
Gramatyka dla praktyka. Składnia to trzeci tom obszernego kompendium do nauczania gramaty-
ki języka polskiego w ujęciu funkcjonalnym na poziomie A1-B1 (według Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego). Można w nim znaleźć ponad 300 ćwiczeń podzielonych na osiem 
rozdziałów: Podmiot, Orzeczenie i równoważnik zdania, Określenia orzeczenia i rekcja, Przydawka, 
Zdania pytające, Negacja, Funkcje zaimka się w zdaniu, Zdania złożone i spójniki. O ile w dwóch pier-
wszych tomach Gramatyki: Fleksja i słowotwórstwo (I), Czasownik (II) w centrum uwagi znalazły się 
poszczególne zagadnienia gramatyczne, o tyle jej trzecia część koncentruje się na składni – próbuje 
oswajać uczniów z naturalnym sposobem komunikacji i zachęcać ich do samodzielnego tworzenia 
rozbudowanych wypowiedzi.

Każdy rozdział składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoria, przekazana w przejrzysty 
sposób, zainteresuje głównie lektorów, ale przyda się też uczniom zaciekawionym gramatyką lub 
przygotowującym się do egzaminów certyfi katowych. Znajdą oni w książce ćwiczenia, które ułatwią 
im konstruowanie bardziej złożonych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz pomogą w przyswajaniu 
struktur składniowych, co w języku polskim utrudnia luźny szyk zdania. 

Układ zadań w każdym rozdziale uwzględnia zarówno sytuacje komunikacyjne, jak i stopień 
trudności, ale punktem wyjścia jest zawsze składnia. Ćwiczenia poruszają czasem po kilka zagadnień 
– dla orientacji uczniów i nauczycieli zostają one wymienione w tytułach. Odpowiedni poziom łatwo 
odszukaćdzięki grafi ce – A1 zaznaczono kolorem czerwonym, A2 żółtym, a B1 zielonym. Podręcznik 
uzupełnia część powtórzeniowa Czy pamiętasz?, klucz oraz indeks terminów gramatycznych w 
językach: polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim, rosyjskim i chińskim (!).

Podręcznik będzie można zamówić w:
Kolleg für polnische Sprache und Kultur, post@kolleg.eu, www.kolleg.eu
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