
Darmowe materiały do nauczania
języka polskiego jako obcego

PODRĘCZNIKI

● DZIECI

ABC po polsku

● podręcznik oraz ćwiczenia
● poziom A1 (początkujący) do pobrania w formacie pdf
● przygotowany z myślą o dzieciach

Emi i Maks w polskiej szkole

● podręcznik, ćwiczenia oraz przewodnik dla nauczyciela
● poziom A1 (początkujący) do pobrania w formacie pdf
● przygotowany z myślą o najmłodszych dzieciach klasy 1-2 (szkoły

polonijne w Irlandii)

Polskie niezapominajki

● podręcznik i ćwiczenia
● przygotowany z myślą o uczniach klas 1-3

W polskiej szkole

● uproszczone komplementarne do PP materiały oraz przewodnik
dla nauczyciela; metoda JES-PL

● przygotowane z myślą o uczniach klas 1-3

Zanim zadzwoni dzwonek

● podręcznik, ćwiczenia oraz materiały uzupełniające
● przygotowany z myślą o dzieciach klasy V-VI (szkoły polonijne

w Wielkiej Brytanii)

http://voxhumana.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/ABC-po-polsku.-Podrecznik.pdf
http://wspolnotapolska.org.pl/emimaks/index.php
https://files.clickweb.home.pl/da/0c/da0ce45a-25ed-485a-a5bf-ded5e05d3214.pdf
http://fundacjareja.eu/w-polskiej-szkole/
https://metodajes.pl/
http://tpe.org.pl/nauka-polskiego/


● MŁODZIEŻ

Językowa podróż po Polsce

● podręcznik oraz poradnik metodyczny
● poziom A1 (początkującym) do pobrania w formacie pdf
● przygotowany z myślą o uczniach w wieku 11-15 lat

A to polski właśnie

● podręcznik oraz nagrania audio
● poziom od A2 do B1 (podstawowym/średniozaawansowanym)

do pobrania w formacie pdf
● przygotowany z myślą o młodzieży polskiej na Wschodzie

Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty

● seria podręczników, nagrania audio oraz materiały uzupełniające
do pobrania w formacie pdf

● poziom od A1 do C1
● przygotowane z myślą o dzieciach i młodzieży

Język polski bez granic

● podręcznik oraz nagrania audio
● poziom: A1, A2, B1, B2 (od początkującego do zaawansowanego)

do pobrania w formacie pdf
● przygotowany z myślą o dzieciach i młodzieży

● DOROŚLI

Polski na dobry start

● podręcznik, ćwiczenia, nagrania audio oraz poradnik metodyczny
● poziom A1 (początkujący) do pobrania w formacie pdf
● przygotowany z myślą o dorosłych
● dodatkowe ćwiczenia - ćwiczenia online do podręcznika

Z językiem polskim każdego dnia

● podręcznik, ćwiczenia, nagrania audio oraz poradnik metodyczny
● poziom A2/B1 (podstawowy/średniozaawansowany) do pobrania

w formacie pdf
● przygotowany z myślą o dorosłych
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https://www.gov.pl/web/udsc/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego---dla-dzieci
https://pol.org.pl/a-to-polski-wlasnie-pobierz-podrecznik/
https://wid.org.pl/podrecznik/
http://wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/
https://www.gov.pl/web/udsc/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego---dla-doroslych
https://learningapps.org/display?v=pci3t04zj21&fbclid=IwAR2Y_rQefdV01Et2sIhBKuL3Wi9oIA7z6sYgsZugd7BdyBGM31fl_nrHyZU
https://www.gov.pl/web/udsc/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego---dla-doroslych


Po polsku po Polsce

● cyfrowy podręcznik
● poziom A2 (podstawowy)
● przygotowany z myślą o dorosłych i młodzieży

GRAMATYKA

Po polsku bez błędu

● zbiór ćwiczeń dla uczniów ukraińskojęzycznych
● poziom od A1 do B1

Gramatyka z kulturą. Przez przypadki

● zbiór ćwiczeń gramatycznych oraz poradnik metodyczny; każdy
rozdział dotyczy 1 przypadka gramatycznego

● poziom B1 (średniozaawansowany)
● przygotowany specjalnie dla uczniów rosyjsko-, białorusko-

i ukraińskojęzycznych

Miniporadnik gramatyczny dla nauczycieli języka polskiego
na Wschodzie

● dla uczących języka polskiego jako obcego

RÓŻNE MATERIAŁY

Lektury Pełne Kultury - e-podręcznik zawierający streszczenia
obowiązkowych lektur szkolnych dla klas 7-8 opracowanych na poziomie
A1+/A2 wraz z ćwiczeniami w czytaniu

Lektury dostępne - multimedialne książki pomocnicze do edukacji
językowej i polonistycznej wraz z ćwiczeniami dla szkół podstawowych

Po prostu po polsku - uproszczone teksty literackie, wybór ze zbioru lektur
dla klas IV-VI

Polski na dzień dobry - program nauczania języka polskiego jako drugiego
wspomagający nauczycieli w pracy z uczniami z doświadczeniem
migracyjnym w oddziałach przygotowawczych w szkole podstawowej

Album o Polsce - obrazkowy przewodnik po Polsce
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https://www.popolskupopolsce.edu.pl/kurs-jezyka-polskiego
https://test.terezjanki.pl/wp-content/uploads/2020/03/po_polsku_bez_bledu.pdf
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0802/142944-gramatyka-z-kultura.pdf
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0802/142943-gramatyka-z-kultura-poradnik-metodyczny.pdf
http://www.wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1855
http://www.wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1855
https://www.polija.org.pl/2022/02/02/projekty/
https://zpe.gov.pl/a/lektury-dostepne/D1HUbVOK5
https://polskaszkola.cloud/index.php/portfolio/po-prostu-po-polsku-adaptacja-tekstow-literackich-dla-klas-iv-vi/
http://voxhumana.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/Polski-na-dzien-dobry-Publikacja-projektowa.pdf
https://polskaszkola.cloud/index.php/portfolio/album-o-polsce/


polski.info - wielojęzyczna platforma do nauki języka polskiego, która łączy
w sobie naukę języka polskiego z wiedzą o kulturze i życiu codziennym
w Polsce

InstaLing - darmowa platforma, która umożliwia naukę języka polskiego jako
języka obcego uczniom i uczennicom z Ukrainy (z tłumaczeniami słów
na ukraiński). Baza dostępnych słówek oraz listy słówek dopasowane są
do rozdziałów podręczników: dla dorosłych „Polski na dobry start” i serii dla
dzieci „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty”

Na dobry początek/Нехай стане це добрим початком - opowieść
o trudnych początkach mamy i dziecka pochodzących z Ukrainy. Po polsku
i ukraińsku. Do wykorzystania w szkołach, gdzie są uczniowie z Ukrainy

Adaptacja ramowego programu nauki języka polskiego dla potrzeb
przygotowania „Programu nauczania języka polskiego jako drugiego
dla oddziałów przygotowawczych w szkołach podstawowych” - została
opracowana jako podstawa do opracowania programu nauczania języka
polskiego jako drugiego w oddziałach przygotowawczych w szkole
podstawowej

Program nauczania języka polskiego jako drugiego dla oddziałów
przygotowawczych w szkole podstawowej

Ku wielokulturowej szkole w Polsce - Pakiet edukacyjny z programem
nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia
(w szkołach m.st. Warszawy). Na stronie 151 znajduje się propozycja
diagnozy biegłości językowej w oparciu o deskryptory Europejskiego portfolio
językowego dla uczniów od 10 do 15 lat dla poziomów A1 i A2

SŁOWNIKI I ROZMÓWKI

Razem w szkole / Разом у школі - słownik online z podziałem
na przedmioty dostępny też w wersji pdf

Słownik tematyczny polsko-ukraiński PWN

Słówka polsko-ukraińskie - materiały pomocnicze dla najmłodszych

Jakskazaty.pl - słownik polsko–ukraiński/rosyjski z wymową

Słowniczek szkolny polsko-ukraiński - do pobrania w wersji pdf

Starter ukraińsko-polski dla osób z Ukrainy - podstawowe rozmówki
ukraińsko-polskie

Rozmówki ukraińsko-polskie PONS / Rozmówki polsko-ukraińskie
PONS -  rozmówki do pobrania w wersji pdf
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https://polski.info/pl/
https://instaling.pl/register.php?fbclid=IwAR1ZcYk0wrgkQV6kTftBcqmrONFn_sdz2nyZuv0189Zvk49aLzfrGDjWxtU
https://metropolie.pl/artykul/na-dobry-poczatek-nekhai-stane-ce-dobrim-pochatkom
http://fundacjareja.eu/wp-content/uploads/2015/11/Adaptacja-ramowego-programu.pdf?fbclid=IwAR0pK0JsoIyq4_iGwMRUjHZRPBQn-zRKmoM7mc1t0H_zJQxGxmMERCGy6ko
http://fundacjareja.eu/wp-content/uploads/2015/11/Adaptacja-ramowego-programu.pdf?fbclid=IwAR0pK0JsoIyq4_iGwMRUjHZRPBQn-zRKmoM7mc1t0H_zJQxGxmMERCGy6ko
http://fundacjareja.eu/wp-content/uploads/2015/11/Adaptacja-ramowego-programu.pdf?fbclid=IwAR0pK0JsoIyq4_iGwMRUjHZRPBQn-zRKmoM7mc1t0H_zJQxGxmMERCGy6ko
http://fundacjareja.eu/wp-content/uploads/2015/11/Program-nauczania-j%C4%99zyka-polskiego-jako-drugiego-dla-oddzia%C5%82%C3%B3w-przygotowawczych-w-szkole-podstawowej.pdf
http://fundacjareja.eu/wp-content/uploads/2015/11/Program-nauczania-j%C4%99zyka-polskiego-jako-drugiego-dla-oddzia%C5%82%C3%B3w-przygotowawczych-w-szkole-podstawowej.pdf
https://um.warszawa.pl/documents/21449838/21614882/ku_wielokulturowej_szkole.pdf/df208b29-4369-2169-a65b-4eb6df325fdb?t=1634497737318
http://razemwszkole.pl/?fbclid=IwAR2siRTWm064f1UsRInfGRnIA1n_V4c5QA8JD6DdKo4hue0KKzQVhqmfCWY
https://drive.google.com/drive/folders/1ajNcOjHyXqRovvslTWZwqYK89H71BFLh?fbclid=IwAR3E70VrdDtOQQVDZGUgpViyHCkD7VKhu_TsXapkKopFv2xSMNTNYSPTOTA
https://ksiegarnia.pwn.pl/slownik-polsko-ukrainski
https://www.superkid.pl/slowka-polsko-ukrainskie
https://drive.google.com/file/d/1rBm1dDauMhfDBA74h-6uYggPNgfSa7zv/view
https://drive.google.com/file/d/1te9POm_N_PEApiGglOvrmLmv-TC_o4VA/view?fbclid=IwAR3-OTiuM09mqDewW1KBLhPZRQpQWU-l89R4bp6yuFEGljEoJaCicYR9CRg
https://pobierz.questfe.pl/ukr?fbclid=IwAR06a6EI1b-v4IPW8jKu2Bpesfdl5iP7lTHFwCQtcyCL4LwUZUo4IAlQ7WU
https://en.calameo.com/klett/read/0006171665db8c598a744
https://en.calameo.com/klett/read/00061716639bbb8ab9347
https://en.calameo.com/klett/read/00061716639bbb8ab9347


Więcej materiałów na www.biblioteka.ceo.org.pl

Materiał powstał w ramach projektu realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Norwegian Refugee Council.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa
tel. 22 622 00 89 www.ceo.org.pl
Warszawa 2022
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