin
post@kolleg.eu, www.kolleg.eu

Cena: 27,00 EUR + 5,00 EUR (koszt przesyłki jednego egzemplarza na terenie Niemiec)
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GRAMATYKA DLA PRAKTYKA. Fleksja i słowotwórstwo. Funkcjonalne ćwiczenia 
z języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie A1, A2, B1 

SPIS TREŚCI
Informacje ogólne
Indeks terminów gramatycznych
Koniugacja – teoria 
Koniugacja -m, -sz – teoria i ćwiczenia

Poziom A1
1.  Prezentacja w sytuacji ofi cjalnej i nieofi cjalnej: Nazywam się Julia Makowska.
2.  Czas wolny: W weekend odpoczywam. 
3.  W biurze: O jedenastej mam spotkanie z klientem. 
4.  Znam czy wiem? Nie znam go i nie wiem, kim jest. 
5.  Relacje: Kocham cię! 
Koniugacja -(i)ę, -isz/-ysz – teoria
Koniugacja -(i)ę, -isz/-ysz – ćwiczenia

Poziom A1
1.  Codzienność: Ja smażę kotlety, a ty siedzisz na kanapie.
2.  Czas wolny: W weekendy chodzimy do klubu i bawimy się do rana.
Poziom A2
3.  Uczucia: Złość piękności szkodzi. 
4.  Życie rodzinne: Na wiosnę żenię się z Anną! 
Koniugacja -ę, -esz – teoria 
Koniugacja -ę, -esz – ćwiczenia 
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Poziom A1
1.  Aktywności: Pracujesz w banku?
2.  Potrzeby: Potrzebujesz pomocy?
Poziom A2
3.  W fi rmie: Nasz pracownik pomoże pani wybrać odpowiednią ofertę. 
Poziom B1
4.  Polityka i społeczeństwo: Dyskutujemy o polityce. 
Czy pamiętasz? 
Czas przeszły – teoria 
Czas przeszły – ćwiczenia 

Poziom A1
1.  Być: Gdzie wczoraj byłeś? 
2.  Wczoraj i dzisiaj: Zwykle pracuję do 16:00, ale wczoraj pracowałem do 20:00. 
3.  Rekreacja i rozrywka: Wczoraj byliśmy w parku i spacerowaliśmy. 
4.  Dzieciństwo i młodość: Kiedy byłem dzieckiem, mogłem bawić się cały dzień. (iść, jeść, móc) 
Poziom A2
5.  Plotki, ploteczki: Widziałaś dzisiaj Mariolę?! (czasowniki zakończone na -eć) 
6.  To było niedawno: Ostatnio nie mieliśmy czasu na kino. 
Poziom B1
7.  Wziąć czy nie wziąć? – oto jest pytanie: Wreszcie wzięliśmy ślub! 
8.  Dawno, dawno temu: Kiedyś smok Wawelski terroryzował mieszkańców Krakowa. 
9.  Nieszczęśliwe wypadki: Ktoś ukradł mi hulajnogę!
Czas przyszły – teoria 
Czas przyszły – ćwiczenia 

Poziom A1
1.  Czas wolny: Co będziesz robić po pracy? 
2.  Pogoda i środowisko naturalne: Jutro będzie padał deszcz. 
3.  Postanowienia noworoczne: Maria będzie chodziła na siłownię.
Poziom A2
4.  Planowanie kariery: Co będziesz robić, kiedy dorośniesz? 
5.  Urlop i wakacje: W Warszawie zobaczymy Syrenkę. 
6.  Horoskop i wróżby: Wróżka powiedziała, że dostanę awans. 
7.  Propozycje i prośby: Może rzucisz palenie? 
Poziom B1
8.  Poirytowanie: Kiedy wreszcie nauczy się pani bezwzrokowo pisać na klawiaturze? 
9.  Obietnice wyborcze: Obniżymy podatki! 
Aspekt – teoria 
Aspekt – ćwiczenia 

Poziom A1
1.  W wolnym czasie: Lubię słuchać muzyki. 
2.  Czynności w przeszłości: W sobotę od 8:00 do 9:00 jedliśmy śniadanie. 
3.  Konkretne plany na przyszłość: Za miesiąc skończymy remont mieszkania. 
4.  Czynności w przeszłości i w przyszłości: Wczoraj czytałam książkę, a jutro przeczytam gazetę. 
Poziom A2
5.  Efektywność: Przez dwa dni sprzątałem dom i teraz jest czysto! 
6.  W szkole: Muszę zrobić pracę domową z historii. 
7.  Relacje w pracy: Jak minął dzień? 
Poziom B1
8.  Kapitalizm: Musimy wynegocjować lepsze ceny. 
Czy pamiętasz? 
Tryb przypuszczający – teoria 
Tryb przypuszczający – ćwiczenia 

Poziom A1
1.  Zamawianie i kupowanie: Chciałbym zarezerwować stolik dla dwóch osób. 
2.  Prośba o pomoc: Czy mógłby mi pan pomóc? 
Poziom A2
3.  Wyrażanie życzeń i suges  i: Poszłabym do kina. 
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4.  W biurze: Czy mógłby pan dać mi podwyżkę? 
5.  Zawody: Gdybym był lekarzem, leczyłbym ludzi.
6.  Samopoczucie: Gdybyś zjadł obiad, nie byłbyś teraz głodny. 
Poziom 2
7.  Wątpliwości: Myślisz, że nie powiedziałaby ci o ślubie? 
Tryb rozkazujący – teoria 
Tryb rozkazujący – ćwiczenia 

Poziom A2
1.  U lekarza: Proszę pokazać język i powiedzieć „aaa”. (konstrukcje z bezokolicznikiem) 
2.  Prośby: Napisz do mnie kartkę z wakacji! 
3.  Doradzanie: Uczcie się języków obcych! 
4.  Życzenia: Niech żyje, żyje nam! 
Poziom B1
5.  Sugerowanie: Może jedz mniejsze porcje. 
6.  Zdrowy styl życia: Myśl pozytywnie i uwierz w siebie! 
7.  Reklama: Kup dwie, zapłać za jedną!
8.  Modlitwy: Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. 
Czy pamiętasz? 
Czasowniki modalne – teoria 
Czasowniki modalne – ćwiczenia 

Poziom A1
1.  Poszukiwanie mieszkania: Muszę zmienić mieszkanie, bo chcę mieć dodatkowy pokój. 
2.  Podróże służbowe i prywatne: Nie mogłem pojechać na urlop, bo musiałem pracować. 
Poziom A2
3.  Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok: Pod choinkę chcę dostać rower. 
4.  U lekarza: W ciąży nie może pani pić alkoholu! 
5.  Dobre rady zawsze w cenie: Jesteś zmęczona? Musisz odpocząć! 
Poziom B1
6.  Rynek pracy: Czy potrafi  pani projektować strony internetowe? 
7.  Plany i obowiązki: Mam sama to wszystko zrobić? 
Czasowniki ruchu – teoria 
Czasowniki ruchu – ćwiczenia 

Poziom A1
1.  Transport w mieście: Jedziesz do banku czy idziesz do parku? (iść – jechać) 
2.  Tylko raz czy często? Do restauracji często jeżdżę taksówką. (chodzić – jeździć) 
3.  Poruszanie się w przeszłości: Padał deszcz, kiedy szłaś do sklepu? (iść – chodzić – pójść, jechać – jeździć –   
 pojechać w czasie przeszłym)
4.  Planowanie: Za dwa lata moje dziecko pójdzie do szkoły. (iść – chodzić – pójść, jechać – jeździć – pojechać 
 w czasie przyszłym)
Poziom A2
5.  Pytanie o drogę: Musi pani dojść do skrzyżowania i przejść przez ulicę. 
6.  Plan dnia: Z domu wychodzę o 7:00, bo o 7:10 odjeżdża mój tramwaj. (czasowniki ruchu z prefi ksami) 
Poziom B1
7.  Podróżowanie: Uwaga! Prom odpływa za 10 minut. 
8.  Ruch na co dzień: Maja często jeździ na obiad do rodziców.  
9.  Idiomy: Edward chodzi z głową w chmurach. 
Czasowniki niewłaściwe – teoria 
Czasowniki niewłaściwe – ćwiczenia 

Poziom A2
1.  W mieście: Tu nie wolno parkować! 
2.  Savoir-vivre: W teatrze nie wolno rozmawiać! 
Poziom B1
3.  Na wakacjach: To warto zobaczyć! 
4.  Przyszłość i kariera: Warto uczyć się polskiego. 

Katalog tematyczny ćwiczeń 
Klucz 
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