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Cześć i czołem. Mówi Paulina Lipiec z PolskiDaily i witam was serdecznie w siedemdziesiątym drugim 

odcinku podcastu. Ten odcinek to druga część rozmowy z Ewą Woźniczką-Wawryków, którą mogliście 

poznać w poprzednim odcinku. Już wtedy Ewa opowiedziała o tym czym zajmuje się egzaminator i 

podpowiedziała nam trochę jak wygląda egzamin certyfikatowy szczególnie na poziomie B1. Jeśli 

przygotowujecie się do takiego egzaminu albo rozważacie zdawanie tego egzaminu kiedyś w przyszłości 

to posłuchajcie koniecznie drugiej części rozmowy. W tym odcinku Ewa udzieli nam wskazówek czyli da 

nam cenne rady jak się przygotować do takiego egzaminu i jak ona sama pracuje ze swoimi kursantami. 

Posłuchajcie sami. 

-To teraz przejdźmy do tego jak się tak naprawdę przygotować. Już wspomniałaś o książce do gramatyki. 

Jakie jeszcze inne książki sama stosujesz? Z jakich książek korzystasz ze swoimi kursantami? Jakie lubisz 

najbardziej? 

-Tak jak chyba tam powiedziałyśmy to ta, ta książka, „Bądź na B1” to wam polecam nie tylko jeśli chodzi 

o część gramatyczną, ale też o słuchanie, czytanie, macie tam też zestawy na pisanie i na mówienie, więc 

jeśli zainwestujecie na przykład w tę książkę to będzie na pewno bardzo dobrze. Jeśli chcecie tą wersję 

ekonomiczną o której wcześniej wspomniałam to na stronie www.certyfikatpolski.pl poszukajcie zbiory 

zadań. Tam zobaczycie, że jest, jest naprawdę dużo na poziom B1 i to też jest dobrze i na wszystkie 

rzeczy, na słuchanie, na czytanie, na, na gramatykę, na pisanie też są zestawy. Jeśli macie taką, taką 

książkę „Hura”, może się uczyliście z takiej książki „Hura”, takiej zielonej trzeciej części, a zresztą może 

każda część tej książki mogłaby się przydać, żeby sobie trochę powtórzyć gramatykę, to, to, to bardzo 

wam polecam. W tej trzeciej części jest sporo zadań takich egzaminacyjnych i to może być bardzo, 

bardzo fajne powtórzenie. Może któraś z tych książek się wam przyda, ale też jakby nie, nie musi być 

tak, że musicie kupić bardzo dużo książek, bo ja mam czasami takich kursantów, że na początku chcieliby 

kupić książek bardzo, bardzo dużo, a potem trochę nie mają czasu z nich skorzystać, także może jakaś 

jedyna na której się skoncentrujecie. Może być nawet jakaś z której kiedyś korzystaliście na kursie. 

Pomoże wam powtórzyć taką najważniejszą gramatykę, posłuchać, poczytać, także myślę, że te 

propozycje powinny wystarczyć. A może nam się uda jakąś taką, taką listę sporządzić, z czego można 

skorzystać. Postaramy się, prawda? 

-Tak. To byłby dobry pomysł. Przygotujemy takiego PDF’a do, do pobrania na pewno. 

-Tylko nie, nie przesadzajcie, tak, też żebyście nie zrobili za dużo i nie, nie czuli się zmęczeni po tych 

przygotowaniach. Lepiej zrobić mniej, ale dobrze. To wam, to wam powinno wystarczyć myślę.  

-Fajnie. Jak wcześnie trzeba zacząć się przygotowywać? 
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-Lepiej wcześniej oczywiście. Lepiej sobie rozłożyć ten, ten, to przygotowanie na dłuższy czas. Oczywiście 

jeśli nie dawno chodziliście na kurs i, i zrobiliście jakiś taki cały dłuższy kurs, to pewnie te przygotowania 

mogą być krótsze. Może będą trwały trzy miesiące. Może będą trwały miesiąc. Też zależy, czy będziecie 

mieli jakieś lekcje, czy będziecie to robić sami. Ale jakoś tam ja robię takie plany w których może też 

spróbuję wam taki kalendarz do tych materiałów przygotować i zawsze ustalam taki kalendarz, który 

pomaga moim kursantom oprócz ich lekcji jeszcze tak się zorientować co kiedy mają powtarzać i on trwa 

dwanaście tygodni. To są tak mniej więcej trzy miesiące. I oczywiście jeżeli ktoś ma no poziom zbliżony 

do tego, który powinien być na egzaminie, powiedzmy takie umowne B1 i nie ma jakiś wielkich braków, 

to wydaje mi się, że takie trzy miesiące są dobre na taką powtórkę. Także może taki, skorzystacie tutaj z 

takiego kalendarza w którym będą, będzie podział na, na dwanaście tygodni i powinno się wtedy udać 

powtórzyć wszystko. 

-Okej. Okej. Brzmi dobrze. Dwanaście tygodni i wtedy jak sobie rozplanujemy materiał? Jak ty to robisz? 

-Ja mam w kalendarzu to podzielone na różne takie sprawności, czyli na przykład mamy jeden tydzień, 

który jest poświęcony słuchaniu i jeśli ci dobrze idzie to w zasadzie możesz to słuchanie tak zostawić 

sobie. Tam od czasu do czasu zrobić. Drugi to na przykład może być tylko czytanie i skupiam się na 

czytaniu. W trzecim tygodniu może być tylko gramatyka i sprawdzamy sobie w takim próbnym teście co 

nam idzie dobrze, a co nam idzie źle i co musimy powtórzyć. Może wam się, jeżeli chodziliście kiedyś na 

jakiś kurs, to może wam się to jakby udać, że zobaczycie, że tu macie problem, tu macie problem. Trochę 

więcej czasu na pewno trzeba poświęcić na pisanie i myślę, że tutaj jest tego, to z tych takich dwunastu 

tygodni, to no minimum trzy, a może nawet cztery to powinno być pisanie. Ćwiczymy pisanie i świetnie 

by było, gdyby ktoś mógł sprawdzić to pisanie. Jeśli macie nauczyciela, który to sprawdzi no to jest 

świetnie, bo on wam da dokładne wskazówki. Jeśli nie macie może jakiś Polak z rodziny, znajomy 

sprawdzi, tylko tutaj uważajcie, bo musicie temu Polakowi powiedzieć „Ja zdaję egzamin na poziomie 

B1, nie C2, czyli zaznacz moje błędy”, ale jeżeli ja na przykład, nie wiem, napisałem tam, nie wiem „Ja 

pisam”. To jest błąd, prawda, bo powinno być „Ja piszę”, to żeby ten, ten nasz polski znajomy nie mówił 

„Boże, ty nic nie umiesz. Lepiej nie idź na ten egzamin”, bo tak sobie czasami niektórym się wydaje, że 

jak się zrobi taki błąd niby prosty dla Polaka to w ogóle nic nie umie. To spokojnie. Poproście taką osobę, 

żeby zaznaczyła błędy, które widzi i wy po prostu sobie sami tam zobaczycie „Aha. Pewnie to, to wiem 

o co chodzi, to rozumiem”. Tak na spokojnie. Zróbcie taki test. Może się tak uda. I tutaj mielibyśmy to 

powtórzone. Mówienie sobie spróbujcie sobie powtórzyć w kolejnym tygodniu, czyli tutaj macie takie 

przykładowe zestawy w egzaminie tym przykładowym i możecie sobie po prostu, dla siebie, zrobić takie 

mówienie. Zobaczyć ile to czasu zajmuje, jak to wygląda i to by był kolejny tydzień. Myślę, że wtedy 

zobaczycie z czym macie problemy, a, a co idzie wam dobrze. I tutaj jeszcze z tych moich wyliczeń 

dostajecie kilka tygodni i wtedy trzeba sobie powtarzać to z czym były problemy. To moja, moja wersja 
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taka jest podzielona na różne sprawności, żeby sprawdzić sobie osobno słuchanie, osobno czytanie, 

osobno gramatykę, pisanie i mówienie. Ale oczywiście można to mieszać, jeśli ktoś się będzie nudził. To 

już tutaj od was, od was zależy jak to wygląda. Jeśli też będziecie mieli którąś z książek to spokojnie 

możecie sobie to mieszać według własnego uznania, ale myślę, że te dwanaście tygodni to jest dobry 

pomysł na przygotowanie. 

-Ale chyba ważne też jest dodać, żeby uczyć się jednak regularnie i nie zostawić sobie całego tego 

przygotowania na ostatni tydzień, kiedy dwadzieścia cztery godziny na dobę robimy testy, ćwiczenia i 

tak dalej, bo, bo tak… 

-Będziecie bardziej zmęczeni i wszystko w waszej głowie będzie się mieszać i łączyć ze sobą nie tak jak 

powinno. Stąd też to dwanaście tygodni. I daję moim kursantom taką dowolność tak naprawdę, to 

znaczy oni mają plan, ale mogą sobie tam elastycznie zmieniać, ale właśnie, dlatego, żeby to było 

regularnie. Jeśli w pierwszym tygodniu nic nie zrobisz i w drugim tygodniu nic nie zrobisz to potem tak 

czujesz „O jejku, już straciłem dwa tygodnie. To może trzeba się zabrać za tą pracę, więc stąd jest to 

dwanaście tygodni natomiast tutaj nie, nie ma takiego planu bardzo, bardzo napisanego, że to musi być 

tutaj. Oczywiście, że można sobie zmienić, bo jeśli cię bardzo męczy pisanie to możesz spokojnie zrobić 

coś innego i do tego pisania wrócić, ale dzięki takim planom, które tutaj postaramy się dodać, masz jakąś 

taką listę rzeczy, które powinieneś zrobić. 

-Okej. Fajnie, fajnie. Dobra. To teraz pytanie myślę, które będzie bardzo ciekawe dla słuchaczy. Jakie są 

typowe błędy, które popełniają studenci, kursanci na egzaminie? 

-To powiem tak zaczynając od słuchania. Na szczęście, to jest chyba dobra dla was wiadomość, większość 

osób radzi sobie z tym słuchaniem całkiem dobrze. To znaczy są osoby, które nie zdają słuchania, ale 

myślę, że to są osoby, które nie są na tym poziomie. Po prostu zapisały się na egzamin, bo potrzebują 

do dokumentów, ale w ogóle to jeszcze, to jeszcze daleko im do tego, żeby być na poziomie B1, więc 

myślę, że tutaj takich typowych błędów nie ma za dużo. Jeśli chodzi o czytanie, bardzo podobnie. Też 

większość osób sobie tutaj świetnie radzi i, i tylko faktycznie tylko ci, którzy nie powinni jeszcze przyjść 

na egzamin mają z tym większe kłopoty, to tutaj po prostu jeśli trochę poćwiczycie i się przyzwyczaicie 

do zadań to będzie wszystko w porządku. Z poprawnością gramatyczną, jeśli będziecie patrzyli na 

przykładowy test to zobaczycie jakie tam są zadania, ale ja wam teraz zwrócę uwagę na dwa. Na pewno 

znajdziecie tam takie zadanie, które możemy określić jako transformację. Jak będziecie patrzeć do tego 

przykładowego testu to, to tam będziecie wiedzieli o czym ja teraz, ale krótko powiem, że zadanie polega 

na tym, mamy na przykład takie zdanie. Paulina zna, „Paulina zna Ewę”. Niech tak będzie na przykład. 

„Paulina zna Ewę”. A waszym zadaniem jest napisać to samo zdanie i mieć ten sam sens tylko nie „zna”, 

ale „wie”. Pewnie się orientujecie, że w języku polskim „znać” i „wiedzieć” to są takie podobne słowa, 
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podobny sens, ale używamy w różnych konstrukcjach gramatycznych. I zadanie polega na tym, żeby 

przekształcić, zrobić transformację tego zdania i powinno ono być mniej więcej takie „Paulina wie kim 

jest Ewa”, „Paulina zna Ewę”, „Paulina wie kim jest Ewa”. I to, że wam się uda tak zrobić, że wy wiecie, 

że tam trzeba zrobić „wie kim jest Ewa” no to już jest taka bardzo ważna umiejętność i jest takie zadanie, 

które właśnie polega na takich transformacjach. Jedno zdanie zamieniamy na drugie. Powinno mieć ten 

sam sens, ale z inną gramatyką. Jeśli ktoś się nie przygotowywał, i tego nigdy nie widział, to bardzo widać 

na egzaminie przy sprawdzaniu, że w ogóle nie wie co robić. Robi bardzo dziwne rzeczy. Kompletnie nie 

na temat. Więc zwróćcie uwagę na takie zadania na transformację. Poznacie je na pewno po tym co 

wam powiedziałam. I drugie takie zadanie, też zobaczycie w przykładowym teście, zadanie, które polega 

na zadawaniu pytań. Jest taki mini dialog, na pewno tam poznacie, i trzeba wpisać odpowiednie pytanie. 

Takie pytanie kogo, czego, jak często, którędy. Jak zobaczycie przykładowy test to na pewno będziecie 

wiedzieli o którym teraz mówię. To też warto sobie przećwiczyć, bo też niektóre osoby w ogóle nie 

wiedzą o co, o co chodzi i wpisują bardzo dziwne słowa. Śmiejemy się troszeczkę, że z kosmosu, ale tylko 

dlatego, że te osoby nigdy nie widziały przykładowego testu. Także te, na te dwa zwróćcie uwagę, bo to 

są typowe błędy w gramatyce. Tam można stracić sporo punktów jeśli nie wiemy o co chodzi. 

-Świetnie. Czyli zwracamy uwagę na, na, na transformację i na… 

-Tak. To znaczy na pewno, gwarantuję wam. Jeśli chodzi o pisanie z typowych błędów oprócz tych takich, 

tego stresu o którym mówiliśmy, że osoby wybierają z różnych zestawów, robią bardzo dziwne rzeczy, 

to moim zdaniem takim błędem przy pisaniu jest pisanie nie na temat. To nie jest całkowicie nie na temat 

tylko to jest tak, że na przykład jeśli mamy temat „Opisz najciekawszą podróż. Napisz opowiadanie w 

którym przedstawisz najciekawszą podróż, którą miałeś w życiu” to niektórzy bardzo jakoś tam mało 

piszą o tej podróży. Takie to nie… Dotyczy to podróży ten ich tekst, ale tak mało szczegółów, mało tego 

opowiadania w tym jest. Taki, chcecie o podróży to ja wam troszeczkę o podróży napiszę, ale pilnujcie 

tego, żeby to zadanie naprawdę było na temat. Tak samo jeśli mamy do napisania „Napisz list w którym 

opiszesz swoją nową pracę. Napisz list do znajomego i w tym liście opiszesz swoją nową pracę” to też 

musi być ta praca trochę opisana, bo jeśli tylko napiszecie list i tam będzie dwa zdania dosłownie „A tak 

w ogóle mam nową pracę i ta praca jest bardzo ciekawa” to jest trochę mało, to jest troszeczkę nie na 

temat. Czyli po prostu na pisaniu nie tylko oceniamy poprawność gramatyczną, ortograficzną i 

słownictwo. Oceniamy też to czy praca jest na temat. Także pilnujcie tego, żeby ona naprawdę była na 

temat. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że tam obok każdego tekstu jest limit słów. Jest 

informacja ile słów, ile wyrazów musicie napisać. I bardzo wiele osób nie zwraca na to uwagi żadnej tylko 

po prostu mamy na przykład do napisania sto siedemdziesiąt słów, a piszą dwieście pięćdziesiąt i myślą, 

że będą mieli więcej punktów. 
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-Ok. 

-Niestety nie. Teraz ważna informacja matematyczna dla was. Musicie napisać tyle słów, ile was proszą 

plus, minus dziesięć procent. To znaczy jeśli trzeba napisać w danym zadaniu sto siedemdziesiąt słów to 

możecie napisać dziesięć procent mniej i wszystko będzie w porządku albo dziesięć procent więcej i 

jeszcze wszystko będzie w porządku. W innych sytuacjach niestety stracicie punkty za długość, a na 

poziomie B1 za długość można dostać aż dwa punkty, więc jeśli chcecie na dzień dobry, na początek 

dostać dwa punkty, prawie za nic, napiszcie pracę dobrej długości. I tutaj wam od razu powiem, że słowo, 

jeśli liczycie słowo, to jest wszystko co jest oddzielone spacją, na przykład takie zdanie „Mieszkam w 

Polsce”. To są trzy słowa. „Mieszkam”, „w”, „Polsce”. To wszystko to są słowa. 

-Czyli jednoliterowe spójniki również są słowami. 

-Trzeba liczyć. 

-Trzeba je liczyć. To, to jest taki bardzo poważny błąd, gdzie można stracić parę punktów za tą długość 

i, i nie róbcie tego. A oczywiście jeśli chodzi o waszą gramatykę i ortografię na pisaniu, ona nie musi być 

perfekcyjna. To znaczy jeśli zrobicie troszeczkę błędów, ale to będzie tekst zrozumiały, tych błędów nie 

będzie tyle, że ktoś po prostu nie będzie wiedział o co chodzi, to jest bardzo duża szansa, że zdacie, bo 

wasza praca będzie dobrej długości, na temat, zastosujecie odpowiednie słownictwo, a gramatykę 

próbujcie, jeśli możecie, i ortografię mieć jak najlepszą. Ale pamiętajcie, że macie prawo popełniać błędy. 

-Fajnie. Tak, no B1 to nie jest egzamin na płynność, biegłość. Na poziom…. Dokładnie. 

-Na komunikatywność.  

-Także pamiętajcie, że musicie być zrozumiali i większość osób naprawdę, mimo błędów, jest zrozumiała. 

Także spokojnie, piszcie tak jak tylko możecie. I jeszcze mówie…, mówienie. Z mówieniem jest ten sam 

problem. Pamiętajcie, żeby mówić na temat, czyli macie jakieś zadanie, macie jakąś fotografię, więc 

mówcie o tej fotografii. Jeśli macie monolog „Sport to zdrowie” albo „Jak żyć ekologicznie” to też 

próbujcie mówić jak najbardziej na ten temat i samodzielnie i wszystko będzie w porządku, bo na 

mówieniu również oceniamy to, że mamy wypowiedź na temat, to, że ona jest zrozumiała. Nie bardzo 

koncentrujemy się na gramatyce. Oczywiście można dostać punkty za gramatykę, można dostać punkty 

także ze płynność jeżeli jest bardzo płynna, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby was 

zrozumieli i, żeby to była dobrze zrealizowane zadanie, czyli wypowiedź na temat. 

-Świetnie. To jeszcze mam kilka pytań od mojego ucznia, który właśnie przygotowuje się do egzaminu i 

trochę martwi się takimi szczegółami technicznymi. Na przykład ile osób jest zwykle na sali 

egzaminacyjnej i czy nigdy nie ma problemów z jakością dźwięku, bo na przykład jeżeli siedzisz blisko 
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głośnika, czy to będzie problem albo jeżeli siedzisz bardzo daleko, jakie miejsce jest najlepsze w sali do 

słuchania? 

-Bardzo dobrze, że się interesuje takimi szczegółami. To jest bardzo, bardzo w ogóle dobre, że ktoś sobie 

wyobraża jak tam będzie, próbuje to przemyśleć. Świetna sprawa, ale ja wiem, że to się tak się mówi 

„Nie martw się” , ale naprawdę bardzo bym chciała powiedzieć, żebyście się nie martwili, dlatego, że po 

pierwsze nie macie wpływu na to, gdzie będziecie siedzieć. Te, te miejsca, są w pewien sposób, 

przydzielone losowo i może się tak zdarzyć, że niestety będziecie siedzieć blisko głośnika albo daleko. 

No nie macie na to wpływu, więc to, na co nie mamy wpływu, to lepiej, żeby się tym nie martwić, ale 

pozytywna informacja, myślę, że słychać dobrze. To znaczy wiem, że niektórzy się bardzo stresują, że w 

internecie czytaliście jakieś informacje, że źle było słychać. To jest trochę prawda, a trochę nie prawda, 

dlatego, że my zawsze na tym słuchaniu czujemy się gorzej. To znaczy wiele osób po słuchani wychodzi 

i mówi „Nic nie rozumiałem”, ale jako egzaminator mogę powiedzieć, że jak jest to słuchanie to widzę, 

że większość osób prawidłowo reaguje, dobrze reagują, czyli słychać tekst i nie ma takiego jakiegoś 

nerwowego rozglądania się, tylko osoby zaraz zaznaczają, zaraz piszą i to prawie cała sala robi. Więc 

mam wrażenie, że jednak słychać dobrze, tylko każdy czuje się gorzej po tym słuchaniu, Także nie, nie 

dajcie taż takiego sobie, zrobić czegoś takiego, że, że się zestresujecie tym słuchaniem, że nie usłyszycie, 

bo prawdopodobnie słyszycie, robicie zadania. Także tak, taka bardzo, bardzo proszę was, żeby się tutaj 

tym nie zestresowali i mam nadzieję, nie wiem jak jest w innych ośrodkach, w naszym centrum 

egzaminacyjnym bardzo dba się o to słuchanie, żeby było dobrze słychać. Jest specjalna nawet firma 

wynajęta, która ten dźwięk ustawia, więc jest, jest dobrze. Ale wiem, że niektóre osoby mówią, że tak 

nie czuły się komfortowo, tylko potem ich wyniki są całkiem dobre. I jeszcze powiem, że jak rozmawiam 

z moimi kursantami to akurat na B2 się ostatnio zdarzyło, moja kursantka bardzo była zestresowana po 

słuchaniu. Mówiła, że chyba nie zda. Naprawdę tak uważała. Skończyło się na B2 na osiemdziesięciu, nie 

pamiętam, osiemdziesiąt kilka procent, ale była tak mocno zestresowana, że czytanie, które jej świetnie 

idzie, poszło jej troszeczkę gorzej. Zdała oczywiście, ale po prostu odczucie po słuchaniu miała bardzo, 

bardzo negatywne, więc spróbujcie robić najlepiej jak możecie i naprawdę się nie stresujcie tym. Bo 

jeszcze pytanie ile jest osób w sali. Też nie mogę dokładnie odpowiedzieć, bo to zależy od, od centrum 

egzaminacyjnego, ich warunków i tego, ile osób przyjęli. Bardzo często to są duże sale. Ponad sto osób 

nawet, czy, czy tam w okolicach stu osób. Ale może się trafić będziemy też w mniejszej sali na 

dwadzieścia osób. No bo jeżeli tam przyjęto jeszcze więcej osób i one się nie zmieściły na dużej sali to 

wyznaczamy jeszcze inne mniejsze. Może być bardzo różnie. Ale przyjdziecie sobie troszeczkę wcześniej 

i spróbujcie sobie to miejsce tak oswoić. Jak już wejdziecie będzie, będziecie mieć swój stół to się 

rozglądniecie jak tam jest. No i jak będziecie słuchać co mówi  przewodniczący komisji to też spróbujcie 

tak przyzwyczaić się do tego słuchania i naprawdę będzie dobrze. 
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-Dobrze to już wiemy na temat słuchania, a jeśli chodzi o przerwy, czy będziemy mieć przerwę na toaletę 

albo, kiedy ktoś potrzebuje cukru i chce zjeść batonika. Jest taka możliwość? 

-Jest, jest taka możliwość oczywiście. Po każdej części, tak jak powiedziałyśmy sobie o tych częściach, 

jest przerwa dłuższa lub krótsza. Na początku są troszkę krótsze te przerwy potem bliżej południa będą 

dłuższe. Czyli po słuchaniu mamy troszkę krótszą przerwę. Po czytaniu jest przerwa. Po poprawności 

gramatycznej już jest na pewno dłuższa przerwa, a przed pisaniem jest ta przerwa właśnie i jeśli szybciej 

skończycie, po za słuchaniem, bo słuchanie wszyscy kończą równo, jeśli szybciej skończycie to możecie 

wyjść z sali wcześniej, tylko trzeba oddać pracę i zorientować się na, o której godzinie zacznie się 

następna część, wtedy wrócić. Możecie wtedy pójść do szatni, do takiego depozytu, zaraz wam dlaczego 

tak, i tam sobie wziąć swoje rzeczy. Dlatego, że na salę nie wolno wchodzić z rzeczami. To oznacza, że w 

sali praktycznie mieć ze sobą tylko dokument, jakiś kartę pobytu albo paszport, najlepiej paszport mieć, 

i tylko to i długopis. Natomiast nie wolno na salę wnosić telefonów i jakichkolwiek innych urządzeń, które 

mają tam połączenie z internetem albo są elektroniczne i mogłyby pomóc zdawać egzamin. Nie wolno 

tego. Jeśli to ze sobą przyniesiecie do centrum egzaminacyjnego musicie zostawić w depozycie. Jest 

bezpieczne, wolno to brać na przerwach, ale nie można mieć tego na sali. Nie można też mieć jedzenia 

na sali no chyba, że ktoś jest chory na przykład na cukrzycę to podejrzewam, że można to spokojnie 

zorganizować. Jeśli chodzi o picie to, to wodę można mieć ze sobą. Także tak to wygląda, ale na 

przerwach skorzystajcie ze wszystkiego, z toalety też. Także to spokojnie na przerwach. A wodę można 

mieć na sali. 

-Ok. Fajnie. To też jest ważna informacja, że nie jesteśmy spragnieni przez kilka godzin egzaminu. 

-Oczywiście. No i wcześniej sobie oczywiście coś zjedzcie, żebyście nie byli głodni na początku zanim ta 

pierwsza przerwa się tam nie zacznie, nie zacznie i nie będzie można czegoś zjeść. 

-Żeby nam nie burczało w brzuchu i nie zagłuszało nagrania dla innych. 

-Tak, tak i z tego samego względu warto mieć wodę, bo czasami jest suche powietrze, jest dużo osób, 

więc jest kaszel i jakbyśmy zaczęli kaszleć to najlepiej się czegoś napić, żeby, żeby po prostu też nie 

zagłuszyć nagrania. 

-Pewnie. Dobrze, to myślę, że już jest czas na podsumowanie, na takie może twoje jakieś wskazówki, 

tipy, coś co, co zauważyłaś, że jest bardzo ważne i, że warto na koniec jeszcze raz powtórzyć, podkreślić. 

-No właśnie to będzie jeszcze raz, dlatego, że praktycznie o wszystkim powiedziałyśmy, więc teraz wam 

tylko spróbuję podsumować. Podzieliłam sobie takie, takie informacje dla was na etapy. Przygotowanie 

do egzaminu i na etap w czasie egzaminu, o czym powinniście pamiętać, więc zacznijmy od 

przygotowania do egzaminu. No oczywiście byłoby bardzo dobrze, gdybyście mieli jakiś dłuższy lub 
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krótszykurs, bo osoba, która, która przygotu, przygotuje was profesjonalnie, na pewno wam pomoże, 

ale nie jest to obowiązkowe, więc jeśli takiej osoby nie macie, to oczywiście przygotowujcie się sami i 

minimum co trzeba zrobić, jak powiedziałam na początku, to jest zobaczyć przykładowy test. Ja już 

nawet nie mówię, żeby zrobić, chociaż byłoby świetnie, ale zobaczyć. To przypominam wam na stronie 

www.certyfikatpolski.pl jest przykładowy test, są zbiory zadań. Bardzo dobra rzecz dla was. Musicie to 

zrobić. Pamiętajcie, to powiedziałyśmy na początku, o zapisach na egzamin, bo zdarza się tak, że niektóre 

osoby się przygotowują i są jakoś przekonane, że pójdą na egzamin, na przykład w marcu, teraz albo w 

czerwcu, a potem się okazuje, że zapomniały o zapisach, jakoś to szybko minęło i niestety następna 

okazja, jeśli się nie zapiszecie w czerwcu, no to będzie w październiku. Jest dużo czasu. Możecie stracić 

taką chęć do nauki. Pilnujcie tych zapisów. Na początku o tym mówiłyśmy. W czasie, który został do 

egzaminu, to mówię nawet do osób, które mają egzamin teraz w marcu, za niecały miesiąc, Paulina to 

twój, twój kursant, który zadał nam tak dużo pytań ma w marcu, tak? 

-Tak. Dokładnie. 

-Dobrze. Pozdrawiamy pana. Trzymamy za pana kciuki. Jeśli pan tego jeszcze nie robi, to proszę sobie 

słuchać dużo radia, wszystkich podcastów Pauliny, telewizji, wszystkiego co jest na słuchanie po prostu, 

żeby ten język gdzieś tam nas otaczał, żeby się przyzwyczaić do słuchania, to przy okazji powtórzymy też 

gramatykę, jakieś nowe słowa się pojawią. Warto słuchać. Podobnie warto sobie coś czytać. Tak dla 

siebie, żeby takich tych słów było więcej gramatyki. Jeżeli jesteśmy w Polsce albo mamy polskich 

znajomych to spróbujmy rozmawiać na różne życiowe tematy i sytuacje, bo na egzaminie ustnym, na, 

na czytaniu, na, na słuchaniu, te wszystkie teksty to są takie życiowe sytuacje. Jeśli chodzi o przykład z 

egzaminu ustnego to bardzo często są tam dialogi w banku, u lekarza, tak jak my możemy codziennie 

odbywać mieszkając w Polsce, więc spróbujcie też o takich tematach sobie troszeczkę porozmawiać. 

Zawsze mówić, że jeśli się komuś już naprawdę nie chce pisać, bo teraz niektóre osoby uważają, że piszą 

w pracy no to, to nie potrzebują, to spróbujcie ręcznie, nie na komputerze, napisać dwieście słów po 

polsku. To znaczy najlepiej byłoby napisać przykładowy ten taki zestaw z testu przykładowego ze strony 

www.certyfikatpolski.pl, ale jeśli też nie chcecie to spróbujcie cokolwiek, jakieś opowiadanie, mail do 

kogoś, co wam przyjdzie do głowy. Jeśli macie talent literacki to jakiś, nie wiem, fragment opowiadania 

napiszcie. Policzcie sobie te dwieście słów, zobaczcie ile czasu wam to zajęło, jak wam się pisze po polsku. 

Zróbcie tan eksperyment, bo to by było bardzo dziwne, żeby pójść na egzamin i dopiero tam pierwszy 

raz pisać ręcznie po polsku dwieście słów. Zróbcie to wcześnie. Naprawdę zobaczycie czy wam to idzie 

naprawdę dobrze czy może trzeba ćwiczyć. No i wspominałyśmy, tak, tak? 

-Nie, proszę. 
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-A myślałam, że coś jeszcze będziesz chciała powiedzieć. I wspominałyśmy o ćwiczeniach gramatycznych. 

To, ta gramatyka nie jest jakaś taka bardzo trudna i nie są to same zadania takie, żeby tylko sprawdzały 

taką gramatykę, nie wiem, szkolną. Bardziej chodzi o taką gramatykę używaną w codziennym języku, 

więc może jeśli dużo rozmawiacie, piszecie, słuchacie po polsku, to po prostu może ta gramatyka będzie 

dla was bardzo łatwa, ale może spróbujcie zrobić też parę testów, żeby się przy, przyzwyczaić do testów. 

Więc to wam polecam przed egzaminem. 

-Tam są zazwyczaj, takie, takie częste przykłady, takie częste słowa, to nie jest jakieś dziwne słownictwo 

i test nie jest nastawiony na wyszukiwanie bardzo nieregularnych słów. 

-Bardzo mało wyjątków, a jeżeli wyjątki są to takie naprawdę codziennie używane. Jeżeli sobie takie 

przykładowe testy zrobicie i pomylicie się gdzieś, jest bardzo duża szansa, że, tam macie klucz, i jak 

poprawicie to to będziecie pamiętać. „Aha tutaj mówimy tak, to jest ta forma”. Przyjaciele na przykład, 

bo to takie trudne słowo. „Mam wielu przyjaciół”. Warto sobie to powtórzyć. Słowo trudne, ale często 

używane. 

-Tak. Dobrze. 

-To było przed egzaminem. Takie minimum. Wierzę, że sobie ułożycie te przygotowania i, i będziecie o 

nich pamiętać. Mówiłyśmy ile czasu na ten, na te przygotowania. Jeśli macie egzamin w marcu i dopiero 

dzisiaj nas słuchacie. Jak my to nagrywamy to, to jest no blisko połowy lutego, ale jeszcze jest troszeczkę 

czasu, to nawet jeżeli teraz weźmiecie mając dwa tygodnie do egzaminu i, i coś zrobicie to na pewno 

lepiej niż nie zrobić nic. Tylko oczywiście nie zostawiajcie tego naprawdę na ostatnią chwilę, żebyście nie 

byli zbyt zmęczeni. Ale, ale spróbujcie się troszeczkę przygotować. A teraz takie najważniejsze 

informacje w czasie egzaminu. Pierwsze możecie powiedzieć, że to jest po prostu wszyscy takie rzeczy 

wiedzą i, i dlaczego nam o tym mówisz, ale powiem. Sprawdźcie dokładnie gdzie będzie wasz egzamin i 

jak tam dojechać, żebyście się nie spóźnili, żebyście nie mieli problemu z zaparkowaniem samochodu. 

Pamiętajcie, że czasami szkoła, która organizuje egzamin jest w innym miejscu, a egzamin jest w jakiejś 

wynajętej sali też w trochę innym miejscu. Dostajecie od swoich centrów egzaminacyjnych maile z 

wszystkimi informacjami praktycznymi. Naprawdę sprawdźcie dojazd i pamiętajcie, że to będzie w 

weekend. Więc jeśli jeździcie tramwajem, autobusem w większych miastach, na przykład w Polsce to 

one mają inny rozkład jazdy w weekend. Naprawdę, żebyście byli na czas. Czas rejestracji jest tam dość 

długi, tam egzamin zacznie się około godziny dziesiątej, troszeczkę przed będzie takie wprowadzenie, 

ale rejestracja zwykle od dziewiątej albo jeszcze wcześniej. Warto przyjść trochę wcześniej, żeby być 

pewnym, że, że będziemy na czas, usiąść sobie odpocząć spokojnie. Sprawdźcie to jak to powinno 

wyglądać. 

-Ok. 
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-Druga rzecz, nie zapomnijcie dokumentów.  Najlepiej, żeby to był paszport, może być karta pobytu, 

może być paszport, ale ten paszport jest takim, takim dokumentem, z którym nigdy nie ma problemów, 

więc weźcie paszport. Weźcie długopis. Myślę, że w każdym centrum egzaminacyjnym są dodatkowe 

długopisy, ale lepiej, lepiej mieć swój. I może dobrze być bez telefonu, a jeśli ten telefon ze sobą 

weźmiecie to pamiętajcie, że on będzie w depozycie, czyli, że nie będzie z wami kontaktu, chyba, że na 

przerwach go weźmiecie. Powiedzcie to też rodzinie, żeby wiedzieli. O długopisy to powiem jeszcze 

jedną, o długopisach, to powiem jeszcze jedną rzecz. Bardzo często dostaję pytanie czy można pisać 

takim długopisem ścieralnym, czyli taki długopis, że jak się pomylimy to potem tam jest taka gumka i 

można zmazać to co napisaliśmy, to zniknie i poprawić jeszcze raz. Nie za bardzo dlatego, że jest `taka 

informacja, że trzeba pisać trwałym środkiem, czyli takim długopisem, którego nie można zmazać i raczej 

to jest zabronione. Pewnie to zależy od konkretnego centrum egzaminacyjnego. Wiem, że niektórzy 

lubią taki długopis. Można by było sobie łatwo poprawić coś, ale spokojnie na egzaminie możecie 

skreślać, więc lepiej weźcie taki zwykły długopis. Nie będzie kłopotu z nim, żadnego problemu. I można 

skreślać natomiast nie można mieć korektora takiego białego, którym można zamalować, a to jest w 

ogóle nie potrzebne, bo możecie skreślić, i nie można pisać ołówkiem. To pamiętajcie, zwykły długopis 

będzie najlepszy. 

-Jeszcze przyszło mi do głowy jedno pytanie. Czy na przykład jeżeli napiszemy tekst na części pisania i 

chcemy go zmienić, zajęliśmy już bardzo dużo kartki, czy możemy dostać nową kartkę? 

-W takich przypadkach jak zajęliśmy wszystko to jest taka możliwość, ale tam też jest bardzo dużo tych 

kartek do pisania, tam jak w przykładowym teście są akurat tylko dwie, ale na prawdziwym to myślę, że 

chyba sześć, więc zwykle, zwykle jest możliwość. Są takie przypadki, że ktoś naprawdę już się nie zmieścił 

więc prosi o taką dodatkową kartkę, dostaje taką oficjalną, podbitą pieczątką. Jest taka możliwość, ale 

myślę, że sześć większości osób wystarczy. A i w ogóle dostajecie brudnopis na pisaniu tylko z tym 

brudnopisem uwaga. On nigdy nie zostanie sprawdzony. To znaczy, to co zostanie sprawdzone musi być 

napisane w tej, w tym takim arkuszu egzaminacyjnym, oficjalnym, z takimi liniami, pisze się w takich 

liniach, a brudnopis jest tylko dla was pomocą, więc ja zawsze wszystkim polecam sobie na brudnopisie 

raczej robili plan, napisali jakieś ważniejsze słowa, może początki tekstów, może ten krótki tekst, ale 

potem już, żeby pisali już długi tekst raczej od razu na czysto w tym arkuszu dlatego, że może nie 

wystarczyć czasu na przepisanie, a jeśli nawet napiszecie na brudno i zobaczycie, że zostało wam 

dwadzieścia minut, przepisujcie to co macie nawet jeśli mielibyście nie skończyć albo mieć jakieś jedno 

zdanie zakończenia takie nie, nie perfekcyjne, lepiej to mieć wpisane niż nie mieć. Także pamiętajcie, że 

nie musicie być perfekcyjni, musicie mieć zrobione zadanie i nikt nie sprawdza, czy ono jest piękne. Ma 

być czytelne, zrozumiałe jakieś do odczytania. 
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-Na temat. 

-Na temat oczywiście, ale nie musi być piękne. Także pięknie napisane. Dobrze, to o brudnopisie wiemy. 

Dobrze. Pamiętajcie, to mówiłyśmy, że zaczynamy cały test od słuchania i  po prostu bądźcie na to 

gotowi. Czyli jak przyjdziecie, uspokójcie się, bądźcie trochę wcześniej, usiądźcie sobie, wyciszcie się, bo 

pierwsze będzie słuchanie i musicie być tacy maksymalnie skoncentrowani. Potem będzie już łatwiej. Po 

tym słuchani taki cały stres powinien gdzieś was opuścić, już nawet na początku słuchania. Dalej macie 

czytanie i gramatykę. To, to już mówiłyśmy. Pisanie. W pisaniu pamiętamy o tym, że wybieramy jeden 

zestaw i z tego samego zestawu piszemy zadanie krótsze i dłuższe, A i B, razem dwieście słów. Dwieście 

słów jest bardzo ważne. Musi być maksymalnie tam plus minus dziesięć procent, żeby otrzymać punkty. 

Czyli liczymy słowa, pilnujemy, żeby był dobry limit, a jeśli chodzi o egzamin ustny dla większości osób 

będzie się on odbywał w niedzielę. Przygotujcie się przez te pięć minut na przygotowanie i pokażcie 

komisji, że mówicie po polsku. Pokażcie, że, że potraficie się komunikować po polsku, że rozumiecie, że 

sami mówicie. Mówcie jak najwięcej samodzielnie.  

-Świetnie. 

-To by było chyba najważniejsze i jeszcze taka informacja, zawsze wszyscy pytają jak się przygotowują 

na egzaminie, czy, kiedy będą wyniki. To jest strasznie trudne pytanie i zawsze mnie to pytanie stresuje, 

bo nigdy nie wiem. Dlaczego na te wyniki się tak długo czeka? Po pierwsze nigdy nie wiem, bo nie zależy 

to zupełnie ani ode mnie ani od mojego centrum egzaminacyjnego, w którym pracuję, bo muszę 

powiedzieć, że w naszym centrum prace są sprawdzane bardzo szybko. Większość prac jest już 

sprawdzonych w sobotę w czasie egzaminu, czyli kiedy wy skończycie swoje słuchanie to grupa 

egzaminatorów już dostaje te testy i już je sprawdza, już poprawia. Kiedy wy kończycie czytanie to my 

już mamy to słuchanie sprawdzone i poprawiamy czytanie i jeszcze gramatykę nam się uda poprawić 

tego samego dnia zwykle, to zależy też czy mamy jeszcze inne poziomy, ale tak większość tak mamy 

poprawione tego samego dnia i dopiero potem w kolejnym tygodniu czy dwóch tygodniach sprawdzamy 

sobie pracę pisemne, te długie, te teksty napisane przez was, bo to trwa dłużej. Powiem wam, że każdą 

pracę pisemną, taką, taki tekst napisany sprawdza dwóch egzaminatorów jednocześnie. Czyli sprawdzają 

razem i jeden kontroluje drugiego, żeby było na pewno dobrze napisane. Więc jeśli jeden jest taki, taki 

ostry, że wszystko tak tutaj jest źle, to drugi będzie tak „Spokojnie. To jest poziom B1”. Tak mniej więcej 

to wygląda. Także będzie, macie… 

-To sprawiedliwie. 

-Bardzo sprawiedliwe. Macie pewność, że będzie wszystko dobrze i to sprawdzamy gdzieś w naszym 

centrum. Zajmuje nam to jakiś tydzień, czyli w następnym tygodniu po egzaminie, po weekendzie, my 

już praktycznie wszystko mamy sprawdzone. Przewodnicząca komisji musi to potem podsumować, 
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posprawdzać czy wszystko jest dobrze, napisać jakieś protokoły. To są formalności, ale ja myślę, że trzy 

tygodnie to jest chyba maksymalnie z wszystkim. A wy czasami wyniku dostajecie dopiero po dwóch 

miesiącach. Dlaczego tak? No od nas to już w ogóle nie zależy, ale musicie wiedzieć, i to jest w takim 

waszym interesie, że dziesięć procent prac jest jeszcze raz kontrolowanych przez inny ośrodek, przez 

taką komisję przeprowadzającą audyt i, i są sprawdzane czy, czy są dobrze sprawdzone, czy nie ma 

żadnych problemów, czy, czy ktoś nie, nie zabrał wam punktów niesprawiedliwie i, i ten audyt niestety 

odbywa się dość późno. On jest wyznaczony zawsze w jakimś terminie. My nie wiemy wcześnie w jakim 

i dlatego trzeba poczekać te czasami nawet dwa miesiące. Najczęściej jak przychodzicie na egzamin to, 

to można tam zapytać i egzaminatorzy mniej więcej wiedzą kiedy, kiedy ten audyt będzie po tym 

egzaminie waszym i mogą wam powiedzieć, że wyniki będą nie wcześniej niż za  sześć tygodni na 

przykład, bo wtedy jest audyt, czyli tak za sześć, siedem tygodni trzeba się spodziewać. 

-No cóż. Jest to stresujący okres, ale warto być cierpliwym. 

-I te wyniki… 

-Mamy nadzieję. 

-Tak, czekamy na dobre wyniki. I te wyniki przychodzą mailem, więc pierwsze wyniki dostaniecie mailem, 

informację ile z której części macie i czy zdaliście egzamin i mam nadzieję, że to będzie pozytywny mail 

u wszystkich osób które nas słuchają. Trzymamy za to kciuki i potem jest jakaś informacja kiedy można 

odebrać certyfikat, więc to już później będziecie mieć tą informację, wszystko będzie powiedziane co i 

jak. 

-Czyli certyfikat odbieramy osobiście. 

-Albo pocztą. 

-Nie przychodzi do nas… a, może przyjść. 

-Tak, tak to trzeba ustalić z tym centrum egzaminacyjny, ale to, to wszystko jest jakby do ustalenia. 

Pierwsze czekajcie na mail z wynikami, a potem już będziecie mieć informację co z cer, certyfikatem i, i 

tam wszystko ustalicie. 

-Fajnie. Dobrze. Myślę, że już mamy masę, masę informacji na temat egzaminu za co ci bardzo dziękuję, 

bo to naprawdę była ogromna, ogromna ilość wiedzy. 

-Myślę, że takie najważniejsze rzeczy powiedziałyśmy i, i czasami na egzaminie mam takie odczucie, 

kiedy przychodzi osoba taka w ogóle nie przygotowana, że „Ojejku, dlaczego on się ze mną nie 

skontaktowałeś. Ja bym ci to wszystko powiedziała wcześniej, jakoś przedstawiła, napisała, żebyś 

wiedział te rzeczy, które wy tutaj słyszycie” i naprawdę jest bardzo ważne, oprócz tych przygotowań 
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takich z gramatyki, ortograficznych ćwiczeń, słuchania i tak dalej, też bardzo ważne jest, żeby wiedzieć 

jak to będzie wyglądało. Myślę, że to jest połowa sukcesu tak naprawdę. 

-Bo wszystkie te egzaminy technicznie wyglądają podobnie. I na B1 i na B2 i potem pewnie na C1, mają 

te same części tylko mają inny poziom. 

-Inny poziom, inna długość. Troszeczkę inna punktacja jeśli sobie, jeżeli was interesuje też wyższy 

poziom, to, to macie też przykładowe testy na tej stronie www.certyfikatpolski.pl, więc tam sobie 

zobaczcie, ale te różnice są faktycznie niewielkie. 

-Ok. Fajnie. To na zakończenie chciałabym cię zapytać jak mogą się kursanci z tobą skontaktować gdyby 

chcieli razem z tobą przygotować się do egzaminu albo gdyby chcieli na przykład umówić się na sesję w 

której jeszcze raz im personalnie opowiesz o, o przygotowaniach do egzaminu. 

-Jeśli potrzebujecie takiej pomocy, to może być jakiś dłuższy kurs, właśnie preferujemy bardzo często te 

dwanaście spotkań, bo to jest taki, taki dobry pomysł, ale to jest tylko jedna propozycja. Można się 

umówić także na trzy lekcje albo na jedną taką w której pomogę wam, troszeczkę tak jak tutaj tylko 

bardziej personalnie. Możecie poszukać mnie na facebooku, moja działalność, moja firma nazywa się 

„Doskonale”, zapamiętajcie to słowo „doskonale”, lub napiszcie na polskidoskonale@gmail.com. Jeśli 

macie ochotę to zapraszam was, a polecam wam też Paulinę, która was też przygotuje i w ogóle to jest 

świetne, że Paulina jako nauczyciel, który nie bierze akurat udziału w egzaminie, bo ma dużo innych 

rzeczy, na przykład podcast, zainteresowała się bardzo mocno jak ten egzamin wygląda dlatego, że chce 

pomóc swoim kursantom, żeby byli dobrze przygotowani i dzięki temu jest ten podcast, a Paulina jest 

też przygotowana do tego, aby wam pomóc chociaż w tym egzaminie teraz nie bierze udziału. 

-Tak. Myślę, że to była też dla mnie bardzo dobra lekcja, bo ponieważ nigdy sama nie byłam 

egzaminatorem, nie pracowałam w ten sposób to przynajmniej doby.., dowiedziałam się  dużo na temat 

jak wygląda dokładnie egzamin, było bardzo dużo ciekawych informacji. Bardzo jestem ci wdzięczna za 

tą rozmowę. Dziękuję. 

-Bardzo się cieszę. Ja również dziękuję. Jak, kiedy dostałam od ciebie tą propozycję to, to od razu się 

zgodziłam, po pierwsze, bo bardzo chciałam wystąpić w podcaście, bo bardzo lubię podcasty, a twój 

podcast już od dłuższego czasu śledzę i polecam swoim kursantom, ale drugie, druga moja myśl, ta może 

nawet była pierwsza, była taka „Świetnie, będę mogła powiedzieć to, czego tak wiele osób nie wie, o co 

wszyscy pytają i nie będę musiała tych pytań powtarzać cały czas, odpowiedzi na te pytania”, a po drugie 

może znajdzie to osoba, która nie za bardzo się planowała przygotowywać, może się po prostu dowie 

tego co powinna wiedzieć, będzie jej się lepiej zdawało egzamin, a egzaminatorom w różnych centrach 
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egzaminacyjnych też będzie łatwiej, bo po prostu przyjdzie osoba, która jest przygotowana i ten egzamin 

będzie wyglądał sprawniej, lepiej. 

-Pewnie. Mam nadzieję, że to… 

-Świetnie… 

-Ten kawałek dobrej roboty naprawdę pomoże wielu ludziom. Dziękuję ci bardzo za udział i powodzenia 

w pracy w przygotowywaniu kursantów do egzaminów. 

-Dziękuję wzajemnie a wszystkim, którzy planują egzamin życzę owocnych przygotowań i powodzenia 

na egzaminie. 

-Dzięki. Do zobaczenia. 

-Dziękuję bardzo. 

I to już koniec serii dwóch odcinków podcastów z Ewą. Mam nadzieję, że odpowiedziała na wasze 

nurtujące pytania na temat egzaminu i teraz podejdziecie do niego bez stresu, z uśmiechem na ustach i 

na pewno go zdacie. Będziemy za was trzymać mocno kciuki. Powodzenia i do usłyszenia w następnym 

odcinku. 

 

 

http://www.polskidaily.eu/

