
CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED 
EGZAMINEM?

EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA 
POLSKIEGO JAKO OBCEGO

POZIOM B1



Polski Instytut Językowy

Polski Instytut Językowy to placówka edukacyjna z dużym doświadczeniem w nauczaniu
języka polskiego jako obcego. W ciągu ostatnich dziewięciu lat zaufało nam ponad 6500
studentów ze 127 państw. Nasz atuty:

★ kursy na wszystkich poziomach nauczania,
(A1–C2) według autorskiego programu akredytowanego przez Mazowieckie Kuratorium 

Oświaty,

★ kursy o różnej intensywności – do wyboru studenta,
★ zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów, z których każdy wypracował 

powyżej 3000 godzin lekcyjnych w ciągu ostatnich dwóch lat,
★ precyzyjny system oceniania poziomu znajomości języka i kwalifikowania studentów do 

grup,

★ kursy przygotowujące do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego
★ uzupełniające zajęcia indywidualne.



Jolanta Kiełbas
Przewodnicząca 

Komisji Egzaminacyjnej Ośrodka 
“Polski Instytut Językowy”

Absolwentka filologii polskiej (UJ) oraz 

podyplomowej glottodydaktyki (UW).

Języka polskiego uczy od dekady. Od 

dwóch lat bierze udział w roli 

egzaminatora w państwowym egzaminie 

certyfikatowym z języka polskiego jako 

obcego. Od zeszłego roku jest 

przewodniczącą komisji egzaminacyjnej.

Absolwentka filologii polskiej i 
socjologii (UJ). Uczy języka polskiego od 
siedmiu lat. Od dwóch lat bierze udział w 
państwowym egzaminie certyfikatowym. 
W Polskim Instytucie Językowym objęła 
stanowisko koordynatorki ośrodka. Na 
co dzień uczy języka polskiego na 
wszystkich poziomach zaawansowania i 
prowadzi kursy przygotowujące do 
egzaminów państwowych. 

Monika Siembida
Koordynatorka 

Ośrodka 
“Polski Instytut Językowy”



KIEDY?

26-27
marca

2022 roku
OŚRODEK EGZAMINACYJNY „POLSKI INSTYTUT JĘZYKOWY”



Gdzie odbędzie się egzamin?

✍Część pisemna w XI Liceum Ogólnokształcącym 

im. Mikołaja Reja przy pl. Stanisława 

Małachowskiego 1

🗣Część ustna egzaminu w siedzibie Polskiego 

Instytutu Językowego przy ul. Mazowieckiej 12/24

https://www.google.com/maps/place/XI+Liceum+Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce+im.+Miko%C5%82aja+Reja+w+Warszawie/@52.2387465,21.0084987,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471ecc604ae82a6f:0xefb23025db33f185!8m2!3d52.2387465!4d21.0106874
https://www.google.com/maps?client=safari&rls=en&sxsrf=ACYBGNSf7hTkYev1PUnaxLguKjcmeDBJ5w:1581868908279&q=polski+instytut+j%C4%99zykowy&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiqr-b1uNbnAhWDposKHbVdBDQQ_AUoA3oECBkQBQ


Część pisemna egzaminu – 26.03.2022r.



kontrola dokumentów

UWAGA!
Podczas egzaminu 
należy mieć dwa
dokumenty 
tożsamości ze zdjęciem.



Kurtkę, SPRZĘty
elektroniczne wyłącz i 

razem z 
torebką/plecakiem 

zostaw w szatni. Uwaga! 
Podczas przerw szatnia 

jest zamknięta.



rejestracja



SALE



długopisybutelkę 
wody

Na egzamin OBOWIĄZKOWO zabierz ze 
sobą:

maseczkę



zakrywaj
nos i usta

W związku z COVID19:

dezynfekuj
dłonie 

trzymaj 
dystans



Przyjdź o 
wyznaczonej 

godzinie

W związku z covid19:

Nie opuszczaj 
piętra, na którym 

piszesz egzamin

Zabierz ze 
sobą 

przekąski

Pisz tylko 
swoim 

długopisem



UWAGA! Korzystanie ze sprzętów elektronicznych oraz 
dzwoniący telefon – są równoznaczne zakończeniu egzaminu.



OPASKA

Podczas rejestracji na 
egzamin 26.03 otrzymasz 

specjalną opaskę. 



PLAN EGZAMINU – CZĘŚĆ PISEMNA
CZĘŚĆ PISEMNA 26.03.2022



CZĘŚĆ USTNA 26.03.2022

Mazowiecka 12/24 (uwaga! Żeby wejść do budynku 
należy wpisać kod: 24 kluczyk 7148)



CZĘŚĆ USTNA 27.03.2022

Mazowiecka 12/24 (uwaga! Żeby wejść do budynku 
należy wpisać kod: 24 kluczyk 7148)



Są trzy zestawy, a w
w każdym z nich dwa
zadania. Należy
wybrać jeden z nich.

Jak wygląda 
część pisanie?



Pilnuj limitu słów

Bardzo boję się części pisanie, czy mogę 
prosić o jakieś rady?



Jak liczyć słowa?



Czy mogę pisać drukowanymi literami?
Nie powinieneś/powinnaś. Podczas części pisanie 

oceniamy również grafię. Poniżej znajduje się 
wzorcowy alfabet. Postaraj się używać w miarę 

możliwości właśnie takich liter. Jeżeli nie umiesz, pisz 
jak potrafisz. 



A mówienie? Jak ono wygląda?
Tutaj nie masz wyboru. Losuje się zestaw i nie można go
wymienić. Poniżej zamieszczamy przykładowy zestaw.

Więcej takich zestawów (100)
znajdziesz w naszym e-booku
„setka na mówienie”, który
możesz kupić na stronie
księgarni poltax.

https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/setka-na-mowienie-100-zestawow-300-zadan-dla-poziomu-b1-ebook-pdf-9788396141408-196325


Czy będę miał/miała czas, żeby 
przygotować się do części mówienie?

Tak! 5 minut. Wykorzystaj ten czas jak najlepiej: warto
przygotować sobie słowa klucze i najważniejsze
argumenty. Pamiętaj, że możesz zacząć od dowolnego
zadania.



Czy można pisać „na brudno” podczas 
egzaminu? 

Jedynie podczas ostatnich modułów – PISANIE oraz 
MÓWIENIE otrzymają Państwo brudnopisy. Wcześniej 

należy od razu zaznaczać odpowiedzi na arkuszu.



Czy mogę zatem wziąć ze sobą czyste 
kartki na notatki? 

Nie.



Czy można skreślać złe odpowiedzi?

Oczywiście! Skreślonych odpowiedzi nie oceniamy.



Czy mogę używać korektora, ołówka, 
długopisu ścieralnego?

NIE! Arkusz egzaminacyjny to dokument, dlatego 
uzupełniamy go nieścieralnym długopisem.



Co zrobić, jeśli nie znam odpowiedzi? 

Próbować!



Czy mogę napisać dwie odpowiedzi obok 
siebie, jeżeli nie jestem pewny/pewna?

Nie. 



Czym mam uzupełniać arkusze 
egzaminacyjne?

Nieścieralnym długopisem. W naszym ośrodku powinien 
mieć niebieski wkład. Zabierz najlepiej ze sobą dwa i 

miej je zawsze przy sobie: podczas rejestracji i 
egzaminu.



Czy dostanę długopis podczas egzaminu?

Nie. Należy przynieść ze sobą własny długopis.



Co muszę ze sobą zabrać na egzamin?

Maseczkę, Oświadczenie o stanie zdrowia, Dwa 
dokumenty tożsamości ze zdjęciem oraz dwa 

nieścieralne (niebieskie) długopisy.



Co mogę zabrać ze sobą na egzamin?

Wodę, kawę/herbatę w termosie, przekąski i ciepły 
sweter. Pamiętaj, żeby jedzenie zapakować do 
przezroczystej (transparentnej) reklamówki.



A czy mogę mieć na ręce zegarek 
analogowy?

Zegarek analogowy. nie smartwatch.



A czy mogę zabrać ze sobą leki?

Tak, ale nie narkotyki. 



A co z papierosami?

Czy będę mógł/mogła wyjść podczas przerwy na 
papierosa? Tak, ale nikt nie wyda panu/pani rzeczy z 

szatni podczas przerwy, dlatego proszę mieć papierosy 
przy sobie (włożyć do przezroczystej reklamówki 

razem z jedzeniem) i ciepło się ubrać.



Czy można palić na terenie budynku?

Nie.



Czego nie mogę robić podczas egzaminu?

Nie można ściągać, korzystać z telefonu oraz urządzeń 
elektronicznych, kontaktować się z innymi zdającymi, 

zakłócać przebiegu egzaminu.



A czy mogę wziąć ze sobą dziecko? Nie 
mam go z kim zostawić.

Nie. do budynku mogą wchodzić tylko zdający i komisja 
egzaminacyjna.



A czy mogę wziąć ze sobą pluszaka na 
szczęście?

Jeżeli nie wydaje żadnych dźwięków i nie boi się 
pan/pani, że się udusi w foliowej reklamówce, śmiało.



Kiedy poznam wyniki?

Ponad 3 miesiące po egzaminie zostaną wysłany na e-
mail, który został podany podczas rejestracji.



Dlaczego to tak długo trwa?!

Jest to najczęściej zadawane pytanie. Ośrodek 
egzaminacyjny sprawdza arkusze w przeciągu 3-4 

tygodni i przesyła je do NAWA, gdzie prace są 
poddawane audytowi, który trwa ok. 8 tygodni. Po 
otrzymaniu wyników audytu ośrodek potrzebuje 
jeszcze kilku dni na ustosunkowanie się do nich. 



Kiedy otrzymam certyfikat?

4-6 tygodni po otrzymaniu informacji o pozytywnym 
wyniku egzaminu. Nie da się tego procesu przyspieszyć. 

Certyfikaty nie są drukowane przez ośrodek 
egzaminacyjny i nie ma on wpływu na ten proces. Gdy 

tylko otrzymuje je od NAWA, niezwłocznie informuje o 
tym zdających.



Nie mogę tak długo czekać. Czy można 
jakoś ten proces przyspieszyć?

Nie. Ośrodek nie ma na to wpływu. Rozumiemy, że 
każdemu ze zdających się spieszy, ale nie jesteśmy w 

stanie nic zrobić, ponieważ certyfikaty  są drukowane 
w nawa i podpisywane przez Przewodniczącego     

Państwowej Komisji poświadczania
Znajomości języka polskiego 

Jako obcego. 



Czy jeśli będę codziennie pisał/a e-maile 
do koordynatorki oraz dzwonił do 

sekretariatu to ten proces przyspieszę?
Nie, Ponieważ nie mamy na to wpływu. 



Jak mogę odebrać certyfikat?
A) Osobiście

b) Przy pomocy kogoś znajomego
c) W paczkomacie INPOST *

* Decydując się na wysyłkę paczkomatem INPOST, biorą Państwo
całkowitą odpowiedzialność za certyfikat. Proszę wziąć pod uwagę,
że certyfikat może się pogiąć podczas wysyłki. Jeżeli zaginie, będą musieli
Państwo wziąć na siebie pokrycie kosztów wydruku nowego (20 euro).



Czy mogę później obejrzeć arkusz 
egzaminacyjny? 

Tak. Wystarczy złożyć pisemny wniosek do ośrodka 
egzaminacyjnego do 21 dni po otrzymaniu wyniku 
egzaminu.



A co, jeśli nie zgadzam się z wynikiem?  
Można odwołać się do Państwowej komisji do spraw 
poświadczania znajomości języka polskiego jak0 
obcego do 21 dni po otrzymaniu wyniku. Wówczas 
należy napisać na e-mail: certyfikacja@nawa.gov.pl

Ponowne sprawdzenie egzaminu przez PKdsPZJPjO
kosztuje 20 euro.

mailto:certyfikacja@nawa.gov.pl


Jak się ubrać na egzamin? 
Wygodnie. Proszę myśleć przede wszystkim o swoim 
komforcie. Zdając egzamin zimą, warto mieć ze sobą 
ciepły sweter, ponieważ sale są wietrzone. Natomiast 
latem warto pomyśleć o czymś przewiewnym i 
dostosowanym do pogody.



Czy mogę korzystać z toalety podczas 
egzaminu?

Tak. Będą 3 przerwy. Można również podnieść ręką 
podczas modułu i wyjść w asyście egzaminatora do 
toalety.



A czy jeśli skończę jeden moduł 
wcześniej, np. czytanie, mogę rozpocząć 

kolejny moduł czy muszę czekać na 
wszystkich? Trochę mi się spieszy.

Nie. Wówczas może Pan/pani wyjść z Sali i na
korytarzu poczekać na kolejny moduł.



A co jeśli spóźnię się na egzamin? 

Nie będzie mógł/mogła pan/pani podejść do egzaminu.
Bez zwrotu kosztów.



A czy szkoła ma parking dla zdających?

Nie. Obie szkoły: liceum i Polski instytut językowy
znajdują się w centrum warszawy w starych
kamienicach. Nie ma specjalnego parkingu dla
pracowników ani zdających. Należy to uwzględnić
planując godzinę wyjazdu. Być może trzeba będzie
zaparkować sporo dalej. Zachęcam dojazd uberem
albo komunikacją miejską.



Ile muszę mieć procent, żeby zdać? 
Na poziomie B1 min. 50 % z każdego modułu.



Jak długo jest ważny certyfikat?
Bezterminowo.



Po jakim czasie można podejść do 
egzaminu jeszcze raz w przypadku 

negatywnego wyniku?
Od razu. Nie ma limitów. 



Czy jeżeli nie zdam, ośrodek zwróci mi 
pieniądze?

Jedynie za certyfikat (20 euro). Ośrodek nie oddaje 
pieniędzy za egzamin, ponieważ musiał ponieść koszty 

organizacyjne. 



Czy jeżeli nie zdam, będę mógł prosić o 
zapisanie mnie na kolejną sesję?

Nie. Wówczas należy podejść jeszcze raz do 
rejestracji. 



Czy mogę zrezygnować z udziału w 
egzaminie?

Owszem, ale ośrodek egzaminacyjny nie zwraca 
wówczas pieniędzy. Zwrotowi podlega jedynie opłata 

za certyfikat.



A co jeśli zachoruję na COVID-19 i będę 
objęty/objęta kwarantanną?

W takiej sytuacji nie można wziąć udziału w egzaminie, 
a ośrodek zwraca jedynie 20 euro za certyfikat. Nie

przepisuje zdającego na kolejny termin.



Czy muszę być 
zaszczepiona/zaszczepiony?

Nie ma takiego obowiązku.



JAK POWTWARZAĆ PRZED EGZAMINEM?
● Zrób dostępne testy na stronie certyfikatpolski.pl.

● Rozwijaj sprawności i rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych 

przy pomocy zbiorów zadań na stronie certyfikatpolski.pl.

● Ćwicz z książką Bądź na B1. 

● Jeżeli nie wiesz, jak tworzyć wypowiedzi pisemne, zapoznaj się 

z przykładowymi tekstami w książce „Piszę, mówię i zdaję!” i 

„pisz polsku!” M. Januszewicz.

● Zapoznaj się ze 100 przykładowymi zestawami na Mówienie 

autorstwa Moniki Siembidy i Jolanty Kiełbas na stronie

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/przykladowe-testy-zbiory-zadan/
http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/zbiory-zadan/
https://www.ceneo.pl/61424400
https://www.ceneo.pl/102193829?se=YZ12wKl4hsFJNeaLNJIwzR7H0C1TBDZh&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGNCskbe7emA8i4IY72wff1Gt_He3u8j0KTeu9oyVNK70qVc4nguzthoCEugQAvD_BwE
https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/pisz-po-polsku-poradnik-cwiczenia-i-przygotowanie-do-egzaminu-b1-9788395963209-146629
https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/setka-na-mowienie-100-zestawow-300-zadan-dla-poziomu-b1-ebook-pdf-9788396141408-196325


Podsumowanie

Informacje od Koordynatorki



Organizacyjne
● Wyniki egzaminu będę za ponad 12 tygodni. 

● Certyfikatów można spodziewać się za ok. 18-20 tygodni. 

● Od wyniku egzaminu można odwołać się do 21 dni po otrzymaniu wiadomości e-mail, pisząc na 

adres: certyfikacja@nawa.gov.pl.

● Można wnioskować o wgląd do pracy egzaminacyjnej do 21 dni od otrzymania wyników, pisząc na 

adres: egzamin@instytutjezykowy.pl.

● Czekając na wynik egzaminu oraz certyfikat należy uzbroić się w cierpliwość.

● W razie pytań związanych z egzaminem proszę o kontakt e-mailowy 

(egzamin@instytutjezykowy.pl) bądź telefoniczny (602426243) we wtorki, czwartki oraz piątki 

w godz. 15.30-16.30.

mailto:certyfikacja@nawa.gov.pl
mailto:egzamin@instytutjezykowy.pl
mailto:egzamin@instytutjezykowy.pl


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z 
ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ SARS–COV–2

● Każdy uczestnik przekazuje pisemną informację o stanie zdrowia. Prosimy o wydrukowanie i 

wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia oraz oddanie podpisanego dokumentu osobom przed 

wejściem do szkoły. 

● Po szkole poruszamy się zawsze w maseczce. Maseczkę można zdjąć podczas przerwy w trakcie 

spożywania jedzenia.

● Przy wejściu do szkoły, a także w punktach rejestracyjnych, salach egzaminacyjnych oraz 

toaletach znajdą Państwo pojemniki z płynem dezynfekującym. Proszę z nich korzystać przy 

każdej sposobności.

● Prosimy o zachowywanie bezpiecznych odległości we wszystkich miejscach (rejestracja, 

toaleta, sala egzaminacyjna).



• Tuż po rejestracji prosimy o udanie się na odpowiednie piętro i nieopuszczanie go przez cały egzamin.

• Uczestnik na egzamin przynosi własne długopisy (niebieski wkład, nieścieralny). Podpisuje się nimi podczas rejestracji oraz 

wypełnia arkusze egzaminacyjne.

• Na egzamin pisemny – uczestnik przychodzi dokładnie o wyznaczonej godzinie rejestracji, w celu uniknięcia tłoku.

• Na egzamin ustny – uczestnik przychodzi 15 min. przed wyznaczoną godziną.



Podsumowanie

Informacje od Przewodniczącej



PRZERWANIE I UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

Egzamin zostanie przerwany i unieważniony zdającemu w przypadku, gdy zdający:

• wniesie do sali materiały pomocnicze (ściągi, telefon i inne urządzenia, np. smartwatch)

• będzie komunikował się z innymi zdającymi

• będzie zakłócał przebieg egzaminu



OBOWIĄZKI ZDAJĄCEGO

• należy podpisać arkusz egzaminacyjny

• należy bezzwłocznie zgłosić ewentualne braki w arkuszu egzaminacyjnym



JAK WYPEŁNIAĆ ARKUSZE EGZAMINACYJNE

• Na pierwszej stronie arkusza należy wpisać nazwę ośrodka (egzaminatorzy zapisują nazwę na 
tablicy: „Polski Instytut Językowy”)

• W prawym górnym rogu (egzaminator przypomina o tym przy rozdawaniu arkuszy do kolejnych 
części) zapisujemy przydzielony numer (ten z opaski, stolika, szatni)

• Piszemy wyłącznie długopisem nieścieralnym

• Odpowiedzi umieszczamy w miejscu do tego przeznaczonym (jeśli jest tabelka – w tabelce, nie 
pod lub nad nią itd.)

• Odpowiedzi zaznaczamy zgodnie z przykładem zadania (np. w zadaniach typu prawda/fałsz –
krzyżykiem lub ptaszkiem, nie kropką!) – egzaminator nie może mieć wątpliwości, jaka jest 
odp.

• Zaznaczamy tylko jedną odpowiedź – chyba, że instrukcja mówi inaczej – jeśli będą dwie 
odpowiedzi, nawet poprawne, a powinna być jedna, będzie to traktowane jako odpowiedź 
błędna 



JAK WYPEŁNIAĆ ARKUSZE EGZAMINACYJNE

• Piszemy starannie i wyraźnie, przy uzupełnianiu luk należy zmieścić się w polu do tego 
przeznaczonym, a nie pisać na tekście – odpowiedź musi być widoczna

• Można skreślać odpowiedzi, jednak należy to robić wyraźnie; egzaminator nie może mieć 
wątpliwości, która odpowiedź jest ostateczna

• Tylko w module „Pisanie” brudnopisy będą brane pod uwagę, jeśli zdający wyraźnie to 
zaznaczy, tzn. jeśli zdający nie zdąży przepisać części pracy z brudnopisu do arkusza egz., może 
dopisać np. ‘reszta pracy w brudnopisie’, a w brudnopisie zaznaczyć od którego miejsca 
egzaminator powinien dalej sprawdzać. W pozostałych modułach brudnopisy nie będą brane 
pod uwagę.

• Moduł „Pisanie” – nie piszemy na marginesie!

• Moduł pisanie – piszemy prace na tyle słów, ile podano w instrukcji. Dopuszczalny margines to 
10%. Jeśli praca będzie dużo za krótka, egzamin może się zakończyć oceną negatywną.

• Proszę czytać uważnie instrukcje i postępować zgodnie z nimi.



PRZEBIEG EGZAMINU

• Egzamin zaczyna się o 10:00, a kończy o 13:45. Egzaminator zapisuje na tablicy dokładny czas 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części.

• Rozumienie ze słuchu (do 30 min.). Nie wolno zakłócać przebiegu, ponieważ płyta zostanie 
odtworzona tylko jeden raz! Zakłócanie przebiegu będzie skutkowało przerwaniem i 
unieważnieniem egzaminu zdającemu. 

• Rozumienie tekstów pisanych (do 40 min.).

• Poprawność gramatyczna (45 min.)

• PRZERWY PO KAŻDEJ CZĘŚCI (10-10-15)

• Pisanie  (75 minut). Kto skończy pisać, oddaje arkusze egzaminatorowi i wychodzi.
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Materiały przygotowały:

Przewodnicząca 
Komisji Egzaminacyjnej 

Jolanta Kiełbas
i

Koordynatorka Ośrodka 
Egzaminacyjnego 
„Polski Instytut 

Językowy” 
Monika Siembida

http://www.instytutjezykowy.pl/
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_11/18490100497f65cbed48192a7cc2a74a.pdf
http://www.linkedin.com/in/monikasiembida

