
POZIOM B1
POZIOM B2

PISANIE
Próba generalna 

przed certyfikatem

KORESPONDENCYJNY KURS

JĘZYKA POLSKIEGO

 

4 lutego - 5 marca 2020 r.

- DOSTAJESZ 8 ZESTAWÓW
- PISZESZ ŁĄCZNIE 16 TEKSTÓW
- JA POPRAWIAM TWOJE BŁĘDY
 

 
      B1 - 250 ZŁOTYCH 
      B2 - 300 ZŁOTYCH 

 
ZAPISY DO 29 STYCZNIA

START 4 LUTEGO 
 
 

KONTAKT

Małgorzata Januszewicz
pozdrowienia.gosia@gmail.com

 

Liczba miejsc ograniczona
 



1. Dla kogo jest ten kurs?
Ten kurs jest dla osób, które:
 
- planują zdawać niedługo certyfikat z języka
polskiego na poziomie B1 lub B2,
 
- umieją już pisać teksty w języku polskim, 
ale nie są pewne, czy piszą dobrze,
 
- potrzebują informacji zwrotnej o swoich
tekstach od doświadczonego nauczyciela.
 
2. Co będziesz robić w ramach kursu?
W ramach kursu napiszesz 8 zestawów tekstów
na wzór zestawów z certyfikatu. Jeden zestaw
to dwa teksty: krótki i długi.
 
3. Ile kosztuje kurs?
Kurs kosztuje 250 zł brutto (B1) lub 300 zł
brutto (B2). Dostaniesz ode mnie fakturę.
 
4. Co otrzymasz ode mnie w ramach
kursu?
W ramach kursu sprawdzę 8 napisanych przez
Ciebie zestawów, to znaczy:
 
- zaznaczę w Twoim tekście wszystkie błędy,
 
- obok Twojego tekstu w komentarzu napiszę
poprawne formy,
 
- w komentarzu lub w osobnym pliku
przypomnę Ci ważne reguły gramatyczne. 



5. W jakiej formie będziesz pisać i
przesyłać teksty?
Teksty możesz pisać ręcznie lub na
komputerze. Polecam Ci pisanie tekstów
ręcznie, bo w taki sposób będziesz je pisać na
egzaminie. Teksty będziesz mi przesyłać tylko
w plikach PDF. W tym programie będę
zaznaczać błędy, pisać w komentarzach
poprawne formy i reguły gramatyczne. 
 
6. Kiedy będę Ci wysyłać poprawki?
W każdy wtorek będę Ci wysyłać dwa zestawy.
Limit czasu na napisanie dwóch zestawów to 
7 dni. Po tym czasie nie sprawdzę już
nienapisanych zestawów. Poprawki będę Ci
wysyłać najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia, w
którym dostanę od Ciebie zestawy. 
 
7. Kto jest autorem zestawów?
Ja jestem autorką zestawów. Przygotowałam je,
wzorując się na przykładowych testach
certyfikatowych dostępnych na stronie
www.certyfikatpolski.pl
 
8. W jaki sposób będziemy się ze sobą
kontaktować?
To jest kurs korespondencyjny. Będziemy się 
kontaktować przez e-maile.
 
9. W jaki sposób mogę się zapisać na
kurs?
Napisz do mnie e-mail:
pozdrowienia.gosia@gmail.com 
Wyślę Ci formularz zgłoszeniowy. Zapisy
kończą się 29 stycznia 2020 r. Gwarancją
miejsca na kursie jest przelew zaksięgowany 
na moim koncie najpóźniej 30 stycznia. Liczba
miejsc jest ograniczona. 

 



10. Ważne daty
 
Zgłoszenia: 23-29 stycznia 2020 r. 
 
Płatność: do 30 stycznia. 
(data zaksięgowania płatności na moim koncie)
 
Potwierdzenie przyjęcia na kurs: 3 lutego.
 
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i
data wpływu płatności na moje konto.
 
Czas trwania kursu: 4 lutego - 5 marca.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozdrawiam serdecznie!
Gosia

 
pozdrowienia.gosia@gmail.com

 


