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                   Marek Borowski

                    Marsza ek Sejmu

                                 Rzeczypospolitej Polskiej

       Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o j zyku polskim wraz z projektami podstawowych aktów
wykonawczych.

W za czeniu przedstawiam tak e opini  dotycz c  zgodno ci proponowanych
regulacji z  prawem Unii Europejskiej.

              Jednocze nie uprzejmie informuj , e do prezentowania stanowiska Rz du w tej

sprawie w toku prac parlamentarnych zosta  upowa niony Minister Edukacji Narodowej i

Sportu.

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                     (-) Leszek Miller



Projekt

U S T A W A

z dnia.......................2002 r.

o zmianie ustawy o j zyku polskim.

Art. 1. W ustawie z dnia 7 pa dziernika 1999 r. o j zyku polskim (Dz. U. Nr

90, poz. 999, z 2000 r. Nr 29, poz. 358 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) wprowadza si

nast puj ce zmiany:

1) w art. 3 skre la si  ust. 3;

2) po rozdziale 2 dodaje si  rozdzia  2a w brzmieniu:

„Rozdzia  2a

Urz dowe po wiadczanie znajomo ci j zyka polskiego

Art. 11a. Cudzoziemiec lub obywatel polski na sta e zamieszka y

za granic , otrzymuje urz dowe po wiadczenie

znajomo ci j zyka polskiego, zwane dalej

„certyfikatem”, po zdaniu egzaminu przed pa stwow

komisj  egzaminacyjn .

Art. 11b. 1.  Pa stwow  Komisj  Certyfikacji Znajomo ci J zyka

Polskiego dla Cudzoziemców, zwan  dalej

„Komisj ”, powo uje minister w a ciwy do spraw

szkolnictwa wy szego i minister w a ciwy do spraw

o wiaty i wychowania spo ród specjalistów w

zakresie nauczania j zyka polskiego jako obcego.

2. Komisja liczy dziesi ciu cz onków.
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3. Do zada  Komisji nale y w szczególno ci:

1) sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem

egzaminów, o których mowa w art. 11a,

2) przyjmowanie wniosków dotycz cych potrzeb w

zakresie przeprowadzania egzaminów,

3) przygotowywanie rocznego harmonogramu

egzaminów,

4) powo ywanie sk adów pa stwowych komisji

egzaminacyjnych,

5) zlecanie przygotowania zada  egzaminacyjnych,

analiz i opracowa  na potrzeby prze-

prowadzanych egzaminów,

6) organizacja i prowadzenie szkole  dla egza-

minatorów i osób przygotowuj cych testy,

7) promocja systemu certyfikacji znajomo ci j zyka

polskiego dla cudzoziemców w kraju i za granic ,

8) wydawanie certyfikatów po wiadczaj cych

znajomo  j zyka polskiego,

9) wspó praca z krajowymi i zagranicznymi in-

stytucjami prowadz cymi testowanie znajomo ci

j zyków obcych, w tym j zyka polskiego dla

cudzoziemców, oraz z instytucjami

przygotowuj cymi zdaj cych do pa stwowych

egzaminów certyfikatowych.

4. Przewodnicz cego i cz onków Komisji powo uje i

odwo uje minister w a ciwy do spraw szkolnictwa
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wy szego i minister w a ciwy do spraw o wiaty i

wychowania.

Art. 11c. 1.     Pa stwowe komisje egzaminacyjne s  powo ywane

na podstawie analizy potrzeb w zakresie

po wiadczania znajomo ci j zyka polskiego.

2. Do zada  pa stwowych komisji egzaminacyjnych

nale y:

1) przeprowadzanie i ocena egzaminów w cz ci

pisemnej i ustnej, dla ró nych stopni

zaawansowania znajomo ci j zyka polskiego,

2) sporz dzanie dokumentacji z przebiegu

egzaminów i przekazywanie jej Komisji.

Art. 11d. 1. rodki finansowe niezb dne do funkcjonowania

Komisji i pa stwowych komisji egzaminacyjnych s

zapewniane w cz ci bud etu pa stwa, której

dysponentem jest minister w a ciwy do spraw

szkolnictwa wy szego.

2. Minister w a ciwy do spraw szkolnictwa wy szego

w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw

o wiaty i wychowania okre li w drodze

rozporz dzenia:

1) szczegó owe zadania i regulamin dzia ania

Komisji, organizacj  pa stwowych komisji

egzaminacyjnych, sposób obs ugi administra-

cyjnej i finansowej prac Komisji i pa stwowych

komisji egzaminacyjnych, wysoko

wynagrodzenia oraz warunki zwrotu kosztów
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podró y i pobytu cz onkom Komisji i

pa stwowych komisji egzaminacyjnych, a tak e

wysoko  wynagrodzenia innych osób

wykonuj cych zadania na zlecenie Komisji,

uwzgl dniaj c w szczególno ci, e

wynagrodzenie cz onków Komisji, z wyj tkiem

jej przewodnicz cego, przys uguje za udzia  w

posiedzeniach Komisji i e jego wysoko

b dzie ustalana w relacji do minimalnej stawki

wynagrodzenia zasadniczego asystenta,

okre lonej w przepisach o wynagradzaniu

nauczycieli akademickich zatrudnionych w

uczelniach pa stwowych,

2) szczegó owe warunki i tryb przeprowadzania

egzaminów oraz wydawania certyfikatów, wzór

certyfikatu, warunki odp atno ci za

przeprowadzanie egzaminów i wydawanie

certyfikatów, wymagania, jakim powinni

odpowiada  egzaminatorzy pa stwowych

komisji egzaminacyjnych, a tak e standardy

wymaga  dla poszczególnych poziomów

zaawansowania znajomo ci j zyka polskiego, z

uwzgl dnieniem mo liwo ci zwolnie  z

obowi zku zdawania egzaminu.

3. Obs ug  administracyjn  i finansow  prac Komisji i

pa stwowych komisji egzaminacyjnych wykonuje

Biuro Uznawalno ci Wykszta cenia i Wymiany

Mi dzynarodowej, utworzone na podstawie

odr bnych przepisów.
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4. Op aty pobierane za przeprowadzenie egzaminu i

wydanie certyfikatu po wiadczaj cego znajomo

j zyka polskiego stanowi  dochód bud etu pa stwa i

s  gromadzone na rachunku dochodów bud etowych

Biura Uznawalno ci Wykszta cenia i Wymiany

Mi dzynarodowej, dysponenta III stopnia rodków

bud etu pa stwa.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.

U Z A S A D N I E N I E

Nowelizacja ustawy z dnia 7 pa dziernika 1999 r. o j zyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz.

999, z 2000 r. Nr 29, poz. 358 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) jest konieczna, bowiem

tre  upowa nienia zawartego w art. 3 ust. 3 ustawy okaza a si  niewystarczaj ca dla

wydania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu rozporz dzenia umo liwiaj cego

przeprowadzanie egzaminów pa stwowych z j zyka polskiego dla cudzoziemców i

osób pochodzenia polskiego posiadaj cych obywatelstwo polskie na sta e

zamieszka ych za granic  oraz po wiadczanie jego znajomo ci odpowiednim

certyfikatem.

Ustawa o j zyku polskim, prócz bardzo ogólnego, lakonicznego upowa nienia, nie

zawiera adnych przepisów dotycz cych przeprowadzania egzaminów z j zyka

polskiego dla cudzoziemców i osób posiadaj cych obywatelstwo polskie na sta e

zamieszka ych za granic , a szereg kwestii zwi zanych z urz dowym po wiadczeniem

znajomo ci j zyka polskiego powinno mie  rang  przepisów ustawowych. Natomiast
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upowa nienie do wydania rozporz dzenia powinno by  wyposa one w odpowiednie

wytyczne do tre ci przysz ego aktu.

Dlatego przygotowany wcze niej przez Ministra Edukacji Narodowej projekt

rozporz dzenia na podstawie aktualnie obowi zuj cego upowa nienia ustawowego,

poddany w 2001 r. uzgodnieniom mi dzyresortowym, nie zosta  zaakceptowany. Ka da

bowiem próba ca o ciowego, wyczerpuj cego uregulowania odno nej problematyki

powodowa a przekroczenie upowa nienia ustawowego do wydania tego aktu.

Zmiana przepisów cytowanej ustawy w powy szym zakresie pozwoli w krótkim czasie

na wydanie przedmiotowego rozporz dzenia.

Ze wzgl du na wzrastaj ce zainteresowanie posiadaniem oficjalnego certyfikatu

po wiadczaj cego znajomo  j zyka polskiego w ród cudzoziemców i osób

posiadaj cych obywatelstwo polskie na sta e zamieszka ych za granic , konieczna jest

pilna nowelizacja ustawy.

W zwi zku z potrzeb  zapewnienia funkcjonowania jednolitego systemu egzaminów z

j zyka polskiego celowe jest powo anie Pa stwowej Komisji Certyfikacji Znajomo ci

J zyka Polskiego dla Cudzoziemców. Komisja ta b dzie ustala  roczny harmonogram

egzaminów przeprowadzanych przez pa stwowe komisje egzaminacyjne, powo ywa

sk ady poszczególnych komisji, zleca  zadania zwi zane z przeprowadzaniem

egzaminów, sprawowa  nadzór nad poziomem merytorycznym przeprowadzanych

egzaminów, odpowiada  za poziom zada  testowych, zlecaj c ich opracowanie

ekspertom; b dzie tak e wydawa  certyfikaty po wiadczaj ce znajomo  j zyka na

podstawie dokumentów przekazanych przez komisje egzaminacyjne.

Komisja b dzie równie  wspó pracowa  z mi dzynarodowymi instytucjami pro-

wadz cymi testowanie znajomo ci j zyków obcych.

Pozwoli to stworzy  jednolity system egzaminów, analogiczny do systemów testowania

znajomo ci j zyków obcych w innych krajach, a po wiadczenia znajomo ci j zyka

polskiego, wydawane przez Pa stwow  Komisj  Certyfikacji Znajomo ci J zyka

Polskiego dla Cudzoziemców w formie certyfikatów, b d  dokumentem o wy szej
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randze ni  mia yby j  po wiadczenia wydawane przez poszczególne komisje

egzaminacyjne.

Szacuje si , e w 2003 r. uruchomienie systemu urz dowego po wiadczania znajomo ci

j zyka polskiego dla cudzoziemców i obywateli polskich stale zamieszkuj cych za

granic , spowoduje skutki finansowe dla bud etu pa stwa w dziale 803 „Szkolnictwo

wy sze”.

Przewidywane koszty uruchomienia i funkcjonowania w 2003 r. systemu certyfikacji

znajomo ci j zyka polskiego dla cudzoziemców oraz pa stwowych komisji

egzaminacyjnych wynios  650 000 z .

1. Dzia alno  Pa stwowej Komisji Certyfikacji Znajomo ci J zyka Polskiego dla

Cudzoziemców i pa stwowych komisji egzaminacyjnych:

- wynagrodzenia dla cz onków Komisji i pa stwowych komisji egzami-

nacyjnych, zwrot kosztów podró y i pobytu 120 000 z

2. Prace zwi zane z funkcjonowaniem systemu certyfikacji:

- przygotowanie zada  testowych, opracowania, analizy,

publikacje, promocja 200 000 z

- szkolenia egzaminatorów 100 000 z

- koszty organizacji i przeprowadzania egzaminów 100 000 z

3. Koszty bie ce (lokal, wyposa enie, op aty, delegacje

pracowników) 130 000 z

Proponuje si , aby jednostk  organizacyjn  odpowiedzialn  za obs ug  administracyjn

i finansow  Pa stwowej Komisji Certyfikacji Znajomo ci J zyka Polskiego dla

Cudzoziemców oraz pa stwowych komisji egzaminacyjnych by o Biuro Uznawalno ci

Wykszta cenia i Wymiany Mi dzynarodowej (jednostka bud etowa utworzona na

podstawie odr bnych przepisów przez Ministra Edukacji Narodowej), które

odpowiednio skalkuluje koszty w ramach swojego bud etu w 2003 r.
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Ca kowity koszt uruchomienia i funkcjonowania systemu certyfikacji wyniesie 650 tys.

z  - s  to wydatki o charakterze pozap acowym i zostan  sfinansowane w ramach limitu

wydatków przewidzianych w bud ecie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w

cz ci 38 „Szkolnictwo wy sze” na 2003 r.

Jednocze nie przewiduje si , e wp ywy do bud etu pa stwa z op at za egzaminy i

wydawane po wiadczenia znajomo ci j zyka polskiego (certyfikaty) wynios  980 tys.

z , przy za o eniu, e zainteresowanych sk adaniem egzaminu b dzie oko o 2000 osób

rocznie, a op ata za egzamin i certyfikat b dzie wynosi  490 z , tj. b dzie na poziomie

op aty pobieranej za analogiczny egzamin i certyfikat wydawany przez British Council.

Projekt nowelizacji ustawy o j zyku polskim jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt zosta  poddany konsultacjom spo ecznym. Skierowano go do nast puj cych

instytucji i organizacji spo ecznych i zawodowych:

1) Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski - Warszawa,

2) Spo eczne Towarzystwo O wiatowe - Warszawa,

3) Zarz d G ówny Zwi zku Zak adów Doskonalenia Zawodowego - Warszawa,

4) Stowarzyszenie O wiatowców Polskich - Warszawa,

5) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szkó  Muzycznych I i II stopnia -

Sulejówek,

6) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Warszawa,

7) Rada J zyka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk - Warszawa,

8) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych - Warszawa,

9) Konfederacja Pracodawców Polskich - Warszawa,

10) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Warszawa,

11) Zarz d G ówny Zwi zku Rzemios  Polskich - Warszawa,

12) Business Centre Club - Zwi zek Pracodawców - Warszawa,
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13) Chrze cija ski Zwi zek Zawodowy „Solidarno ” im. Ks. Jerzego Popie uszki -

Warszawa,

14) Zarz d G ówny Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego - Warszawa,

15) Sekcja Krajowa O wiaty i Wychowania NSZZ „Solidarno ” - Gda sk,

16) Wolny Zwi zek Zawodowy „Sierpie  80” - Komisja Krajowa - Katowice,

17) Zwi zek Zawodowy „Rada Poradnictwa” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna -

Warszawa,

18) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno  80” - Wroc aw,

19) Zarz d Krajowy Zwi zku Zawodowego Nauczycieli rednich Szkó  Le nych w

Polsce - Lesko,

20) Zwi zek Zawodowy Pracowników O wiaty i Wychowania „O wiata” - Sanok,

21) Krajowa Sekcja O wiaty NSZZ „Solidarno ” - Szczecin,

22) Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy Pracowników Schronisk dla

Nieletnich i Zak adów Poprawczych - Szczecin,

23) Konferencja Zwi zków Zawodowych Górnictwa w Polsce - Katowice,

24) Sekcja O wiaty KN SZZ „Solidarno  80” - Szczecin,

25) Polski Zwi zek Logopedów - Katowice.

Uwagi zosta y zg oszone przez:

1) Rad  J zyka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk i mia y charakter

redakcyjno-stylistyczny,

2) Komisj  Krajow  Chrze cija skiego Zwi zku Zawodowego „Solidarno ” im. Ks.

Jerzego Popie uszki - uwaga dotyczy a propozycji podwy szenia op at za egzamin i

wydanie po wiadczenia znajomo ci j zyka polskiego, co zosta o uwzgl dnione.

Pozosta e organizacje spo eczne, do których skierowano projekt ustawy do

zaopiniowania, nie wnios y zastrze e .
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Przepisy ustawy nie wp yn  na rynek pracy, konkurencyjno  wewn trzn

i zewn trzn  gospodarki oraz na sytuacj  i rozwój regionalny.





Projekt

Rozporz dzenie

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  1)

z dnia                    2002 r.

w sprawie szczegó owych zada  i regulaminu dzia ania Pa stwowej Komisji Certyfikacji
Znajomo ci J zyka Polskiego dla Cudzoziemców, organizacji pa stwowych komisji

egzaminacyjnych, sposobu obs ugi administracyjnej i finansowej prac Komisji i pa stwowych
komisji egzaminacyjnych, wysoko ci wynagradzania oraz warunków zwrotu kosztów podró y i

pobytu cz onkom Komisji i pa stwowych komisji egzaminacyjnych, a tak e wysoko ci
wynagradzania innych osób wykonuj cych zadania na zlecenie Komisji.

Na podstawie art. 11d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 pa dziernika 1999 r. o j zyku polskim (Dz. U. Nr 90,
poz. 999, z 2000 r. Nr 29, poz. 358 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 i  Nr ...., poz....) zarz dza si , co
nast puje:

§ 1.

Do zada  Pa stwowej Komisji Certyfikacji Znajomo ci J zyka Polskiego dla Cudzoziemców, zwanej
dalej „Komisj ”, nale y:

1) rozstrzyganie spraw wynikaj cych z przeprowadzania egzaminów;
2) przyjmowanie wniosków dotycz cych potrzeb w zakresie przeprowadzania egzaminów;
3) przygotowywanie rocznego harmonogramu egzaminów w uzgodnieniu z dyrektorem Biura

Uznawalno ci Wykszta cenia i Wymiany Mi dzynarodowej;
4) powo ywanie sk adów pa stwowych komisji egzaminacyjnych, wyznaczanie spo ród cz onków

pa stwowych komisji egzaminacyjnych  ich przewodnicz cych;
5) zlecanie przygotowania zada  egzaminacyjnych, analiz i opracowa  na potrzeby
      przeprowadzanych egzaminów;
6) przekazywanie protoko ów i innej dokumentacji zwi zanej z egzaminami do Biura
      Uznawalno ci Wykszta cenia i Wymiany Mi dzynarodowej w celu archiwizacji;
7) organizacja i prowadzenie szkole  dla egzaminatorów i osób przygotowuj cych testy;
8) promocja systemu certyfikacji znajomo ci j zyka polskiego dla cudzoziemców  za granic ;
9) wydawanie certyfikatów znajomo ci j zyka polskiego;

10)  sk adanie rocznych sprawozda  z przebiegu egzaminów i dzia alno ci Komisji ministrowi
w a ciwemu do spraw szkolnictwa wy szego i ministrowi w a ciwemu do spraw o wiaty
i wychowania do dnia 30 stycznia nast pnego roku.

§ 2.

Regulamin dzia ania Komisji stanowi za cznik do rozporz dzenia.

§ 3.
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Pa stwowe komisje egzaminacyjne powo uje Komisja, okre laj c ka dorazowo ich sk ad, termin i miejsce
odbycia egzaminu.

§ 4.

W sk ad pa stwowej komisji egzaminacyjnej wchodzi od 3 do 6 osób, w tym:
1) przewodnicz cy;
2) cz onkowie;
3) sekretarz.

§ 5.

Przewodnicz cy pa stwowej komisji egzaminacyjnej kieruje jej pracami, a w szczególno ci:
1) odpowiada za prawid owy przebieg egzaminu, w tym za zapewnienie odpowiednich warunków i
samodzielno  pracy osób zdaj cych,
2) po przeprowadzeniu egzaminu przekazuje opatrzony swoim podpisem i podpisami pozosta ych
cz onków pa stwowej komisji egzaminacyjnej protokó  wraz z dokumentacj   z przeprowadzonego
egzaminu przewodnicz cemu Komisji.

§ 6.

Obs ug  administracyjn  i finansow  prac Komisji i pa stwowych komisji egzaminacyjnych wykonuj
odpowiednie komórki Biura Uznawalno ci Wykszta cenia i Wymiany Mi dzynarodowej, w ramach
ustalonego na ten  cel  bud etu.

§ 7.

1. Przewodnicz cy Komisji otrzymuje miesi czne wynagrodzenie w wysoko ci 150% stawki, o której
mowa w art. 11d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 pa dziernika 1999 r. o j zyku polskim, zwanej dalej
„stawk ”.
2. Sekretarz Komisji otrzymuje za ka dy dzie  udzia u w posiedzeniach Komisji wynagrodzenie w
wysoko ci  40% stawki.
3. Pozostali cz onkowie Komisji otrzymuj  za ka dy dzie  udzia u w posiedzeniach Komisji
wynagrodzenie w wysoko ci  20% stawki.

§ 8.

Przewodnicz cy pa stwowej komisji egzaminacyjnej za ka dy dzie  udzia u w jej posiedzeniach
otrzymuje wynagrodzenie w wysoko ci 30% stawki, a pozostali cz onkowie i sekretarz pa stwowej
komisji egzaminacyjnej 25% stawki.
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§ 9.

1. Za opracowanie zada  egzaminacyjnych przys uguje wynagrodzenie w wysoko ci do 300% stawki.
2. Za przygotowanie analizy i opracowania na potrzeby egzaminów przys uguje wynagrodzenie
w wysoko ci do  250% stawki.
3. Wysoko  wynagrodzenia za zadania, analizy i opracowania, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala
przewodnicz cy Komisji.

§ 10.

Cz onkowie Komisji i pa stwowych komisji egzaminacyjnych w zwi zku z wykonywaniem
powierzonych im obowi zków otrzymuj  zwrot kosztów podró y i pobytu na zasadach okre lonych w
przepisach reguluj cych nale no ci przys uguj ce pracownikom z tytu u podró y s u bowych na obszarze
kraju oraz poza jego granicami.

§ 11.

Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

_______________________
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia ami administracji rz dowej – o wiata i wychowanie
oraz szkolnictwo wy sze, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U.
Nr 97, poz. 866).

Za cznik do rozporz dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia.................

Regulamin dzia ania Pa stwowej Komisji Certyfikacji Znajomo ci J zyka Polskiego
dla Cudzoziemców

§ 1.
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1.   W sk ad Komisji wchodz  przewodnicz cy i 9 cz onków.
2.   Komisja spo ród swoich cz onków wyznacza zast pc  przewodnicz cego i sekretarza.
3.   Zakres zada   zast pcy przewodnicz cego okre la przewodnicz cy Komisji.
4.   Sekretarz Komisji zapewnia sprawne funkcjonowanie Komisji i wykonywanie przez ni
zada . Szczegó owy zakres zada  sekretarza okre la przewodnicz cy Komisji.

§ 2.
Przewodnicz cy Komisji zwo uje posiedzenia Komisji, przewodniczy jej obradom, reprezentuje j  na
zewn trz, podpisuje uchwa y Komisji oraz certyfikaty.

§ 3.
Komisja dzia a na posiedzeniach zwo ywanych w razie potrzeby, ale nie rzadziej ni  raz na kwarta .

§ 4.
Komisja podejmuje uchwa y zwyk  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej 2/3 swojego sk adu. W
przypadku równej liczby g osów decyduje g os przewodnicz cego.

Uzasadnienie

Projekt rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegó owych zada
i regulaminu dzia ania Pa stwowej Komisji Certyfikacji Znajomo ci J zyka Polskiego dla Cudzoziemców,
organizacji pa stwowych komisji egzaminacyjnych, sposobu obs ugi administracyjnej i finansowej prac
Komisji i pa stwowych komisji egzaminacyjnych, wysoko ci wynagradzania oraz warunków zwrotu
kosztów podró y i pobytu cz onkom Komisji i pa stwowych komisji egzaminacyjnych, a tak e wysoko ci
wynagradzania innych osób wykonuj cych zadania na zlecenie Komisji jest realizacj  upowa nienia dla
ministra w a ciwego do spraw szkolnictwa wy szego i ministra w a ciwego do spraw o wiaty
i wychowania zawartego w art. 11d ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 7 pa dziernika 1999 r. o j zyku polskim
(Dz. U. Nr 90, poz. 999, z 2000 r. Nr 29, poz. 358 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 i Nr..., poz....).

W zwi zku z powo aniem na podstawie ustawy o zmianie ustawy o j zyku polskim Pa stwowej
Komisji Certyfikacji Znajomo ci J zyka Polskiego dla Cudzoziemców, organizacj  systemu egzaminów z
j zyka polskiego jako obcego oraz wydawaniem po wiadcze  jego znajomo ci na ró nych poziomach w
formie certyfikatów konieczne jest okre lenie w drodze rozporz dzenia szczegó owych zada  ww.
Komisji, jej sposobu dzia ania, a tak e okre lenie zasad powo ywania pa stwowych komisji
egzaminacyjnych.

Pozwoli to na stworzenie jednolitego systemu egzaminów, analogicznego do systemów testowania
znajomo ci j zyków obcych w innych krajach, a po wiadczenia znajomo ci j zyka polskiego, wydawane
przez Pa stwow  Komisj  Certyfikacji Znajomo ci J zyka Polskiego dla Cudzoziemców w formie
certyfikatów, b d  dokumentem o wysokiej randze.

Projekt rozporz dzenia okre la tak e sposób wynagradzania cz onków Pa stwowej Komisji
Certyfikacji Znajomo ci J zyka Polskiego dla Cudzoziemców i pa stwowych komisji egzaminacyjnych
za udzia  w pracach zwi zanych z systemem testowania znajomo ci j zyka polskiego oraz za udzia  w
posiedzeniach obu rodzajów komisji.

Jednostk  organizacyjn  odpowiedzialn  za obs ug  administracyjn  i finansow  Pa stwowej
Komisji Certyfikacji Znajomo ci J zyka Polskiego dla Cudzoziemców oraz pa stwowych komisji
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egzaminacyjnych b dzie Biuro Uznawalno ci Wykszta cenia i Wymiany Mi dzynarodowej, które
odpowiednio skalkuluje koszty w ramach swojego bud etu w 2003 r.

Koszty uruchomienia i funkcjonowania systemu certyfikacji wynios 650 tys. z , a z o  si  na nie
koszty obs ugi administracyjnej i finansowej systemu, tj. koszty organizacji i przeprowadzania
egzaminów, koszty przygotowania zada  testowych, opracowa  i analiz, promocji systemu za granic ,
koszty szkolenia egzaminatorów, a tak e wynagrodzenia przewodnicz cego i cz onków Komisji, zwrot
kosztów podró y i pobytu osób zwi zanych z systemem certyfikacji. Koszty te zostan  sfinansowane w
ramach limitu wydatków przewidzianych w bud ecie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w cz ci 38
„Szkolnictwo wy sze” na 2003 r. Szczegó owe wyliczenie skutków finansowych w powy szym zakresie
zawiera uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o j zyku polskim.

W zwi zku z ograniczeniami bud etowymi nie przewiduje si  wzrostu zatrudnienia w Biurze
Uznawalno ci Wykszta cenia i Wymiany Mi dzynarodowej.

Wej cie w ycie przepisów rozporz dzenia nie b dzie mia o wp ywu na rynek pracy,
konkurencyjno  wewn trzn  i zewn trzn  gospodarki oraz sytuacj  i rozwój regionalny.



                                                                                                                                                                             Za czniki do rozporz dzenia
                                                                                                                                                                             Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

                                                                                                                                                            z dnia .........................
                                                                                                                                                                                               Za cznik nr 1
  T o koloru ososiowego.   Format A4.

Rzeczpospolita Polska

Pa stwowa Komisja Certyfikacji Znajomo ci
J zyka Polskiego dla Cudzoziemców

CERTYFIKAT   Nr..............................

Niniejszym potwierdza si , e Pan.....

                   ...........................................................................................................................................
imi  (imiona) i nazwisko

                  urodzon......  dnia ...............................................................................   .........................    r.

w ........................................................................................................................................

                  zda .....  egzamin z j zyka polskiego  na poziomie

                   ...........................................................................................................................................
                         nazwa poziomu

                   z wynikiem*) ...................................................................................................................
     ocena s owna

                       Certyfikaty  b d ce po wiadczeniem znajomo ci  j zyka  polskiego dla cudzoziemców i obywateli
                       polskich na sta e zamieszka ych za granic  s  wydawane na podstawie ustawy z dnia 7  pa dziernika
                       1999 r. o j zyku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999;  z 2000 r. Nr 29, poz. 358 oraz z 2002 r. Nr 144,
                       poz. 1204 i Nr...,poz....)  na nast puj cych poziomach zaawansowania:  podstawowym, rednim ogólnym
                       i zaawansowanym.

                 ................................................. ,                                   dnia ............................   ................   r.
                               (miejscowo )

                                                                                                             PRZEWODNICZ CY KOMISJI

                                                                                                        .......................................................
                                                                                                                                                      (piecz ,  podpis)

            *) Skala ocen:
                        celuj cy,  bardzo dobry,  dobry,  dostateczny,  dopuszczaj cy.

10-76-iw

m.p.



                                                                                        Za cznik  nr 2

             STANDARDY WYMAGA  DLA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW
ZAAWANSOWANIA  ZNAJOMO CI J ZYKA POLSKIEGO

1. Zasady opisu poziomów kompetencji j zykowej dla potrzeb
certyfikacji znajomo ci j zyka polskiego jako obcego:

1) poziomy kompetencji:

a) poziom podstawowy,
b) poziom redni ogólny,
c) poziom zaawansowany;

2) sk adniki opisu kompetencji:

a) poprawno  gramatyczna:
- ogólny opis umiej tno ci dla ka dego poziomu,
- lista zagadnie  gramatycznych dla ka dego poziomu,

b) rozumienie ze s uchu:
- ogólny opis umiej tno ci dla ka dego poziomu,
- rodzaje tekstów dla ka dego poziomu,
- role komunikacyjne dla ka dego poziomu,

c) rozumienie tekstów pisanych:
- ogólny opis umiej tno ci dla ka dego poziomu,
- rodzaje tekstów dla ka dego poziomu,
- role komunikacyjne dla ka dego poziomu,

d) pisanie:
- ogólny opis umiej tno ci dla ka dego poziomu,
- rodzaje tekstów dla ka dego poziomu,
- role komunikacyjne dla ka dego poziomu,
- wymagania w zakresie ortografii dla ka dego poziomu,
- wymagania w zakresie s ownictwa i stylistyki dla ka dego poziomu,

e) mówienie:
- ogólny opis umiej tno ci dla ka dego poziomu,
- role komunikacyjne dla ka dego poziomu,
- wymagania w zakresie wymowy i intonacji dla ka dego poziomu,
- wymagania w zakresie s ownictwa i idiomatyki dla ka dego poziomu,
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2. Opis ogólny kompetencji w j zyku polskim jako obcym na
ró nych poziomach jego znajomo ci:

1) poziom podstawowy:

zdaj cy rozumiej  najwa niejsze tre ci i intencje zawarte w tekstach
pisanych i wypowiedziach mówionych, dotycz ce tematów zwi zanych z
yciem codziennym, czasem wolnym, szko  oraz typowymi sytuacjami w

pracy, wyra one w jasny, typowy sposób; potrafi  u ywa  j zyka w
typowych sytuacjach polskiego ycia codziennego oraz zwi zanych z
podró owaniem po Polsce; potrafi  napisa  prosty tekst na ogólny,
popularny temat, a tak e na temat odnosz cy si  do ich w asnych
zainteresowa ; potrafi  krótko opowiedzie  o w asnych zainteresowaniach,
do wiadczeniach, marzeniach i planach, wyrazi  i krótko uzasadni  w asny
pogl d oraz opisa  zdarzenie z przesz o ci; braki zdaj cych w zakresie
p ynno ci wypowiedzi, wymowy i intonacji, s ownictwa, poprawno ci
gramatycznej, a tak e ortografii nie zak ócaj  w istotny sposób skutecznej
komunikacji; zdaj cy potrafi  pos ugiwa  si  odmian  oficjaln  i
nieoficjaln  j zyka polskiego odpowiednio do sytuacji;

2) poziom redni ogólny:

zdaj cy rozumiej  najwa niejsze tre ci i intencje, dotycz ce tematów
ogólnych,  konkretnych i abstrakcyjnych - z tematami specjalistycznymi,
ci le zwi zanymi z ich w asnymi zainteresowaniami, w cznie - wyra one

w tekstach pisanych i  wypowiedziach mówionych o dosy  skomplikowanej
strukturze; potrafi  u ywa  j zyka w sposób p ynny i spontaniczny,
pozwalaj cy na dosy  swobodn  komunikacj  z rodzimymi u ytkownikami
j zyka we wszystkich sytuacjach ycia codziennego; potrafi  pisa  d u sze
teksty na ró norodne tematy, wyra a  i uzasadnia  w nich w asny punkt
widzenia, a tak e przeprowadza  analiz  porównawcz ; potrafi
wypowiada  si  dosy  obszernie na interesuj ce ich tematy, relacjonowa
zdarzenia z przesz o ci, a tak e bra  ograniczony udzia  w dyskusji, tak e w
sytuacji oficjalnej; braki zdaj cych w zakresie wymowy i intonacji,
s ownictwa, poprawno ci gramatycznej oraz ortografii nie maj  wp ywu na
skuteczno  komunikacji; zdaj cy stosuj  odmian  nieoficjaln  i oficjaln
j zyka polskiego odpowiednio do sytuacji, u ywaj  te  popularnych
wyra e  idiomatycznych;
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3) poziom zaawansowany:

zdaj cy rozumiej  bez trudno ci wszystkie teksty pisane i wypowiedzi
mówione,  odnosz ce si  do zagadnie , o których posiadaj  wiedz ; potrafi
u ywa  j zyka w sposób p ynny i spontaniczny, bez widocznego wysi ku,
we wszystkich sytuacjach komunikacji z rodzimymi u ytkownikami j zyka;
potrafi  bez trudno ci wypowiada  si , prowadzi  rozmow  i bra  udzia  w
dyskusji, w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej, odnosz c si  w wyczerpuj cy i
spójny sposób do ka dego zagadnienia, o którym posiadaj  wiedz ; potrafi
pisa  d u sze teksty na tematy ogólne (wypracowania) oraz teksty u ytkowe
(pisma oficjalne); pos uguj  si  j zykiem precyzyjnie, rozró niaj c niuanse
znaczeniowe i stosuj c wyra enia idiomatyczne; nie pope niaj  istotnych
b dów w zakresie wymowy i intonacji, poprawno ci gramatycznej oraz
ortografii; stosuj  odmian  oficjaln  i nieoficjaln  j zyka polskiego
odpowiednio do sytuacji.

3. Opis poziomu kompetencji w j zyku polskim jako obcym na
poziomie podstawowym:

1) poprawno  gramatyczna, czyli umiej tno  rozpoznawania
i stosowania poprawnych form j zykowych:

a) ogólny opis umiej tno ci:

zdaj cy powinni umie  rozpoznawa  i stosowa  poprawne gramatycznie
formy j zykowe, wyra aj ce i pozwalaj ce na wyra anie intencji
pragmatycznych w zakresie okre lonym inwentarzem funkcjonalno-
poj ciowym poziomu podstawowego, w odniesieniu do tematów i sytuacji
okre lonych inwentarzem tematycznym tego poziomu; zakres ten precyzuje
lista zagadnie  gramatycznych; wyst puj ce w wypowiedziach mówionych i
tekstach pisanych przez zdaj cych b dy gramatyczne nie powinny
uniemo liwia  zrozumienia tre ci i intencji wypowiedzi,

b) katalog zagadnie  gramatycznych okre la si  zgodnie z ust. 3 pkt 10;

2) rozumienie ze s uchu:

a) ogólny opis umiej tno ci:

zdaj cy powinni rozumie  pojedyncze wypowiedzi, wypowiedzi w ramach
dialogu i polilogu oraz d u sze wypowiedzi monologowe (informacje,
prezentacje, og oszenia i instrukcje) w zakresie okre lonym inwentarzem
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funkcjonalno-poj ciowym i tematycznym; rozumienie dotyczy w
szczególno ci zrozumienia intencji pragmatycznej, tematu oraz konkretnej
informacji zawartej w wypowiedzi o przejrzystej strukturze, mówionej w
normalnym tempie, w dobrych warunkach akustycznych, przy u yciu
standardowej wymowy i intonacji; zdaj cy powinni umie  kontrolowa
w asne rozumienie, upewniaj c si , czy w a ciwie zrozumieli oraz prosz c,
gdy jest to mo liwe, o powtórzenie, wyja nienie fragmentu wypowiedzi czy
zapisanie niezrozumia ego s owa,

b) rodzaje tekstów:
 - pojedyncze wypowiedzi intencjonalne (np. yczenia, gratulacje,

kondolencje, komplementowanie, powitanie, po egnanie, podzi kowanie,
pro ba, propozycja, przepraszanie, obiecywanie, zapewnianie),

    - pojedyncze wypowiedzi tematyczne (np.: informacja, og oszenie,
pytanie),

    - fragmenty dialogów intencjonalnych (np. zapraszanie, proponowanie,
doradzanie),

    - fragmenty dialogów tematycznych (np. zakupy, kupowanie biletów,
pytanie o drog , rezerwacja pokoju hotelowego),

    - krótkie wypowiedzi ci g e intencjonalne (np. uzasadnianie w asnego
zdania, relacjonowanie wypowiedzi, wyra anie opinii, porównywanie),

    - krótkie wypowiedzi ci g e tematyczne (np. opowiadanie o sobie,
charakteryzowanie osób, przedstawianie atrakcji turystycznych, wra enia
z podró y),

    - fragmenty programów radiowych i telewizyjnych,
    - fragmenty filmów,
    - typowe nagrania na sekretarce automatycznej,

c) role komunikacyjne:
   - przyjaciel,
   - znajomy,
   - cz onek rodziny,
   - turysta,
   - obcy,
   - ucze ,
   - nauczyciel,
   - student,
   - profesor,
   - pracownik,
   - pracodawca;
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3) rozumienie tekstów pisanych:

a) ogólny opis umiej tno ci:

zdaj cy powinni rozumie  pojedyncze napisy i og oszenia, fragmenty
tekstów d ugo ci jednego akapitu oraz kompletne krótkie teksty (200-300
s ów) w zakresie okre lonym inwentarzem funkcjonalno-poj ciowym i
tematycznym; rozumienie dotyczy w szczególno ci zrozumienia intencji,
ogólnego zrozumienia tematu oraz zrozumienia konkretnych informacji,
zawartych w tekstach drukowanych lub pisanych r cznie starannym,
czytelnym pismem,

b) rodzaje tekstów:
   - pojedyncze napisy i og oszenia intencjonalne (np. Wst p wzbroniony!,

Nie wychyla  si !, Wej cie obok),
   - pojedyncze napisy i og oszenia tematyczne (np. Sklep czynny od 9 do 18,

Remont, Muzeum nieczynne, Godziny przyj : 9-14),
   - fragmenty oryginalnych tekstów prasowych, turystycznych,

informacyjnych, w zakresie tre ci okre lonych inwentarzem
funkcjonalno-poj ciowym i tematycznym,

   - krótkie kompletne teksty oryginalne prasowe, turystyczne, informacyjne
w zakresie tre ci okre lonych inwentarzem funkcjonalno-poj ciowym i
tematycznym,

   - listy prywatne, kartki pocztowe oraz proste listy oficjalne i urz dowe,
   - og oszenia, rozk ady jazdy, jad ospisy, ulotki, broszury i foldery,

instrukcje obs ugi, reklamy, ostrze enia, zakazy i nakazy, nazwy
sklepów, instytucji u yteczno ci publicznej, warsztatów, urz dów i
towarów, wpisy w ksi ce telefonicznej,

   - popularne formularze,
   - notatki, informacje, zawiadomienia, pro by, podzi kowania, pisane

r cznie,

c) role komunikacyjne:
- przyjaciel,
- znajomy,
- cz onek rodziny,
- turysta,
- obcy,
- ucze ,
- nauczyciel,
- student,
- profesor,
- pracownik,
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- pracodawca,
- klient;

4) pisanie:

a) ogólny opis umiej tno ci:

zdaj cy powinni opanowa  relacje g oska - litera, podstawowe zasady
ortografii oraz zasady kompozycji tekstów pisanych, ze zwróceniem uwagi
na styl oficjalny i nieoficjalny, w zakresie okre lonym inwentarzem
funkcjonalno-poj ciowym i tematycznym programu progowego; zdaj cy
powinni umie  stosowa  zasady stylu oficjalnego i nieoficjalnego w sposób
odpowiedni do danej sytuacji oraz zasady ortografii w sposób nie
zak ócaj cy w a ciwego zrozumienia tre ci i intencji tekstu, z zachowaniem
podstawowych wymaga  co do uk adu tekstu,

b) rodzaje tekstów:

- wypracowanie (tekst argumentacyjny, relacja, opowiadanie) - (150-200
s ów),

- streszczenie tekstu ród owego z w asnym komentarzem (150-200 s ów),
- krótkie yczenia i pozdrowienia (10-20 s ów),
- list prywatny (100-150 s ów),
- podstawowe formy listów oficjalnych,
- podstawowa forma yciorysu,
- podstawowa forma podania,
- krótka notatka lub pisemna wiadomo  (np. informacja, podzi kowanie,

pro ba),
- poprawne wype nianie popularnych formularzy,

c) role komunikacyjne:

- przyjaciel,
- znajomy,
- cz onek rodziny,
- turysta,
- obcy,
- ucze ,
- nauczyciel,
- student,
- profesor,
- pracownik,
- pracodawca,
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- pacjent,
- klient;

5) mówienie:

a) ogólny opis umiej tno ci:

zdaj cy powinni potrafi  u ywa  j zyka polskiego w typowych sytuacjach
ycia codziennego oraz zwi zanych z podró owaniem po Polsce; powinni

umie  wyra a  intencje pragmatyczne przewidziane inwentarzem
funkcjonalno-poj ciowym w odniesieniu do tematów zakre lonych
inwentarzem tematycznym; powinni umie  rozpoczyna  i ko czy
rozmow , w cza  si  do rozmowy osób trzecich i bra  w niej aktywny
udzia , gdy rozmowa dotyczy tematów ogólnych lub zwi zanych ze
specjalnymi zainteresowaniami zdaj cych; powinni umie  kontrolowa
przebieg rozmowy, prosz c, gdy zachodzi potrzeba, o powtórzenie,
wyja nienie, przeliterowanie oraz upewniaj c si , czy s  w a ciwie
rozumiani i czy u ywaj  odpowiednich s ów i form; powinni umie
stosowa  podstawowe zasady prowadzenia rozmów telefonicznych;
powinni umie  krótko opowiedzie  o w asnych zainteresowaniach,
do wiadczeniach, marzeniach i planach, wyrazi  i krótko uzasadni  w asny
pogl d, a tak e opisa  zdarzenie z przesz o ci; zdaj cy powinni umie
stre ci  ogl dany ostatnio film lub przeczytan  ostatnio ksi k , wyrazi  o
nich swoj  opini  i krótko uzasadni  j ; powinni umie  stre ci  i
skomentowa  przeczytany artyku  prasowy; powinni umie  wyg osi  z
w a ciw  intonacj , po przygotowaniu, krótk  informacj , podzi kowanie
lub mow  skierowan  do grupy s uchaj cych; wypowiedzi zdaj cych
powinny by  na tyle p ynne, aby nie by o to m cz ce dla rozmówcy, a wi c
utrudniaj ce komunikacj ; zdaj cy powinni stosowa  zasady wymowy i
intonacji pozwalaj ce na w a ciwe zrozumienie wyra anych intencji oraz
tre ci wypowiedzi; powinni tak e umie  stosowa  styl oficjalny lub
nieoficjalny, odpowiednio do sytuacji; wp yw zasad wymowy j zyka
rodzimego mo e by  odczuwalny, ale nie powinien zak óca  zrozumienia
wypowiedzi,

b) rodzaje tekstów (wypowiedzi):
   - krótka wypowied  na temat w asnych zainteresowa , do wiadcze ,

planów,  marze ,
   - streszczenie filmu, ksi ki, artyku u prasowego - z komentarzem,
   - relacja z przesz o ci,
   - wyra enie opinii na okre lony temat, z krótkim uzasadnieniem,
   - wyg oszenie, po przygotowaniu, krótkiej mowy skierowanej do grupy
     s uchaj cych,
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   - rozmowa telefoniczna,
   - krótki dialog intencjonalny,
   - krótki dialog tematyczny,
   - mini-dyskusja (polilog),

c) role komunikacyjne:
- przyjaciel,
- znajomy
- cz onek rodziny,
- turysta,
- obcy,
- ucze ,
- nauczyciel,
- student,
- profesor,
- pracownik,
- pracodawca,
- pacjent,
- klient;

6) wymagania w zakresie wymowy dla poziomu podstawowego:

zdaj cy egzamin na poziomie podstawowym powinni stosowa  odpowiednie
(niezbyt wolne) tempo wypowiedzi i w a ciw  intonacj  ca ych zda
(oznajmuj cych, pytaj cych i wykrzyknikowych, np.: Pana tam nie by o.
Pana tam nie by o? Pana tam nie by o!); zdania wypowiadane np. jako
pro ba o pomoc czy rad  powinny mie  intonacj  pro by; wa na jest te
odpowiednia wymowa zestrojów akcentowych, tzn. czenie s ów
jednosylabowych w grupy (np. nie wiem, nie mam, ze mn , od nas; jad na
wie , wychodz za m ) albo przy czanie s ów jednosylabowych do s ów
akcentowanych (np. kocham j , widz  go); zdaj cy powinni w a ciwie
akcentowa  wyrazy obce typu gramatyka oraz formy czasu przesz ego i
trybu przypuszczaj cego (np. poszli my, zrobiliby my); powinni w a ciwie
wymawia  g osk y w opozycji do i oraz e, g oski  i , g oski dzi s owe
szumi ce, twarde sz, , rz, cz, d  w opozycji do cisz cych, mi kkich , , ,
d ,  (np. wiesz : wie ), g osk r w opozycji do l (np. rok : lok) oraz  w
opozycji do l (np. by y : byli), a tak e grupy spó g oskowe (np. Wszyscy
przejd  przez most.); b dy zdaj cych w zakresie wymowy i intonacji nie
powinny uniemo liwia  zrozumienia sensu i intencji wypowiedzi;
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7) katalog funkcjonalny i poj ciowy poziomu podstawowego:

a) kontakty spo eczne:
   - zwracanie czyjej  uwagi, nawi zywanie kontaktu,
   - przedstawianie si /kogo ,
   - powitanie,
   - stereotypowe formu y powitalne,
   - po egnanie,
   - sk adanie ycze ,
   - wyra anie uznania, komplementowanie,
   - podzi kowanie,
   - przepraszanie,
   - zapraszanie,

b) przebieg rozmowy:
   - rozpocz cie rozmowy, w czanie si  do rozmowy,
   - podtrzymywanie rozmowy,
   - kontrolowanie przebiegu rozmowy,
   - ko czenie wypowiedzi, rozmowy,

c) przekazywanie informacji:
   - nawi zywanie, definiowanie, identyfikowanie,
   - uzasadnianie,
   - okre lanie celu, przeznaczenia,
   - relacjonowanie wypowiedzi w asnych lub osób trzecich,

d) obietnica, oferta:
   - obiecywanie, zapewnianie,
   - oferowanie zrobienia czego ,

e) zajmowanie stanowiska:
   - wyra anie opinii, przekonania,
   - wyra anie wa no ci,
   - wyra anie niepewno ci,
   - przytakiwanie, aprobata,
   - negacja, dezaprobata,

f) uczucia i nastroje:
   - wyra anie sympatii i antypatii,
   - wyra anie nadziei, troski i zmartwienia,
   - wyra anie yczenia,
   - wyra anie rado ci, alu, smutku i wspó czucia,
   - wyra anie upodobania,
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   - wyra anie zadowolenia i niezadowolenie,
   - wyra anie oboj tno ci, dystansu,
   - wyra anie rozczarowania,

g) wzywanie do mówienia/dzia ania lub do ich zaniechania:
   - pytanie, wzywanie do mówienia,
   - pro ba, wzywanie do dzia ania,
   - pro ba o przyzwolenie i przyzwalanie,
   - proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji,
   - doradzanie i odradzanie,
   - zabranianie;

8) katalog poj ciowy dla poziomu podstawowego:

   - wyra anie cechy, w a ciwo ci, stanu w odniesieniu do rzeczy, procesów,
     faktów, osób,
   - wyra anie posiadania, przynale no ci,
   - wyra anie relacji w przestrzeni (miejsce i kierunek),
   - wyra anie relacji czasowych,
   - wyra anie sposobu,
   - wyra anie mo liwo ci, zdolno ci,
   - wyra anie konieczno ci,
   - wyra anie warunku i konsekwencji,
   - porównywanie;

9) katalog tematyczny dla poziomu podstawowego:

    a) cz owiek:
    -imi  i nazwisko, adres, stan rodzinny, p e , wiek, data i miejsce

           urodzenia,
          - przynale no  narodowa/pa stwowa, j zyk,

- szko a, wykszta cenie,
- zawód, zaj cie,
- wygl d, cz ci cia a,
- rodzina i stosunki osobiste,
- sposób sp dzania wolnego czasu - rozrywki, hobby, sport,

    b) mieszkanie/dom:
- rodzaj, po o enie i wielko  mieszkania/domu,
- rodzaje pomieszcze ,
- mieszkanie w hotelu, domu wczasowym,
- urz dzenie i wyposa enie mieszkania,
- koszty mieszkania, czynsz, op aty,
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c) miejsca:
- rodzaj, po o enie i wielko  miejscowo ci,
- instytucje u yteczno ci publicznej, zabytki, atrakcje turystyczne,

d) praca:
 - warunki pracy, czas pracy, urlop,

- p ace i zarobki,
- zwi zki zawodowe,

e) ycie codzienne:
- rutyna dnia codziennego,
- sklepy, us ugi, warsztaty,
- przedmioty codziennego u ytku,
- miary, ilo ci, pieni dze,
- rodki komunikacji,
- prawa i obowi zki,

f) jedzenie, picie, palenie:
- lokale gastronomiczne,
- ywno , dania, potrawy,
- napoje,
- palenie,

g) zdrowie i higiena osobista:
- higiena osobista,
- samopoczucie,
- choroba, wypadek,

h) rodowisko naturalne:
- ro liny i zwierz ta,
- krajobraz,
- pogoda, klimat,

i) tematy ogólnego zainteresowania:
- warunki ycia, poziom ycia,
- rodki masowego przekazu, aktualne informacje;

10) katalog zagadnie  gramatyczno-syntaktycznych dla poziomu
podstawowego:

a) odmiana rzeczowników przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej:
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- odmiana rzeczowników rodzaju m skiego ko cz cych si  na spó g osk ,
np. pan, ch opiec, kot, ko , obiad, zeszyt;
- odmiana rzeczowników rodzaju m skiego zako czonych na -a,  np. kolega,
poeta lub -o, np. dziadzio, Kazio,
- odmiana rzeczowników rodzaju m skiego zako czonych na -anin, np.
Amerykanin,
- odmiana rzeczowników rodzaju e skiego zako czonych na -a, np. mama,
ciocia, cisza, apteka, noga lub -i, np. pani,
- odmiana rzeczowników rodzaju e skiego zako czonych na spó g osk ,
np. mi o , przyja , podró , noc, krew,
- odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego zako czonych na -o, np. okno,
biurko, nazwisko, -e, np. pole, danie,
- odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego zako czonych na -um, np.
centrum, gimnazjum, muzeum,
- odmiana rzeczowników nieregularnych: dziecko, tydzie , rok; oko, ucho,
r ka, przyjaciel, pieni dz, cz owiek,
- przymiotnikowa odmiana rzeczowników typu chory, podró ny, imion
zako czonych na -y, -i, np. Antoni, Jerzy oraz nazwisk zako czonych na
-ski, -cki, -ska, -cka, np. Kowalski, Kowalska; Nowacki, Nowacka,
- formy mianownika liczby mnogiej rodzaju m skoosobowego, np. studenci,
profesorowie, rolnicy,

b) mechanizm odmiany rzeczowników:

-temat i ko cówka,
-alternacje samog oskowe i spó g oskowe zachodz ce w temacie, np. pies:
psa, dzie : dnia, ch opiec: ch opca; Bóg: do Boga, wybór: wyboru; wzór:
wzoru; miasto: w mie cie, Kraków: w Krakowie; obiad: po obiedzie; m :
m a; Marek: Marka; pieni dze: pieni dzy,

c) odmiana zaimków przez przypadki w liczbie pojedynczej
    i mnogiej:
-odmiana zaimków osobowych: ja, ty, on, ona, ono; my, wy, oni, one; pan,
pani, pa stwo,
-odmiana zaimków wskazuj cych, np. ten, ta, to, ci, te,
-odmiana zaimków dzier awczych: mój, moja moje; twój, twoja, twoje;
nasz,   nasza, nasze; wasz, wasza, wasze; pana, pani, pa stwa,
-odmiana zaimków pytaj cych, np. kto, co; jaki, jaka, jakie; który, która,
które; czyj, czyja, czyje,
-odmiana zaimków nieokre lonych: kto , co , jaki , który , czyj ; ka dy,
-odmiana zaimków przecz cych: nikt, nic, aden,

d) odmiana przymiotników przez przypadki w liczbie pojedynczej
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     i mnogiej:
-odmiana przymiotników zako czonych w rodzaju m skim na -y, np. dobry,
ma y, ciasny, du y lub -i, np. tani, polski, lekki, d ugi,
-odmiana przymiotników zako czonych w rodzaju e skim na -a, np. dobra,
ma a, ciasna, du a, tania, polska, lekka, d uga,
-odmiana przymiotników zako czonych w rodzaju nijakim na -e, np. dobre,
ma e, ciasne, du e, tanie, polskie, lekkie, d ugie,
-formy mianownika liczby mnogiej rodzaju m skoosobowego, np.dobrzy,
mali, duzi, polscy, inni,

e) odmiana liczebników przez przypadki:
-odmiana liczebników g ównych, np. jeden, jedna, jedno; dwa, dwaj, dwóch,
dwie; trzy, dziesi , dwadzie cia pi , sto, tysi c,
-odmiana przymiotnikowa liczebników porz dkowych, np. pierwszy,
pierwsza, pierwsze, pierwsi; drugi, druga, drugie, drudzy; dziesi ty,
dziesi ta, dziesi te,

f) przypadki:
- mianownik liczby pojedynczej i mnogiej:
    - mianownik w funkcji podmiotu:

Student czyta ksi k .
    - mianownik jako forma orzecznika  w orzeczeniu imiennym:

Ta dziewczyna jest adna. Mój brat to lekarz.

- dope niacz liczby pojedynczej i mnogiej:
     - dope niacz jako forma dope nienia bli szego po czasownikach

zaprzeczonych:
Nie znam tej studentki.

     - dope niacz wyra aj cy przynale no :
To jest ksi ka Ewy.

     -  dope niacz po okre leniu miary i ilo ci:
Prosz  kupi  butelk  piwa, litr mleka.

     -    dope niacz po liczebnikach g ównych (od 5 wzwy  i nieokre lonych):
   Ona ma du o pieni dzy. Mam tu pi  ksi ek.

- dope niacz w wyra eniach przyimkowych po przyimkach:
u, z/e/, dla, do, od/e/, obok, bez:     

Jad  z Krakowa do Warszawy. Piotr mieszka u  mnie.
To jest prezent dla Marka.

      -    dope niacz w datach okre laj cych dzie , miesi c i rok:
Renia urodzi a si  10 (dziesi tego) grudnia 1962    
(tysi c dziewi set sze dziesi tego drugiego)    
roku.

      -    dope niacz w zdaniach bezosobowych po formach:
nie ma, nie by o, nie b dzie, brak:

  Nie ma Andrzeja. Jutro nie b dzie zaj .
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  Brak cukru.

- biernik liczby pojedynczej i mnogiej:
      - biernik jako dope nienie bli sze po   czasownikach przechodnich: Pisz  list.
      - biernik w wyra eniach przyimkowych po przyimkach:  na, o, po, przez/e/,

w/e/, za:
Id  na uniwersytet. Prosz  przej  przez rynek. 

     Spotkanie jest we wtorek.
  Spotkamy si  za godzin .

- miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej:
       -  miejscownik w wyra eniach przyimkowych  okre laj cych miejsce i czas
czynno ci po przyimkach: na, o, po, przy, w/e/:
                                   B d  w Polsce w przysz ym roku.

   Spotkamy si  w biurze o godzinie pi tej.
- miejscownik w wyra eniach przyimkowych  okre laj cych przedmiot, o

którym si  mówi, my li:
       Rozmawiamy o Krakowie. My l  o Ewie.

     - miejscownik w wyra eniach przyimkowych precyzuj cych rok lub miesi c:
Przyjad  w maju. Przyjecha em na studia

   w zesz ym roku.

- narz dnik liczby pojedynczej i mnogiej:
     - narz dnik jako forma orzecznika wyra onego  rzeczownikiem po

czasownikach: by , zosta : Ewa jest studentk . Ewa jest dobr  studentk .
     - narz dnik wyra aj cy narz dzie czynno ci:    

Jad  autobusem, a on jedzie poci giem.
  Prosz  pisa  o ówkiem!

     - narz dnik w wyra eniach przyimkowych po przyimkach:
z/e/, za, nad, pod, przed, mi dzy: Jad  do Polski z mam .

  Samochód stoi przed domem.
- celownik liczby pojedynczej i mnogiej:
     -  celownik zaimków osobowych:

Ten film bardzo  mi si  podoba. Jest ci zimno?
- celownik rzeczowników ywotnych jako  dope nienie dalsze:
                              Da em Ewie kwiaty.,

g) fleksja czasowników (odmiana czasowników, czyli koniugacja),

h) czasowniki niedokonane i dokonane,

i) strona czynna i zwrotna (formy osobowe):

- tryb oznajmuj cy:
     -   czas tera niejszy czasowników niedokonanych,
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- czas przesz y czasowników dokonanych i  niedokonanych,
-    czas przysz y czasowników niedokonanych i   dokonanych,

- tryb przypuszczaj cy,
- tryb rozkazuj cy,

j) nieosobowe formy czasownikowe:
- formy typu: mo na, trzeba, wolno, warto, nale y, powinno si ,
- formy typu: mówi si ,
- formy typu: nie ma, nie by o, nie b dzie,

k) po czenie czasowników modalnych (np: chc , mog , musz ) z
bezokolicznikiem,

l) czasowniki ruchu (system oparty na opozycji  znaczeniowej i :jecha ),

) konstrukcja  mie  + bezokolicznik,

m) derywacja:

- tworzenie i funkcje syntaktyczne przys ówków  odprzymiotnikowych,

- stopniowanie przymiotników i u ycie syntaktyczne stopni:
    -  stopie  równy i wy szy:

Ona jest tak adna jak Ewa.
    Ewa jest adniejsza od Basi / ni  Basia.

   Ten temat jest bardziej interesuj cy od tamtego / ni  tamten.
    - stopie  najwy szy:

Zosia jest naj adniejsza ze wszystkich dziewcz t.

- stopniowanie przys ówków i u ycie syntaktyczne stopni:
    - stopie  równy i wy szy:

Marek pisze tak adnie jak Ada .
   Ada  pisze adniej od Roberta / ni  Robert.
  Marek pisze bardziej interesuj co od Roberta / ni  Robert.

     - stopie  najwy szy:
Ada  pisze naj adniej ze wszystkich uczniów.

- nazwy mieszka ców krajów oraz przymiotniki tworzone od  nazw
krajów,

n) leksykologia:
-  podzia  wyrazów na cz ci mowy,
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-  zró nicowanie formalne przymiotników i  przys ówków,
-  system zaimków dzier awczych: mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, ich;swój;
pana, pani, pa stwa,

o) sk adnia:

- zdanie pojedyncze rozwini te:
    - zdania oznajmuj ce: Robert jest Polakiem.

   Zosia ma s ownik.

    - zdania pytaj ce:
      pytania o rozstrzygni cie rozpoczynane partyku czy: Czy on jest

Francuzem?,
      mo liwo  opuszczania partyku y czy:

Masz bilety do kina?,
      pytania o informacj : Sk d on jest?

  Gdzie mieszkasz?,
      pytania niezale ne i zale ne:

Czy to ma sens?
   Jak my lisz, czy to ma sens?

  Nie wiem, czy to ma sens.
- wyra anie cz ci zdania pojedynczego:
   - podmiot wyra ony mianownikiem,
   - podmiot wyra ony rzeczownikiem w po czeniu z liczebnikiem typu dwa

i typu pi :
   U mnie w domu s  dwa koty.

   - zdania bezpodmiotowe typu: mówi si , e...

- wyra anie orzeczenia:
   - orzeczenie proste (Marek studiuje j zyk angielski)  i z o one (Adam jest

ambitnym studentem),
   - orzeczenie imienne z orzecznikiem w mianowniku (Ewa jest mi a) i w

narz dniku (Ewa jest dobr  studentk ),

- wyra anie dope nienia:
   -  dope nienie bli sze wyra ane biernikiem:

Znam Renat .
   -  dope nienie bli sze wyra ane dope niaczem po czasownikach

zaprzeczonych:
Nie znam Renaty.

   -  dope nienie dalsze: Marek daje kwiaty Renacie.
   -  forma rzeczownika (przypadek) postulowana przez czasownik; zwi zek

rz du: Marek kupi  gazet .
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- przydawka jako okre lenie rzeczownika:
    -  przydawka wyra ona przymiotnikiem dubluj cym kategorie

gramatyczne rzeczownika: Robert ma mi on . Zwi zek zgody.
    -  przydawka wyra ona rzeczownikiem w dope niaczu:      

Robert zna on  Adama. Zwi zek rz du.
    -  szyk przydawki przymiotnej,

- okolicznik jako okre lenie czasownika:
    - okolicznik wyra ony przys ówkiem:

Marek mówi dobrze po angielsku.
Zwi zek przynale no ci.

     - okolicznik wyra ony wyra eniem przyimkowym:
   Robert b dzie w Polsce w sierpniu.

     - zwi zek znaczeniowy zwany zwi zkiem przynale no ci jako po czenie
czasownika  z okolicznikiem:

    Robert b dzie u mnie na imieninach.

- podwójna i potrójna negacja w zdaniu pojedynczym:
Nic nie wiem! Nic nie powiem.
On nigdy niczego nie rozumie!
Ja si  nie denerwuj !
Ja si  nigdy nie denerwuj !

- zdania bezpodmiotowe typu:
Mówi si ; Mówi si , e jutro nie b dzie wody.

- zdania z o one wspó rz dnie ze spójnikami  i, a, ale, albo, lub, lecz, wi c,
jednak,

-  zdania z o one podrz dnie:
- po czone zaimkiem

            forma zaimka który, u ywanego w roli       
wska nika zespolenia,

         - po czone spójnikiem jak, aby, poniewa , bo,   chocia , cho , dlatego
e, kiedy, gdy, gdyby, ... to,  je li, je eli, ... to, e, eby,np.

 zdania  typu: Marek chce, ebym, eby , eby,
eby my, eby cie, eby...,

        - brak "nast pstwa i zgody czasów" w polszczy nie,
        - interpunkcja zdania z o onego: u ywanie przecinka  przed zaimkami

wzgl dnymi i spójnikami wyst puj cymi w roli wska ników
zespolenia.
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4. Opis poziomu kompetencji w j zyku polskim jako obcym na
poziomie rednim ogólnym:

1) poprawno  gramatyczna, czyli umiej tno  rozpoznawania i
stosowania poprawnych form j zykowych:

zdaj cy powinni umie  rozpoznawa  i stosowa  poprawne gramatycznie
formy j zykowe, wyra aj ce i pozwalaj ce na wyra anie intencji
pragmatycznych w zakresie okre lonym inwentarzem funkcjonalnym i
poj ciowym poziomu redniego ogólnego, w odniesieniu do tematów i
sytuacji okre lonych inwentarzem tematycznym tego poziomu.; zakres ten
precyzuje lista zagadnie  gramatycznych poziomu redniego ogólnego,
stanowi ca gramatyk  podstawow  j zyka polskiego; obejmuje ona
wszystkie zagadnienia wyst puj ce na poziomie progowym, poszerzone o
nowe ich funkcje syntaktyczne, a tak e formy nowe, rzadziej wyst puj ce w
tekstach, ale umo liwiaj ce ich zró nicowanie stylistyczne w zale no ci od
typu i stylu; maj c do wyboru kilka sposobów syntaktycznego wyra enia tej
samej informacji, zdaj cy winni umie  wybra  jeden z nich w zale no ci od
typu tworzonego tekstu (mówiony - pisany, nieoficjalny - oficjalny,
prywatny - urz dowy - prasowy) i jego stylu;  wyst puj ce w tekstach i
wypowiedziach zdaj cych b dy gramatyczne nie powinny mie  wp ywu na
skuteczno  komunikacji;

2) rozumienie ze s uchu:

a) ogólny opis umiej tno ci:

zdaj cy powinni rozumie  najwa niejsze tre ci i intencje wypowiedzi
mówionych w sytuacjach okre lonych inwentarzem funkcjonalnym,
poj ciowym i tematycznym poziomu redniego ogólnego; wypowiedzi mog
dotyczy  tematów ogólnych, konkretnych i abstrakcyjnych, znanych i
nieznanych zdaj cym, a tak e tematów specjalistycznych, ci le zwi zanych
z w asnymi zainteresowaniami zdaj cych mog  by  mówione w naturalnym
tempie, a tak e mie  dosy  skomplikowan  struktur ; zdaj cy powinni
rozumie  najwa niejsze tre ci popularnych form polskich programów
radiowych i telewizyjnych (dzienników, reporta y, seriali, programów typu
talk show); powinni rozumie  wypowiedzi w sposób pozwalaj cy na dosy
swobodn  rozmow  z pojedyncz  osob  oraz na ograniczony udzia  w
rozmowie wielu rodzimych u ytkowników j zyka; powinni umie  stosowa
strategie pozwalaj ce na u atwienie zrozumienia, takie jak rozumienie z
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kontekstu, kontrolowanie przebiegu rozmowy, upewnianie si  co do
w a ciwego rozumienia, pro ba o dodatkowe wyja nienie, itp. ,

b) rodzaje tekstów:

-  pojedyncze wypowiedzi intencjonalne i tematyczne,
-  wypowiedzi w ramach dialogu i polilogu (np. rozmowy telefoniczne,
wywiady radiowe i telewizyjne, fragmenty seriali telewizyjnych i
programów typu talk show),
- krótsze wypowiedzi ci g e (np. instrukcje, reklamy, informacje, informacje
na temat aktualnych wydarze , fragmenty dzienników radiowych i
telewizyjnych, informacje podawane przez megafon w supermarketach, na
dworcach kolejowych i autobusowych),
- d u sze wypowiedzi ci g e (wyk ady i prezentacje na tematy ogólne,
komentarze i reporta e radiowe i telewizyjne, fragmenty filmów
dokumentalnych i fabularnych),

c) role komunikacyjne:

- obcy,
- turysta,
- znajomy,
- przyjaciel,
- cz onek rodziny,
- klient, kupuj cy,
- petent,
- sprzedawca, sprzedaj cy,
- wynajmuj cy (samochód, lokal, mieszkanie),
- pacjent,
- ucz cy, ucz cy si , wyk adowca, student,
- pracownik, podw adny,
- pracodawca, prze o ony,
- uprawiaj cy sport,
- widz, czytelnik, s uchacz, kibic sportowy,
- konsument,
- kierowca,
- w a ciciel pojazdu,
- uczestnik wypadku drogowego, kolizji,
- ofiara przest pstwa,
- telefonuj cy;
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3) rozumienie tekstów pisanych:

a) ogólny opis umiej tno ci:

zdaj cy powinni czyta  teksty w tempie ok. 110 s ów na minut  i rozumie
(bez pomocy s ownika) globalnie i szczegó owo pojedyncze napisy,
fragmenty tekstów oraz ca e teksty oryginalne w ró nych stylach i formach
(drukowane i pisane r cznie) z zakresu okre lonego w katalogu
funkcjonalnym, poj ciowym i tematycznym; powinni oni rozumie
najwa niejsze tre ci i intencje, dotycz ce tematów ogólnych, konkretnych i
abstrakcyjnych, znanych i nieznanych zdaj cym, a tak e tematów
specjalistycznych, ci le zwi zanych z w asnymi zainteresowaniami
zdaj cych, zawarte w popularnych formach tekstów u ytkowych,
prasowych, literackich, urz dowych; zdaj cy powinni zna  najwa niejsze
konwencje i sformu owania stosowane w listach prywatnych i oficjalnych, a
tak e w pismach i formularzach urz dowych; powinni umie  stosowa
strategie u atwiaj ce rozumienie tekstów, takie jak rozumienie kontekstowe,
czytanie pobie ne, szybkie wyszukiwanie wa nej informacji,

b) rodzaje tekstów:

- pojedyncze wypowiedzi pisemne intencjonalne i tematyczne:

  - informacje (np. Wydawanie posi ków mi dzy 7 - 9 i 13 - 15),
  - nakazy (np. Po wej ciu niezw ocznie skasuj bilet!),
  - zakazy (np. Palenie surowo wzbronione!),
  - ostrze enia (np. Uwaga! Piesi!),
  - szyldy (np. Akcesoria rowerowe, Konfekcja m ska),
  - og oszenia (np. Szczeni ta - kundelki oddam w dobre r ce.),
  - repertuar kin i teatrów (np. Film pol. b.o.),

-  teksty jednoakapitowe:

  - teksty informacyjne (z katalogów, ulotek i informatorów, dotycz cych  np.
kultury, sportu, handlu, us ug, pogody, edukacji, turystyki),

  - teksty reklamowe,
  - og oszenia prasowe oraz notatki, informacje, zawiadomienia i og oszenia pisane

r cznie,
  - instrukcje (np. obs ugi),
  - opisy w a ciwo ci towarów, lekarstw, wraz z piktogramami,
  - notatki prasowe,
  - horoskopy,
  - przepisy kulinarne,
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- listy prywatne oficjalne i nieoficjalne, pisma urz dowe (d ugo ci ok.
jednej strony formatu A 4),

-  popularne formularze,

- teksty ci g e ca e lub fragmenty (teksty prasowe, informacyjne,
reklamowe,  literackie) d ugo ci 1 - 1,5 strony formatu A 4,

c) role komunikacyjne:

- obcy,
- turysta,
- znajomy,
- przyjaciel,
- cz onek rodziny,
- klient, kupuj cy,
- petent,
- sprzedawca, sprzedaj cy,
- wynajmuj cy (samochód, lokal, mieszkanie),
- pacjent,
- ucz cy, ucz cy si , wyk adowca, student,
- pracownik, podw adny,
- pracodawca, prze o ony,
- uprawiaj cy sport,
- widz, czytelnik, s uchacz, kibic sportowy,
- konsument,
- kierowca,
- w a ciciel pojazdu,
- uczestnik wypadku drogowego, kolizji,
- ofiara przest pstwa;

4) pisanie:

a) ogólny opis umiej tno ci:

zdaj cy powinni umie  poprawnie zaplanowa , skomponowa  i zredagowa
krótkie kompletne teksty (15-20 s ów), d u sze (50-80 s ów) sformalizowane
teksty, takie jak listy prywatne oficjalne i nieoficjalne, a tak e krótsze (120-
160 s ów) i d u sze (250-300 s ów) formy kreatywne (wypracowania)
wymagaj ce np. przeprowadzenia wywodu argumentacyjnego z
uzasadnieniem czy analizy porównawczej. W tekstach powinni umie
stosowa  odmian  oficjaln  i nieoficjaln  j zyka oraz konwencje
stylistyczne i ortograficzne odpowiednio do sytuacji; zdaj cy powinni umie
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poprawnie wype nia  popularne formularze urz dowe; braki zdaj cych w
zakresie s ownictwa, ortografii i poprawno ci gramatycznej nie powinny
mie  wp ywu na skuteczno  komunikacji pismo r czne zdaj cych powinno
by  czytelne,

b) rodzaje tekstów:

- og oszenie, reklama, skarga, reklamacja, za alenie, protest, odwo anie
od decyzji (15 - 20 s ów),
- notatka, zaproszenie, zawiadomienie, yczenia, pozdrowienia,
kondolencje (15 - 20 s ów),
- podanie (50 - 60 s ów),
- yciorys (50 - 60 s ów),
- list motywacyjny (60 - 80 s ów),
- odpowied  na og oszenie (60 - 80 s ów),

     - streszczenie tekstu prasowego o obj to ci strony formatu A 4 (80 - 100
s ów),

     - komentarz, opinia o filmie, ksi ce, wydarzeniu,
     - charakteryzowanie osoby (120 - 150 s ów),

- relacja np. z podró y, z koncertu, z wakacji,
- list (i odpowied  na list) prywatny oficjalny i nieoficjalny (150 - 160
s ów),
- krótki referat - tekst do wyg oszenia (ok. 250 s ów),
- opis,
- opowiadanie,
- tekst argumentacyjny,
- wypracowanie, np. analiza porównawcza (250 - 300 s ów),
- popularne formularze (do wype nienia),

c) role komunikacyjne:
- obcy,
- turysta,
- znajomy,
- przyjaciel,
- cz onek rodziny,
- klient, kupuj cy,
- petent,
- sprzedawca, sprzedaj cy,
- wynajmuj cy (samochód, lokal, mieszkanie),
- ucz cy, ucz cy si , wyk adowca, student,
- pracownik, podw adny,
- pracodawca, prze o ony,
- konsument,



23

- kierowca,
- w a ciciel pojazdu,
- uczestnik wypadku drogowego, kolizji,
- wiadek, ofiara przest pstwa;

5) mówienie:

a) ogólny opis umiej tno ci:

zdaj cy powinni u ywa  j zyka w sposób p ynny i spontaniczny,
pozwalaj cy na dosy  swobodn  komunikacj  z rodzimymi u ytkownikami
j zyka we wszystkich sytuacjach ycia codziennego, a tak e w typowych
sytuacjach zwi zanych np. z edukacj  i prac ; powinni umie  prowadzi
dosy  swobodn  rozmow  z pojedyncz  osoba, a tak e bra  udzia  w
rozmowie wielu rodzimych u ytkowników j zyka; zdaj cy powinni umie
prowadzi  rozmowy telefoniczne prywatne i oficjalne; powinni umie
wypowiada  si  dosy  obszernie na interesuj ce ich tematy, relacjonowa
zdarzenia z przesz o ci, a tak e bra  ograniczony udzia  w dyskusji, tak e w
sytuacji oficjalnej. Powinni umie  zabra  g os i w czy  si  do dyskusji;
zdaj cy powinni umie  wyg osi  z w a ciw  intonacj , po krótkim
przygotowaniu, krótki referat na tematy ogólne, skierowany do grupy
s uchaj cych oraz odpowiedzie  na kilka pyta  dotycz cych swojej
wypowiedzi; powinni umie  stre ci  i skomentowa  przeczytan  ostatnio
ksi k  lub publikacj  prasow ; powinni umie  przytoczy  czyj
wypowied  i ustosunkowa  si  do niej; w swoich wypowiedziach zdaj cy
powinni umie  w a ciwie stosowa  popularne wyra enia idiomatyczne;
powinni zna  i umie  stosowa  konwencje socjokulturowe rz dz ce
komunikacj  mówion  w j zyku polskim; powinni tak e umie  stosowa
odmian  oficjaln  i nieoficjaln  j zyka odpowiednio do sytuacji; braki
zdaj cych w zakresie s ownictwa, wymowy i intonacji oraz poprawno ci
gramatycznej nie powinny wp ywa  na skuteczno  komunikacji; zdaj cy
powinni umie  stosowa  strategie koryguj ce i u atwiaj ce wypowied , takie
jak zast powanie nieznanych s ów opisem, upewnianie si  co do
poprawno ci u ycia s ów, form i struktur, parafrazowanie, u ywanie
zwrotów pozwalaj cych na zastanowienie si  (np. Hm, to rzeczywi cie
bardzo interesuj ca kwestia ...),

b) rodzaje tekstów (wypowiedzi):

-  krótka wypowied  na zadany temat (np. prezentacja w asnych
zainteresowa , historia w asnej rodziny, opinia na jaki  kontrowersyjny
temat, streszczenie i komentarz do filmu, ksi ki, artyku u prasowego, tekstu
literackiego; relacja z wydarzenia),
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-  rozmowa telefoniczna (odmiana nieoficjalna i oficjalna),
-  wyg oszenie, po przygotowaniu, krótkiego referatu i odpowied  na pytania

go dotycz ce,
- dialog intencjonalny (np. pocieszanie kogo , reklamacja, protest),
- dialog tematyczny (np. wra enia z wakacji, opis rodzinnego miasta),
- dyskusja,

c) role komunikacyjne:

- obcy,
- turysta,
- znajomy,
- przyjaciel,
- cz onek rodziny,
- klient, kupuj cy,
- petent,
- sprzedawca, sprzedaj cy,
- wynajmuj cy (samochód, lokal, mieszkanie),
- pacjent,
- ucz cy, ucz cy si , wyk adowca, student,
- pracownik, podw adny,
- pracodawca, prze o ony,
- uprawiaj cy sport,
- widz, czytelnik, s uchacz, kibic sportowy,
- konsument,
- kierowca,
- w a ciciel pojazdu,
- uczestnik wypadku drogowego, kolizji,
- wiadek, ofiara przest pstwa,
- telefonuj cy;

6) wymagania w zakresie wymowy dla poziomu redniego ogólnego :

zdaj cy powinni opanowa  wymow  polsk  nie tylko w zakresie grup s ów
czy pojedynczych zda , lecz tak e umiej tno ci budowania replik w trakcie
dialogu oraz umiej tno ci budowania monologu i wypowiedzi narracyjnej;
je li chodzi o wymow  g osek polskich, powinni opanowa  nie tylko
wymow  fonemów, które warunkuj  przekazywanie znacze , ale tak e ich
warianty, zale nie od kontekstu (np. [fczoraj pszyszed do domu pó nym
wieczorem]); wi e si  to z umiej tno ci  odró niania wymowy potocznej,
niestarannej, w tempie allegro - od wymowy oficjalnej, starannej, w tempie
lento; wypowiedzi zdaj cych powinno cechowa rednio szybkie tempo i
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w a ciwa intonacja, a tak e stosowanie upraszczania grup spó g oskowych w
obr bie pojedynczych s ów oraz na granicy s ów;

7) katalog funkcjonalny dla poziomu redniego ogólnego:

a) powitanie, po egnanie, formu y grzeczno ciwe, przedstawianie si ,
b) nawi zywanie kontaktu, zwracanie si  do odbiorcy,
c) pytanie o informacj , udzielanie informacji,
d) definiowanie, identyfikowanie,
e) relacjonowanie wypowiedzi w asnych lub osób trzecich,
f) pro ba, odmowa; obietnica, zapewnienie,
g) propozycja (dzia ania), zgoda, odrzucenie propozycji,
h) doradzanie i odradzanie,
i) polecanie, zabranianie, nakazywanie i zakazywanie,
j) wyra anie opinii, przekonania, udzia  w dyskusji,
k) perswazja, argumentacja,
l) potwierdzenie, zaprzeczenie,
) ostrzeganie, wyra anie gro by,

m) przepraszanie, wybaczanie,
n) wyra anie niezadowolenia, z o ci, oburzenia,
o) wyra anie zmartwienia, pocieszanie,
p) wyra anie obawy, strachu, l ku,
r) wyra anie krytyki i reagowanie na krytyk ,
s) wyra anie alu, dezaprobaty, rozczarowania,
t) wyra anie mo liwo ci, niemo liwo ci, konieczno ci;

8) katalog poj ciowy dla poziomu redniego ogólnego:

a) wyra anie cechy, w a ciwo ci, stanu w odniesieniu do rzeczy,
         faktów i osób,
b) wyra anie relacji w przestrzeni (miejsce i kierunek),
c) wyra anie relacji czasowych,
d) wyra anie warunku i konsekwencji,
e) porównywanie;

9) katalog tematyczny dla poziomu redniego ogólnego:

a)  ludzie:
   - wygl d, cechy charakteru,
   - historia rodziny, pochodzenie,
   - konflikty, problemy rodzinne, mi dzyludzkie i mi dzypokoleniowe,
   - cudzoziemiec w ród Polaków - stereotypy,
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b) mieszkanie:
  -  opis mieszkania (rozk ad),
  -  wyposa enie, urz dzenie,
  -  lokalizacja, rachunki, koszty, awarie i drobne naprawy,
  -  rynek mieszkaniowy w Polsce, wynajmowanie,
  -  rodzaje w asno ci lokalowej,

c) us ugi:
  -   remont, sprz tanie, naprawy,
  -   pralnia chemiczna,
  -   fryzjer, kosmetyczka, gabinety odnowy biologicznej, si ownia, sauna,
  -   warsztat samochodowy, stacja obs ugi, stacja benzynowa,
  -   fotograf, wypo yczalnia video, biblioteka, bank, poczta,

d) edukacja:
- systemy edukacji, rodzaje szkó , kierunki studiów,
- nowy system szkolnictwa w Polsce - kierunki zmian, egzaminy, testy,

e) praca:
-  rynek pracy, zawody, stanowiska,
-  poszukiwanie pracy / pracowników,
-  kwalifikacje, wymagania,
-  prawo pracy, urlop, renty, emerytury,
-  bezrobocie, zasi ki,

f) czas wolny - kultura, rozrywki, sport:
- rodzaje rozrywki (np.teatr, kino, muzeum, koncerty),
- zainteresowania, kolekcjonerstwo, hobby,
- sposoby sp dzania wolnego czasu (np. owienie ryb, uprawianie ogrodu,

majsterkowanie),
- dyscypliny sportowe, zawody,
- relaks (np. aerobik, jogging, joga, p ywanie, jazda konna),

g) zakupy:
- rodzaje sklepów,
- sposoby p acenia (np.gotówka, karty kredytowe, raty, kredyt, leasing),
- zakupy z katalogu, z ofert telewizyjnych, sprzeda  sieciowa,
- produkty - sk ad i w a ciwo ci, informacja, promocja i reklama,
- reklamacje,

h) potrawy i napoje:
- posi ki i napoje,
- lokale gastronomiczne,
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- przepisy i zwyczaje kulinarne,
- dieta, sposób od ywiania si ,

i) cia o cz owieka i jego zdrowie:
- cz ci cia a,
- opis stanu zdrowia,
- wizyta u lekarza,
- nag e wypadki,
- apteka,
- diagnostyka (badania, analizy),
- profilaktyka,

j)  podró e i rodki transportu:
- komunikacja miejska (np. po czenia, przesiadki, objazdy),
- komunikacja krajowa i mi dzynarodowa (np. po czenia, przesiadki,

objazdy),
- wycieczki i pobyty zorganizowane (biura podró y),
- turystyka indywidualna, hotel, kemping, pensjonat, kwatery prywatne,

pokoje go cinne, agroturystyka,

k) przyroda i rodowisko:
- wiat ro lin i zwierz t,
- klimat, pory roku, pogoda (prognoza),
-  problemy ekologiczne,

l) nauka i technika:
- rozwój techniki,
- komputeryzacja,
- motoryzacja,
- telekomunikacja,
- badania naukowe,
- odkrycia i wynalazki,

) media:
- prasa,
- radio,
-  telewizja,

m) tradycje, zwyczaje, wi ta:
- uroczysto ci rodzinne,
- uroczysto ci ko cielne,
- uroczysto ci pa stwowe,
- zwyczaje (ogólnopolskie),
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n) „ciemne strony ycia”:
- przest pczo ,
- uzale nienia,
- organy cigania,
- wymiar sprawiedliwo ci,

o)  tematy ogólnego zainteresowania:
- polityka, ekonomia, religia, obyczaje,
-     problemy dyskusyjne: np.kara mierci, eutanazja, aborcja, klonowanie;

10) katalog zagadnie  gramatyczno-syntaktycznych dla poziomu
redniego ogólnego obejmuje wszystkie formy wyst puj ce na poziomie

progowym, poszerzone o nowe ich funkcje syntaktyczne oraz formy
nowe, rzadziej wyst puj ce w tekstach, ale umo liwiaj ce ich
zró nicowanie stylistyczne w zale no ci od typu i stylu, a w
szczególno ci:

a)  odmian  rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników przez
przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej wed ug wzorów deklinacji
m skiej, e skiej, nijakiej i mieszanej,

b) znajomo  funkcji syntaktycznych przypadków centralnych (mianownika,
dope niacza, biernika i miejscownika) oraz peryferycznych (narz dnika,
celownika, wo acza),

c)  odmian  rzeczowników o rozszerzanym temacie typu imi  (imi-eni-a,
imi-on-a), kamie  (kamie-ni-a) i zwierz  (zwierz- ci-a, zwierz- t- ),

d) odmian  polskich nazw w asnych typu Ko ciuszko, Zimny, Nowakowa,
Nowakówna [nazwisk] i Bia ystok, Chy ne, Zakopane (nazwy
miejscowo ci),

e) odmian  rzeczowników nieregularnych typu ksi dz, ksi , chrzest; tak e
tych, których formy zale  od znaczenia (np. ucho - uszy, cz  cia a, ucha
cz ci naczy  i toreb),

f) umiej tno  stosowania niektórych form deklinacyjnych w zale no ci od
typu tekstu i stylu wypowiedzi, np. form mianownika u ywanych zamiast
wo acza w j zyku mówionym: Zosia! Piotrek! Mama! i form wo acza
u ywanych obowi zkowo w j zyku pisanym i przy kontakcie oficjalnym:
Droga Zosiu! Kochana Mamo! Panie profesorze! Szanowny Panie
Profesorze!,
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g) koniugacj  czasowników regularnych i nieregularnych, tak e tych,
których odmiana zale y od znaczenia, np. wie  /ja wioz , ty wieziesz;
wioz em/; wie  /ja wiod , ty wiedziesz; wiod em/,

h) odmian  czasowników w trybie oznajmuj cym (czasy: tera niejszy,
przesz y i przysz y czasowników dokonanych i niedokonanych),
przypuszczaj cym i rozkazuj cym,

i) odmian  czasowników w stronie czynnej, zwrotnej i biernej (tworzenie
form strony biernej, ich nacechowanie stylistyczne i zakres u ycia, np.
Kazimierz Wielki za o y  Akademi  Krakowsk  w roku 1364. Akademia
Krakowska zosta a za o ona przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku.),

j) tworzenie i u ycie nieosobowych form czasownika: imies owów
przymiotnikowych (czynnych na - cy i biernych na -ony, -ny, -ty) oraz
imies owów przys ówkowych (wspó czesnych na - c i uprzednich na -wszy,
- szy),

k) u ycie form imies owowych w ramach synonimii syntaktycznej typu:
Ten student, zdaj cy dzi  egzamin ustny, w a nie wyszed  // Ten student,
który zdawa  dzi  egzamin ustny, w a nie wyszed ; Wróciwszy do domu,
zabra a si  szybko do odrabiania lekcji // Po powrocie do domu zabra a si
szybko do odrabiania lekcji// Kiedy wróci a do domu, zabra a si  szybko do
odrabiania lekcji// Wróci a do domu a potem zabra a si  szybko do
odrabiania lekcji// Wróci a do domu i zabra a si  szybko do odrabiania
lekcji; Zap acony przez ojca rachunek by  bardzo wysoki// Rachunek, który
zosta  zap acony przez ojca, by  bardzo wysoki// Rachunek, który zap aci
ojciec, by  bardzo wysoki,

l) wzory sk adniowe czasowników polskich tak e wtedy, gdy wzór zale y od
znaczenia czasownika, np.  wyda 1 'zap aci ': kto wydaje co na co, na kogo,
np. Adam wydaje du o pieni dzy na ycie; wyda 2 'zwróci , przydzieli ' :
kto wydaje co komu, np. Kelnerka wyda a mi 25 z otych reszty; wyda 3
'zdradzi , ujawni ': kto wydaje kogo, co przed kim, np. W czasie rozprawy
z odziej wyda  swoich wspólników; wyda 4 'odda  za on ': kto wydaje kogo
za m  za kogo, np. Mama jest bardzo zadowolona, bo wydaje swoj
najm odsz  córk  za cudzoziemca; wyda 5 'narazi  na co ': kto wydaje
kogo, co na co, np. Wszyscy opu cili go i wydali na pewn  zgub ,

) umiej tno  budowania zda  z o onych ze zdaniami podrz dnymi
rozpoczynanymi zaimkami wzgl dnymi (np. który) i spójnikami, np.
Ch opak, na którego czeka a  przez tyle lat, nigdy ju  nie wróci. Postanowi
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nie wraca , gdy / poniewa / dlatego e/ bo czu  si  przez ciebie
zdominowany,

m) umiej tno  przekszta cania zda  pojedynczych w jedno zdanie z o one,
np. Michel przyjecha  rok temu do Polski. Chcia  tu studiowa  slawistyk  //
Michel przyjecha  rok temu do Polski, dlatego e chcia  tu studiowa
slawistyk ,

n) umiej tno  przekszta cania zda  z o onych w zdania pojedyncze, np.
Kolega namawia  nas, eby my wyjechali wcze nie// Kolega namawia  nas
na wczesny wyjazd,

o) umiej tno  u ywania imies owów przys ówkowych w zdaniach,

p) umiej tno   budowania okresów warunkowych - rzeczywistych (np.
Je eli tak bardzo chcesz, pójdziemy w sobot  na koncert Maryli Rodowicz.),
mo liwych (np. Je li zdam// Je libym zda  wszystkie egzaminy w czerwcu,
pojad  na wakacje do W och.) i nierzeczywistych (np. Gdybym wiosn
wi cej pracowa , sko czy bym ju  prac  prac  magistersk , ale poniewa
tak si  nie sta o, wci  musz  nad ni  pracowa .),

r) umiej tno  budowania zda  wielokrotnie z o onych,

s) umiej tno  u ywania mowy niezale nej (jej wyk adników formalnych),

t) umiej tno  u ywania mowy zale nej (jej formalnych wyk adników),

u) umiej tno  przekszta cania mowy niezale nej w zale n , np.
Dziennikarz: -Czy j zyk polski jest zagro ony? Czy gro  mu zapo yczenia
angielskie? Doktor Polonistyki: - Moim zdaniem polszczyzna nie jest
zagro ona. Widzi si  teraz wprawdzie wi c zapo ycze  angielskich, ale jest
to zapewne chwilowa moda, zwi zana z otwarciem Polski na wiat, kultury
polskiej na inne kultury, a polszczyzny - na inne j zyki, jak zreszt  by o
zawsze w ci gu tysi ca lat dziejów naszego j zyka. Mowa zale na:
Dziennikarz zapyta , czy polszczyzna jest zagro ona np. przez zapo yczenia
angielskie. Uznaj c, e w latach 90. wyst puje wi cej zapo ycze
angielskich, polonista nie zaakceptowa  pogl du o zagro eniu polszczyzny.
Jego zdaniem polszczyzna przyjmowa a zapo yczenia z wielu j zyków w
ci gu ca ej swej historii. Fala wp ywów angielskich to wed ug niego tylko
"chwilowa moda",

w) umiej tno  u ywania w tekstach odpowiednich konstrukcji poznanych
w ramach synonimii syntaktycznej.
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5. Opis poziomu kompetencji w j zyku polskim jako obcym
na poziomie zaawansowanym:

1) poprawno  gramatyczna, czyli umiej tno  rozpoznawania i
stosowania poprawnych form j zykowych:

zdaj cy egzamin na poziomie zaawansowanym powinni umie  u ywa
poprawnych form gramatycznych obejmuj cych ca  gramatyk  j zyka
polskiego, w tym tak e form rzadkich; maj c do wyboru kilka sposobów
syntaktycznego wyra ania tej samej informacji, powinni umie  wybra
jeden z nich w zale no ci od typu tworzonego tekstu (mówiony - pisany;
nieoficjalny - oficjalny; prywatny - urz dowy - prasowy - radiowy) i jego
stylu; zakres zagadnie  gramatycznych precyzuje katalog gramatyczno-
syntaktyczny poziomu zaawansowanego; obejmuje on wszystkie formy
gramatyczne i konstrukcje sk adniowe wyst puj ce we wspó czesnym
j zyku polskim, tak e takie, które pojawiaj  si  w nim rzadko; oznacza to,
e zdaj cy na  tym poziomie powinni wykazywa  si  indywidualnym stylem

mówienia i pisania po polsku;

2) rozumienie ze s uchu:

a) ogólny opis umiej tno ci:

zdaj cy powinni rozumie  bez trudno ci znaczenie tre ciowe i intencjonalne
wszystkich rodzajów wypowiedzi mówionych, tak e tych, które zawieraj
wyra enia nacechowane, idiomatyczne, potoczne i regionalne; wypowiedzi
mog  by  mówione w naturalnym, indywidualnym, a wi c te  dosy
szybkim tempie, tak e w niedoskona ych warunkach akustycznych, gdy
przeszkadza szum, ha as w tle, jak np. w kawiarni czy na ulicy; zdaj cy
powinni rozumie  wypowiedzi w stopniu pozwalaj cym na ca kowicie
swobodn  rozmow  z pojedyncz  osob  oraz udzia  w rozmowie i dyskusji
wielu rodzimych u ytkowników j zyka; powinni rozumie  bez trudno ci
tre  polskich programów radiowych i telewizyjnych, a tak e filmów;
powinni tak e bez trudno ci rozumie  wyk ady, odczyty i prezentacje na
tematy ogólne, a tak e te specjalistyczne, o których posiadaj  wiedz ,

b) rodzaje tekstów:

- pojedyncze wypowiedzi intencjonalne i tematyczne,
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-  krótsze wypowiedzi ci g e (np. komunikaty radiowe, zapowiedzi i
og oszenia podawane przez megafon, fragmenty programów radiowych i
telewizyjnych),

- d u sze teksty ci g e:

    - wyk ady, odczyty i prezentacje na temat ogólny lub popularno-
naukowy,

    - przemówienia okoliczno ciowe,

-  programy radiowe i telewizyjne, filmy kinowe (fragmenty):

- dzienniki, wiadomo ci i sprawozdania sportowe, reklamy,
- reporta e, programy i filmy dokumentalne,

    - komentarze do aktualnych wydarze , dyskusje, wywiady, programy typu
talk show,

- konkursy, zagadki, popularne programy satyryczne,
- seriale, filmy fabularne,

c) role komunikacyjne:

- obcy,
- turysta,
- cz onek rodziny, przyjaciel, znajomy,
- kupuj cy, sprzedaj cy, wynajmuj cy mieszkanie (lokal),
- telefonuj cy,
- klient, petent, pacjent,
- ucz cy si , student, nauczyciel, wyk adowca,
- pracownik, podw adny
- pracodawca, prze o ony,
- widz, s uchacz, uprawiaj cy sport, kibic,
- kierowca, w a ciciel pojazdu, uczestnik wypadku drogowego, kolizji,
- wiadek, ofiara przest pstwa;

3) rozumienie tekstów pisanych:

a) ogólny opis umiej tno ci:

zdaj cy powinni rozumie  znaczenie tre ciowe i intencjonalne (tak e
wyra ane w sposób po redni, aluzyjny, ironiczny i artobliwy) wszystkich
rodzajów tekstów pisanych (drukowanych i pisanych r cznie) - listów
prywatnych i pism urz dowych, tekstów prasowych, u ytkowych i
literackich - tak e tych, które zawieraj  wyra enia nacechowane,



33

idiomatyczne, potoczne i regionalne; powinni zna  wszystkie konwencje i
rozumie  idiomatyczne sformu owania stosowane w listach prywatnych,
oficjalnych i nieoficjalnych, a tak e w pismach i formularzach urz dowych;
powinni umie  biegle stosowa  strategie u atwiaj ce rozumienie tekstów,
takie jak rozumienie kontekstowe, czytanie pobie ne, szybkie wyszukiwanie
wa nej informacji,

b) rodzaje tekstów:

-  pojedyncze wypowiedzi pisemne intencjonalne i tematyczne
(np.informacje, nakazy i zakazy, ostrze enia, szyldy, og oszenia,
reklamy),

- teksty jednoakapitowe (np.informacje, og oszenia, reklamy, instrukcje,
opisy, notatki prasowe, notatki i og oszenia pisane r cznie),

- teksty ca e lub fragmenty tekstów prasowych, u ytkowych i literackich,
takich jak np.:
- opowiadanie, relacja, opis, narracja,
- reporta , felieton, wywiad, recenzja filmowa,
- instrukcja obs ugi, informacja o towarze, tekst reklamowy,

 - tekst wyk adu popularno-naukowego,
    - tekst przemówienia okoliczno ciowego,

- komentarz redakcyjny,
- wiadomo ci bie ce,
- informacje kulturalne i popularno-naukowe,

- listy prywatne, oficjalne i nieoficjalne,

- pisma i formularze urz dowe,
c) role komunikacyjne:

- obcy,
- turysta,
- cz onek rodziny, przyjaciel, znajomy,
- kupuj cy, sprzedaj cy, wynajmuj cy mieszkanie (lokal),
- klient, petent, pacjent,
- ucz cy si , student, nauczyciel, wyk adowca,
- pracownik, podw adny,
- pracodawca, prze o ony,
- czytelnik,
- kierowca, w a ciciel pojazdu, uczestnik wypadku drogowego, kolizji,
- wiadek, ofiara przest pstwa;
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4) pisanie:

a) ogólny opis umiej tno ci:

zdaj cy powinni umie  poprawnie komponowa  i redagowa  krótkie
kompletne teksty (30-60 s ów), d u sze (100-150 s ów) sformalizowane
teksty, takie jak listy prywatne oficjalne i nieoficjalne, a tak e d u sze (350-
400 s ów) formy kreatywne (wypracowania) wymagaj ce np.
przeprowadzenia wywodu argumentacyjnego z uzasadnieniem, klasyfikacji
czy analizy porównawczej. Powinni umie  zredagowa  tekst referatu i
przemówienia okoliczno ciowego do wyg oszenia; powinni umie
zredagowa  tekst listu oficjalnego b d cego odpowiedzi  na pismo
urz dowe; w tekstach zdaj cy powinni umie  w a ciwie stosowa  odmian
oficjaln  i nieoficjaln  j zyka oraz konwencje stylistyczne i ortograficzne
odpowiednie do sytuacji; powinni pos ugiwa  si  j zykiem precyzyjnie i
idiomatycznie, stosuj c niuanse znaczeniowe, a tak e wyra enia aluzyjne,
ironiczne i artobliwe; zdaj cy powinni umie  poprawnie wype nia
wszystkie formularze urz dowe; braki zdaj cych w zakresie s ownictwa,
ortografii i poprawno ci gramatycznej, w tym zw aszcza sk adniowej, mog
by  jedynie sporadyczne i marginalne; pismo r czne zdaj cych powinno by
czytelne ,

b) rodzaje tekstów:

- og oszenie, reklama, skarga, reklamacja, za alenie, protest (30 - 60 s ów),
- notatka, zaproszenie, zawiadomienie, yczenia, kondolencje (30 - 60

s ów),
- odpowied  na og oszenie (60 - 80 s ów),
- podanie (60 - 100 s ów),
- yciorys, yciorys naukowy (60 - 100 s ów),
- list motywacyjny (100 - 150 s ów),
- streszczenie tekstu prasowego o obj to ci strony formatu A 4 (100 - 150

s ów),
- komentarz, recenzja, opinia o filmie, ksi ce, tek cie, wydarzeniu (100 -

150 s ów),
- relacja, np. z podró y (300 -400 s ów),
- list (i odpowied  na list) prywatny oficjalny i nieoficjalny oraz

odpowied  na pismo urz dowe (150 - 200 s ów),
- referat, tekst przemówienia okoliczno ciowego (do wyg oszenia) (oko o

300 s ów,
- tekst narracyjny, argumentacyjny, klasyfikuj cy (300 - 400 s ów),
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- wypracowanie, np. analiza porównawcza (300 - 400 s ów),
- formularze urz dowe (do wype nienia),

c) role komunikacyjne:

- obcy,
- turysta,
- cz onek rodziny, przyjaciel, znajomy,
- kupuj cy, sprzedaj cy, wynajmuj cy (lokal),
- klient, petent, pacjent,
- ucz cy si , student, nauczyciel, wyk adowca,
- pracownik, podw adny,
- pracodawca, prze o ony,
- kierowca, w a ciciel pojazdu, uczestnik wypadku drogowego, kolizji,
- wiadek, ofiara przest pstwa;

5) mówienie:

a) ogólny opis umiej tno ci:

zdaj cy powinni u ywa  j zyka w sposób  p ynny i spontaniczny,
pozwalaj cy na ca kowicie swobodn  komunikacj  z rodzimymi
u ytkownikami j zyka we wszystkich sytuacjach; powinni umie  prowadzi
ca kowicie swobodn  rozmow  z pojedyncz  osob , a tak e bra  pe ny
udzia  w rozmowie wielu rodzimych u ytkowników j zyka; zdaj cy
powinni umie  prowadzi  wszystkie rodzaje rozmów telefonicznych;
powinni umie  wypowiada  si  obszernie i precyzyjnie na interesuj ce ich
tematy, relacjonowa  zdarzenia z przesz o ci, a tak e bra  pe noprawny
udzia  w dyskusji, tak e w sytuacji oficjalnej; powinni umie  zabra  g os i
w czy  si  do dyskusji, a tak e rozpocz , poprowadzi , podsumowa  i
zako czy  dyskusj ; zdaj cy powinni umie  wyg osi  z w a ciw  intonacj
referat i przemówienie okoliczno ciowe,  skierowane do grupy s uchaj cych
oraz odpowiedzie  na pytania, tak e tzw. "trudne" i "zaczepne", dotycz ce
swojej wypowiedzi; powinni umie  ciekawie stre ci  i skomentowa
ogl dany ostatnio film czy przeczytan  ostatnio ksi k  lub publikacj
prasow ; powinni umie  przytoczy  czyj  wypowied  i ustosunkowa  si
do niej; w swoich wypowiedziach zdaj cy powinni pos ugiwa  si
indywidualnym, bogatym j zykiem, stosuj c niuanse znaczeniowe,
wyra enia potoczne i idiomatyczne, emocjonalne, aluzyjne, ironiczne i
artobliwe; powinni zna  i umie  stosowa  konwencje socjokulturowe

rz dz ce komunikacj  mówion  w j zyku polskim, a tak e u ywa  odmiany
oficjalnej i nieoficjalnej j zyka odpowiednio do sytuacji;
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braki zdaj cych w zakresie s ownictwa i poprawno ci gramatycznej powinny
by  jedynie sporadyczne i marginalne; wymowa i intonacja zdaj cych mo e
zdradza  ich j zyk rodzimy jedynie jako informacja o ich regionalnym
pochodzeniu, nie mo e jednak os abia  p ynno ci i swobody komunikacji;
zdaj cy powinni umie  biegle stosowa  strategie koryguj ce i u atwiaj ce
wypowied , takie jak zast powanie opisem nieznanych s ów i wyra e  oraz
omijanie "trudnych miejsc" w p ynny, niezauwa alny dla s uchaj cych
sposób, parafrazowanie, u ywanie zwrotów pozwalaj cych na zastanowienie
si  (np. Hm, to rzeczywi cie bardzo interesuj ca kwestia ...),

b) rodzaje tekstów (wypowiedzi):

- krótka wypowied  na zadany temat (np. interpretacja sentencji, cytatu,
fragmentu tekstu, prezentacja w asnych zainteresowa , historia w asnej
rodziny, opinia na jaki  kontrowersyjny temat (tak e krytyczna, ironiczna,
artobliwa i emocjonalna), streszczenie i krytyczny (tak e emocjonalny)

komentarz do filmu, ksi ki, artyku u prasowego, tekstu literackiego; relacja
(tak e emocjonalna i artobliwa) z wydarzenia,
- rozmowa telefoniczna (wszystkie rodzaje),
- wyg oszenie, po przygotowaniu, referatu i odpowied  na pytania dotycz ce
tekstu,
- wyg oszenie, po przygotowaniu, przemówienia okoliczno ciowego,
- dialog intencjonalny (np. pocieszanie kogo , reklamacja, protest, skarga),
- dialog tematyczny (np. wywiad, wymiana wra e  z wakacji, rozmowa na
temat rodzinnego miasta, porada, udzielanie informacji),
-  dyskusja,

c) role komunikacyjne:

- obcy,
- turysta,
- znajomy,
- przyjaciel,
- cz onek rodziny,
- klient, kupuj cy,
- petent,
- sprzedawca, sprzedaj cy,
- wynajmuj cy (samochód, lokal, mieszkanie),
- pacjent,
- ucze , nauczyciel, wyk adowca, student,
- pracownik, podw adny,
- pracodawca, prze o ony,
- uprawiaj cy sport,
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- widz, czytelnik, s uchacz, kibic sportowy,
- konsument,
- kierowca,
- w a ciciel pojazdu,
- uczestnik wypadku drogowego, kolizji,
- wiadek, ofiara przest pstwa,
- telefonuj cy;

6) katalog tematyczny dla poziomu zaawansowanego - obejmuje
wszystkie tematy zawarte w katalogach poziomu progowego i redniego
ogólnego ze zwróceniem szczególnej uwagi na nast puj ce zagadnienia:

a)  ludzie -konflikty, problemy rodzinne, mi dzyludzkie,
mi dzypokoleniowe i mi dzyetniczne,

b) edukacja - porównanie systemów edukacji w ró nych krajach,

c) praca:
- trudno ci zwi zane z poszukiwaniem pracy,
- rynek pracy,

d) kultura:
- teatr, kino, wystawy, koncerty jako wydarzenia kulturalne,
-   wydarzenia sportowe (igrzyska olimpijskie, zawody, mecze),

e) problematyka zdrowotna - choroby jako problemy spo eczne: AIDS,
narkomania,

f) podró e:
- relacje z podró y,
-   teksty reklamowe,

g) przyroda i rodowisko -problemy ekologiczne (np. zanieczyszczenie
rodowiska, rabunkowa gospodarka lasami, zwierz ta i ro liny zagro one

zag ad ),

h) nauka i technika:
- problemy ekonomiczne i spo eczne zwi zane z badaniami naukowymi,

rozwojem techniki i wynalazkami,
- pozytywne i negatywne strony komputeryzacji,

i) media - spo eczna rola mediów (prasy, radia i telewizji),
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j) tradycje, zwyczaje, wi ta - uroczysto ci rodzinne, religijne pa stwowe
oraz zwyczaje,

 k) aktualne problemy spo eczne :
- wspó czesne problemy spo eczne, ekonomiczne i spo eczne: kryzysy

gospodarcze, neokolonizacja, kl ski ywio owe, "wielkie dyskusje"
(kara mierci, eutanazja, aborcja, tolerancja, genetyka, a rola mediów,
feminizm),

- przest pczo  (korupcja, pranie pieni dzy), dzia alno  organów cigania
i wymiaru sprawiedliwo ci;

7) katalog zagadnie  gramatyczno-syntaktycznych dla poziomu
zaawansowanego - obejmuje wszystkie formy gramatyczne i konstrukcje
sk adniowe wyst puj ce we wspó czesnym j zyku polskim, tak e takie,
które pojawiaj  si  w nim rzadko; zdaj cy egzamin na tym poziomie
powinni wykaza  si  indywidualnym stylem mówienia i pisania po polsku;
katalog obejmuje w szczególno ci wszystkie zagadnienia zawarte w
programach dla poziomu progowego i redniego oraz zagadnienia o
najwy szym stopniu trudno ci, takie jak:

a) znajomo  ogranicze  w odmianie rzeczowników zbiorowych, np.
ptactwo, listowie oraz stanowi cych singularia tantum, np. elazo, wiedza,
ch opstwo, kwiecie i pluralia tantum, np.drzwi, sanie, usta, m ty oraz ich
u ycia w zdaniu,  np.W tym nowym, wyremontowanym pokoju jest troje
drzwi.,

b) znajomo  u ycia przypadków po rzadko u ywanych czasownikach, np.
narz dnika po czasownikach litowa  si , ubolewa , p aka  w zdaniach typu:
Matka ubolewa a nad losem syna.,

c) znajomo  u ycia przypadków w ró nych odmianach polszczyzny, np.
u ycie wo acza z nazwiskami w polszczy nie potocznej typu: Pani
Nowakowa! Panie Kowalski! lub wo acza nazw w asnych w poezji typu:
Litwo, ojczyzno moja!,

d) znajomo  rodzaju i odmiany rzadko u ywanych rzeczowników typu:
gole , torbiel,

e) znajomo  odmiany, w tym - ogranicze  w odmianie rzeczowników
zapo yczonych typu: bikini, big-band, bizneswoman/ businesswoman,
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f) u ycie w zdaniach przymiotników typu: ciekaw, pe en, gotów, rad,
wiadom, wart, wesó , zdrów,

g) sk adni  liczebników w zdaniach: w po czeniach z rzeczownikami i
czasownikami,

h) znajomo  liczebników zbiorowych i ich sk adni, np. Pi cioro studentów
ju  sko czy o pisanie testu,

i) u ycie liczebników zbiorowych w grupach liczebnikowych, np. Na
wycieczce by o a  sto trzydzie cioro pi cioro dzieci,

j) znajomo  odmiany i sk adni liczebników oba, obydwa, dwaj, obaj,
obydwaj; oboje, obydwoje; trzej, czterej, np.Na zaj ciach nie by o obu
studentów.,Oboje pa stwo Malinowscy nam pomogli.,

k) u ycie zaimków aden i ka dy w liczbie pojedynczej w zdaniach, np.
Ka dy ze studentów zg osi  si  na egzamin = Wszyscy studenci zg osili si  na
egzamin; aden ze studentów nie zg osi  si  na egzamin= Nikt nie zg osi  si
na egzamin.,

l) u ycie zaimka si  w zdaniach, w tym - w wyra eniach frazeologicznych
z  wyrazem samo, np. To si  rozumie samo przez si .,

) odmian  czasowników nieregularnych typu: trze , drze , zawrze ; d ,
ci , gi , kl , poj ; mieli , mle ,

m) u ycie form koniugacyjnych w ró nych odmianach polszczyzny,
np. form pierwszej osoby trybu rozkazuj cego w wyra eniach potocznych
typu: Niech skonam! Niech si  tob  naciesz ! Niech ci  u ciskam!,

n) u ycie form trybu przypuszczaj cego nieosobowych form czasowników
na -no, -to, np. Gdybym tego nie zrobi , mówiono by o mnie le.,

o) znajomo  rzadkich par aspektowych typu: odpisywa : poodpisywa ,
zapisywa : pozapisywa  i ich u ycia w zdaniach,

p) znajomo  czasowników z prefiksami nadaj cymi im szczególne
znaczenie, np. wysoki stopie  intensywno ci akcji: napracowa  si ,
nagada  si  do woli, czy wyra aj cych osi gni cie celu mimo trudno ci:
dodzwoni  si , dop yn  do brzegu, dopra  bielizn ,
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r) znajomo  czasowników dwuaspektowych typu: kaza , lubowa , ich
odmiany i u ycia w zdaniach,

s) znajomo  sk adni rzeczowników odczasownikowych, np. lokomotywa
gwi d e - gwizd lokomotywy; importowa  towary - import towarów;
handlowa  narkotykami - handel narkotykami; m odzie  pochwali a kogo  -
pochwa a m odzie y, m odzie  zosta a pochwalona - pochwa a m odzie y,

t) u ycie imies owów przymiotnikowych i przymiotników posiadaj cych
identyczne formy, np. przera ony, przera ony czym ,

u) znajomo  elementów s owotwórstwa jako zabieg pozwalaj cy na
globalne rozumienie wyrazów, grup wyrazowych i zda , w tym rozumienie
neologizmów literackich,

w) znajomo  budowy i funkcji semantyczno - stylistycznej zda
bezpodmiotowych dotycz cych zjawisk meteorologicznych, przyrodniczych,
wra e  zmys owych, stanów psychicznych i fizjologicznych,

x) umiej tno  pos ugiwania si  zdaniami wielokrotnie z o onymi i ich
transformacji,

y) umiej tno  budowania tekstu spójnego wewn trznie, zawieraj cego
wska niki nawi zania wewn trznego,

z) rozpoznawanie stylu wypowiedzi: artystycznego, naukowego,
dziennikarskiego, urz dowego, potocznego.

U z a s a d n i e n i e

Projekt rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegó owych
warunków i trybu przeprowadzania egzaminów z j zyka polskiego oraz wydawania
certyfikatów, wzoru certyfikatu, warunków odp atno ci za przeprowadzanie egzaminów
i wydawanie certyfikatów, wymaga , jakim powinni odpowiada  egzaminatorzy pa stwowych
komisji egzaminacyjnych, a tak e standardów wymaga  dla poszczególnych poziomów
zaawansowania znajomo ci j zyka polskiego jest realizacj  upowa nienia zawartego
w art. 11d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa dziernika 1999 r. o j zyku polskim (Dz. U. Nr 90,
poz. 999, z 2000 r. Nr 29, poz. 358 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 i Nr ..., poz....) dla
ministra w a ciwego do spraw szkolnictwa wy szego i ministra w a ciwego do spraw o wiaty
i wychowania.

Projekt rozporz dzenia okre la zasady przeprowadzania egzaminów, warunki, jakie
powinni spe nia  egzaminatorzy pa stwowych komisji egzaminacyjnych. Zawiera opisy
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wymaga  dla trzech poziomów znajomo ci j zyka polskiego, warunki ubiegania si
o zwolnienie z egzaminu, wzór certyfikatu po wiadczaj cego znajomo  j zyka polskiego.
Projekt rozporz dzenia okre la szczegó owo tak e warunki odp atno ci za egzamin
i certyfikat.

Jednostk  organizacyjn  odpowiedzialn  za obs ug  administracyjn  i finansow
systemu certyfikacji znajomo ci j zyka polskiego jako obcego b dzie Biuro Uznawalno ci
Wykszta cenia i Wymiany Mi dzynarodowej, które odpowiednio skalkuluje koszty
organizacji systemu egzaminów w ramach swojego bud etu w 2003 r.

Koszty uruchomienia i funkcjonowania systemu certyfikacji wynios 650 tys. z ,
a z o  si  na nie koszty obs ugi administracyjnej i finansowej systemu, tj. koszty organizacji
i przeprowadzania egzaminów, koszty przygotowania zada  testowych, opracowa  i analiz ,
promocji systemu za granic , koszty szkolenia egzaminatorów, a tak e wynagrodzenia
przewodnicz cego i cz onków Komisji, zwrot kosztów podró y i pobytu osób zwi zanych
z systemem certyfikacji. Koszty te zostan  sfinansowane w ramach limitu wydatków
przewidzianych w bud ecie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w cz ci 38 „Szkolnictwo
wy sze” na 2003 r. Szczegó owe wyliczenie skutków finansowych w powy szym zakresie
zawiera uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o j zyku polskim.

W zwi zku z ograniczeniami bud etowymi nie przewiduje si  wzrostu zatrudnienia
w Biurze Uznawalno ci Wykszta cenia i Wymiany Mi dzynarodowej.

Op aty pobierane za egzaminy i wydanie certyfikatu b d  stanowi y dochód bud etu
pa stwa i b d  gromadzone na rachunku dochodów bud etowych Biura Uznawalno ci
Wykszta cenia i Wymiany Mi dzynarodowej, dysponenta III stopnia rodków bud etu
pa stwa.

Wej cie w ycie przepisów rozporz dzenia nie b dzie mia o wp ywu na rynek pracy,
konkurencyjno  wewn trzn  i zewn trzn  gospodarki oraz sytuacj  i rozwój regionalny.


