
 

Zarządzenie nr 63 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 21 lipca 2020 r. 

 

w sprawie utworzenia i ustalenia programu kursu dokształcającego: 

Intensywny kurs online przygotowujący  

do państwowego egzaminu certyfikowanego na poziomie B1 

 

 

 

Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 24 w związku z § 116 ust. 4 Statutu Uniwersytetu 

w Białymstoku zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

1. Tworzy się, od roku akademickiego 2020/2021, kurs dokształcający: Intensywny kurs 

online przygotowujący do państwowego egzaminu certyfikowanego na poziomie B1. 

2. Jednostką prowadzącą kurs, o którym mowa w ust. 1, jest Wydział Filologiczny, Szkoła 

Języka i Kultury Polskiej POLLANDO.  

 

§ 2 

Ustalam program kursu dokształcającego: Intensywny kurs online przygotowujący 

do państwowego egzaminu certyfikowanego na poziomie B1, który stanowi Załącznik 

do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

                        Rektor 

     Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 

 

 

  



Załącznik  

do Zarządzenia nr 63 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 21 lipca 2020 r. 

 

PROGRAM INTENSYWNEGO KURSU ONLINE 

PRZYGOTOWUJĄCEGO DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU 

CERTYFIKOWANEGO NA POZIOMIE B1 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa kursu dokształcającego:  

Intensywny kurs online przygotowujący do państwowego egzaminu certyfikowanego 

na poziomie B1  

2. Nazwa jednostki prowadzącej kurs dokształcający: Wydział Filologiczny, Szkoła Języka 

i Kultury Polskiej POLLANDO 

3. Czas trwania kursu dokształcającego: 4 tygodnie 

4. Założenia i cele ogólne:  

Celem kursu jest przygotowanie osób znających język na poziomie B1 do zdania 

państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. 

Przygotowanie to obejmuje zapoznanie ze strukturą egzaminu, uporządkowanie wiedzy 

słuchaczy, uzupełnienie ewentualnych braków gramatyczno-leksykalnych. Proponowane 

ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, 

poprawność gramatyczna), jakie wymagane są na egzaminie. W czasie kursu słuchacze 

zapoznają się także ze strategiami zdawania testów egzaminacyjnych oraz rozwiązują 

przykładowe testy egzaminacyjne na poziomie B1.  

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów języka polskiego, posiadających 

uprawnienia do egzaminowania na państwowych egzaminach z języka polskiego 

jako obcego. 

5. Program uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego w dniu 26.06.2020 r., 

obowiązuje od  roku akademickiego 2020/2021 

 

II. ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się: 

W zakresie wiedzy uczestnik kursu: 

− zna strukturę państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego 

na poziomie B1 i wie, jakie umiejętności są na nim testowane. 

W zakresie umiejętności uczestnik kursu: 

− umie rozwiązać zadanie na rozumienie ze słuchu (krótkie dialogi oraz monologi w języku 

polskim), 

− umie rozwiązać zadanie na rozumienie tekstów pisanych, 

− umie rozwiązać zadanie sprawdzające umiejętności praktycznego użycia poprawnych form 

gramatycznych,  

− umie sformułować wypowiedź pisemną zgodnie ze wskazówkami (np. życzenia, 

zaproszenie, prywatny list, sprawozdanie), 

− umie zbudować wypowiedź ustną w oparciu o różnorodne materiały – tekstowe 

i ikonograficzne (np. wypowiedź o zainteresowaniach, pracy, szkole, opisywanie 

codziennych zdarzeń, mówienie o sobie).  



Kryteria weryfikacji osiągniecia poszczególnych efektów uczenia się: 

Weryfikacja efektów uczenia się jest dokonywana w sposób ciągły przez prowadzącego 

w trakcie trwania kursu. Pozytywne zaliczenie wiąże się z uzyskaniem co najmniej 50% 

punktów z testu końcowego, wzorowanego na państwowym egzaminie ze znajomości języka 

polskiego jako obcego na poziomie B1.  

 

 

III. WYKAZ PRZEDMIOTÓW I LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

1. J ę z y k  p o l s k i   

2 4  

( 3  x  w  t y g o d n i u  p o  2  

g o d z . )  

 

III. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO 

Pozytywne zaliczenie testu końcowego. 

 


