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Abstract

The article aims to present the role of the state certificate examinations (conducted since 2004) in the 
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1. EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO  
JAKO OBCEGO W LATACH 2004–2015. DEFINICJA, DZIEJE, STATYSTYKA 

Nazwa egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego (jpjo) odnosi 
się do specjalnie opracowanych egzaminów1, przeprowadzanych w latach 

* Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, 
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź; e-mail: grazyna.zarzycka@wp.pl

1 Były one organizowane na mocy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o zmianie ustawy 
o języku polskim (Dz.U. RP nr 73 z 30 kwietnia 2003 r.) i rozporządzeń Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 roku w sprawie powołania Państwowej Ko-
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2004–2015 pod nadzorem Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego (PKPZJPjO)2, w celu określenia ogólnego po-
ziomu znajomości języka polskiego kandydatów, a także stopnia opanowania 
przez nich poszczególnych sprawności językowych. Osoba, która zdała egzamin, 
otrzymywała poświadczenie (certyfikat, stąd nazwa egzaminów) swojej znajo-
mości języka polskiego na określonym poziomie. Do egzaminu mógł przystą-
pić każdy cudzoziemiec (lub osoba polskiego pochodzenia niemieszkająca na 
stałe w Polsce), który ukończył 16 lat, niezależnie od tego, gdzie się uczył, jak 
długo, z jakiego podręcznika, na jakim kursie i pod czyim kierunkiem3. Test ten 
nie był bowiem oparty na żadnym konkretnym programie, choć odwoływał się 
do specjalnie przygotowanych wykazów funkcji i pojęć językowych, tematów 
oraz zagadnień gramatycznych, wytyczających pewne minimum, które zda-
jący powinni opanować, aby pomyślnie rozwiązać zadania testowe na danym 
poziomie zaawansowania. Egzamin certyfikatowy był więc testem biegłości – 
w odróżnieniu np. od testu osiągnięć (inaczej: testu nauczycielskiego) czy testu 
diagnostycznego4 – standaryzowaną procedurą określania lub potwierdzania 
kompetencji językowych uczących się.

Pierwsza sesja egzaminacyjna odbyła się w czerwcu 2004 roku5, od razu na 
trzech poziomach zaawansowania językowego: B1 – podstawowym (inaczej: 
progowym), B2 – średnim, C2 – zaawansowanym. Standardy wymagań egza-
minacyjnych dla trzech certyfikatowych poziomów zaawansowania w języku 
polskim jako obcym zostały opracowane na podstawie tabel i skal wskaźników 

misji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz w sprawie egzaminów 
z jpjo (Dz.U. RP z 12 listopada 2003 r.). Ciałem wykonawczym PKPZJPjO był Zespół Autorów 
Zadań i Egzaminatorów (ZAZiE), pracujący w podzespołach zajmujących się tworzeniem 
zadań i standardów egzaminacyjnych dla określonych poziomów, weryfikacją zadań, audytem 
wewnętrznym, przygotowywaniem testów egzaminacyjnych itp. Standardy certyfikacji jpjo 
były przygotowywane w latach 1999–2003 przez Komisję ds. Certyfikacji Języka Polskiego 
jako Obcego i kilkunastoosobową grupę specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (w 2004 roku pierwsza 
została przemianowana na PKPZJPjO, a druga poszerzona i przekształcona w ZAZiE). Autor-
ka niniejszego artykułu w latach 1999–2003 współtworzyła standardy certyfikacji, w okresie 
2004–2015 była członkiem ZAZiE, a obecnie jest członkiem powołanej w kwietniu 2016 roku 
Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

2 O zmianach w procesie certyfikacji języka polskiego jako obcego piszę w podsumowaniu.
3 Z obowiązku zdawania egzaminu była zwolniona osoba, która ukończyła w Polsce studia wyższe 

na kierunku filologia polska (mogła starać się o certyfikat znajomości jpjo na poziomie C2, bez 
konieczności zdawania egzaminu).

4 Terminologia za: Komorowska, 2005a, s. 15–21. 
5 Dla przypomnienia, miesiąc wcześniej Polska stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej.
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biegłości „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” [ESOKJ, 
2003, s. 30–49]. Oprócz ogólnych wskaźników biegłości ustalonych dla polsz-
czyzny w Standardach wymagań egzaminacyjnych wydanych przez PKPZJPjO6 
[zob. PECzJPjO, 2003, s. 9–10], w dokumencie tym zostały również zawarte 
szczegółowe wskaźniki dla danych sprawności i poprawności gramatycznej 
[PECzJPjO, 2003, s. 1–56]. Gdy uświadomimy sobie, ile lat zajęło twórcom 
procedury egzaminacyjnej dla egzaminów z języka angielskiego University of 
Cambridge przygotowanie egzaminów dla trzech różnych poziomów biegłości 
językowej7, trzeba ten fakt uznać za duży sukces i dowód sprawności osób 
uczestniczących w tworzeniu polskiego systemu. Egzaminy certyfikatowe 
z jpjo przeprowadzały w latach 2004–2015 komisje egzaminacyjne powoływa-
ne przez PKPZJPjO. Znajomość języka polskiego określano jako umiejętność 
rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz używania języka 
polskiego w mowie i piśmie. Egzamin składał się z pięciu równoważnych części 
sprawdzających: A) rozumienie ze słuchu, B) poprawność gramatyczna, C) ro-
zumienie tekstów pisanych, D) pisanie, E) mówienie. Kandydat, który uzyskał 
oceny pozytywne z każdej części składowej egzaminu, tzn. otrzymał co naj-
mniej 24 z 40 punktów (60%) przyznawanych za każdą część, zdawał egzamin. 
Za cały pięcioczęściowy test zdający mógł uzyskać maksymalnie 200 punktów. 
Egzaminy na każdym z poziomów zaawansowania miały podobną strukturę, 
lecz różny stopień trudności zadań. Część pisemna egzaminu (części A, B, C, D) 
trwała 225 minut, a część ustna (E) co najmniej 15 minut [za: PECzJPjO, 2003, 
s. 11–15]. Przed pierwszą oficjalną sesją egzaminacyjną PKPZJPjO wydała szereg 
prac, m.in. testy przykładowe dla każdego z poziomów zaawansowania8. Kolejne 

6 Rozwijają one i dostosowują do specyfiki języka polskiego wskaźniki biegłości ustalone przez 
ESOKJ. 

7 Dla porównania, pierwszy egzamin biegłości z języka angielskiego został przeprowadzony przez 
The University of Cambridge Local Examination Syndicate w 1913 roku – był nim egzamin 
na najwyższym poziomie zaawansowania, tzw. Certificate of Proficiency in English (CPE). 
W 1939 roku, a więc 26 lat później, wprowadzono egzamin na najniższym testowanym pozio-
mie: First Certificate in English, a dopiero 52 lata później – w 1991 roku – pierwszy egzamin 
Certificate in Advanced English. Popularny amerykański egzamin biegłości Test of English as 
a Foreign Language (TOEFL), został natomiast przeprowadzony po raz pierwszy w 1964 roku, 
a w 1998 roku – obok testu w wersji papierowej – wprowadzono test w wersji komputerowej. 
W zależności od liczby uzyskanych punktów TOEFL świadczy o znajomości języka angielskiego 
na odpowiednim poziomie – za: Święcka, Robak, Sałyga, Szwajczewska, 2002; Święcka, 2003.

8 PECzJPjO – PL-B1, 2004; PECzJPjO – PL-B2, 2004; PECzJPjO – PL-C2, 2004. Szczegółową 
bibliografię prac związanych z certyfikacją języka polskiego jako obcego, opublikowanych do 
roku 2004, zawiera PpEC, 2004.
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edycje były wydawane w późniejszych latach również w wersjach papierowych, 
ostatnio wyłącznie w elektronicznych9.

Poniżej przedstawiam dane statystyczne, które pozwalają zobrazować dyna-
mikę procesu certyfikacji jpjo. 

Tabela 1 ukazuje stały, ale powolny wzrost liczby zdających w latach 2004 
(106 zdających) do 2011 (525) i znaczne ich zwiększenie w roku 2012 (do 1113), 
kiedy to w Ustawie o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 14 lutego 2012 r.) nało-
żono na cudzoziemców ubiegających się o polskie obywatelstwo obowiązek 
zdania egzaminu certyfikatowego z jpjo co najmniej na poziomie B1. W latach 
2004–2015 liczba zdających przekroczyła 10 000. 

Tabela 1. Zdający egzaminy certyfikatowe w ośrodkach krajowych lub zagranicznych w poszcze-
gólnych latach10

Rok Polska Zagranica Razem
2004 84 22 106
2005 154 70 224
2006 194 127 321
2007 183 198 381
2008 291 156 447
2009 237 145 382
2010 247 253 500
2011 281 244 525
2012 768 345 1113
2013 1631 442 2073
2014 1278 709 1987
2015 1352 618 1970

2004–2015 6700 3329 10 029
67% 33% 100%

Tabela 2 przedstawia popularność określonych miejsc, w których przepro-
wadzano egzaminy certyfikatowe. Przodują wśród nich Warszawa i Kraków, od 
lat najbardziej atrakcyjne miejsca dla cudzoziemców w naszym kraju, a wśród 
miast zagranicznych Nowy Jork i Chicago, znaczące ośrodki polonijne. Warto 

 9 Ćwiczenia certyfikatowe, zadania przykładowe i aktualności związane z egzaminami zamiesz-
czane są na oficjalnej stronie internetowej PECzJPjO: www.ceryfikat.polski.pl. 

10 Dane statystyczne zostały mi udostępnione przez Biuro Certyfikacji Języka Polskiego jako 
Obcego, za co serdecznie dziękuję.
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także zwrócić uwagę na rosnącą rolę ośrodków egzaminacyjnych na Ukrainie 
oraz na fakt, że polskie egzaminy biegłości dotarły do tak odległych zakątków, 
jak Tokio, Seul czy Pekin. Za popularnością egzaminów w USA stoją zwykle 
dyrektorzy szkół sobotnich, którzy zachęcają uczniów ostatnich klas szkoły śred-
niej do zdawania egzaminu. Natomiast egzaminy w Japonii, Korei Południowej 
i Chinach odbywają się z inicjatywy przedstawicieli tamtejszych polonistyk. 
Coraz większa popularność egzaminów na Ukrainie jest umotywowana chęcią 
podjęcia studiów lub pracy w Polsce przez Ukraińców11. 

Tabela 2. Miasta, w których w latach 2004–2015 egzamin zdawało co najmniej 20 osób

Miasto B1 B2 C2 Razem
Warszawa (x 67) 2610 687 375 3672
Kraków (x 34) 908 433 222 1563
Chicago (x 10) 122 397 56 575
Nowy Jork (x 12) 218 306 41 565
Poznań (x 15) 413 114 34 561
Wrocław (x 12) 325 53 33 411
Łuck (x 7) 264 86 4 354
Dniepropietrowsk (x 5) 239 90 6 335
Łódź (x 8) 201 39 19 259
Lublin (x 6) 146 20 10 176
Lwów (x 3) 81 79 4 164
Moskwa (x 3) 50 57 34 141
Dortmund (x 5) 27 73 22 122
żytomierz (x 2) 73 30 2 105
Kijów (x 3) 61 30 9 102
Berlin (x 7) 46 44 10 100
Paryż/Saint-Germain (x 3) 1 37 28 71
Lille (x 4) 26 17 24 67
Seul (x 3) 50 4 0 64
Tokio (x 2) 31 21 5 57
Brześć (x 1) 15 40 1 56

11 Zgodnie z przewidywaniami Waldemara Martyniuka, egzamin certyfikatowy przestał być jedynie 
„dodatkowym, prywatnym doświadczeniem, a zaczyna być celowym działaniem i pełnowarto-
ściową kwalifikacją osobistą i zawodową” [Martyniuk, 2004, s. 545].



220 GRAżyNA ZARZyCKA

Miasto B1 B2 C2 Razem
Stryj (x 1) 36 17 0 53
Turyn (x 2) 19 23 8 50
Poczdam (x 2) 4 36 6 46
Lublana (x 3) 1 19 25 45
Bratysława (x 3) 8 14 19 41
Opole (x 1) 30 5 0 35
Mińsk (x 1) 11 11 9 31
Pekin (x 2) 11 19 0 30
Kaliningrad (x 1) 15 9 4 28
Irkuck (x 2) 3 22 2 27
Petersburg (x 1) 7 15 3 25
Mannheim (x 1) 1 21 0 22

Dane przedstawione w tabeli 3 ukazują atrakcyjność polskich egzaminów 
biegłości wśród Ukraińców i obywateli innych krajów leżących za wschodnią 
granicą Polski, ale także osób pochodzących z USA i Niemiec; na dziesiątym 
i jedenastym miejscu znaleźli się też kandydaci z Japonii i Korei Południowej. 

Tabela 3. Kraje pochodzenia najczęściej deklarowane przez zdających w latach 2004–2015

Kraj Liczba zdających Kraj Liczba zdających
Ukraina 3596 Japonia 153
Rosja 870 Korea Południowa 131
USA 698 Hiszpania 130
Białoruś 614 Czechy 128
Niemcy 589 Włochy 128
Polska 512 Słowacja 102
USA/Polska 421 Wietnam 95
Francja 208 Turcja 57
Armenia 201 Wielka Brytania 56

Z innych statystyk, które otrzymałam z Biura Certyfikacji Języka Polskiego 
jako Obcego, wynika, że wśród zdających przeważały kobiety (58% do 42%), 
natomiast mniej znaczące były różnice pomiędzy kandydatami reprezentującymi 
poszczególne grupy wiekowe (22%: 16–19 lat; 29%: 20–29 lat; 24%: 30–39 lat; 
25%: powyżej 40 lat). Zwiększenie liczby zdających w starszym wieku nastąpiło 
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w 2012 roku, po wprowadzeniu wspomnianej wcześniej Ustawy o obywatelstwie 
polskim (weszła w życie 12 sierpnia 2012 r.). Warto jeszcze przytoczyć dane 
statystyczne na temat ocen końcowych. Otóż aż 13% zdających (wypadkowa 
dla wszystkich trzech poziomów) otrzymało ocenę celującą, 38% bardzo dobrą, 
27% dobrą, 10% dostateczną i tylko 12% ocenę niedostateczną. Są to wyniki 
zasługujące na uznanie. 

2. ZNACZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKATOWYCH. WYMIAR  
GLOTTODYDAKTYCZNY I POLITYCZNOJĘZYKOWY

Spróbujemy teraz udzielić odpowiedzi na pytania o to: 
1) jak certyfikacja jpjo zmieniła glottodydaktykę polonistyczną, a także
2) w jaki sposób dzięki egzaminom certyfikatowym zmieniło się postrzeganie 

polszczyzny w świecie; czy spowodowały one zwiększenie „mocy” polszczyzny. 
Jak ukażemy poniżej, nie da się udzielić całkowicie rozdzielnych odpowiedzi 

na postawione tu pytania. Certyfikacja jpjo jako projekt edukacyjny „zaznacza 
się” jednocześnie jako znaczące wydarzenie zmianotwórcze w obu wymiarach – 
nauczaniu jpjo i polskiej polityce językowej. Egzaminy certyfikatowe z jpjo 
zostały przez specjalistów uznane za punkt zwrotny w rozwoju glottodydaktyki 
polonistycznej12, jak też za jedno z najbardziej skutecznych narzędzi promujących 
polszczyznę w świecie. Władysław Miodunka, przewodniczący PKPZJPjO, który 
wielokrotnie w swoich pracach naukowych odnosił się do certyfikacji polszczy-
zny, określił państwowe egzaminy biegłości z jpjo jako jedną z najważniejszych 
innowacji pedagogicznych w glottodydaktyce polonistycznej [Miodunka, 2013, 
s. 25]. Według niego: „innowacja to idea, produkt albo metoda, postrzegane 
i stworzone świadomie w celu wypełnienia jakiegoś braku lub poprawienia 

12 Wpływ egzaminów certyfikatowych na glottodydaktykę polonistyczną można, jak się zdaje, 
zestawić jedynie z wydarzeniem, jakim było w latach pięćdziesiątych XX wieku zaproszenie do 
naszego kraju pierwszych dużych grup cudzoziemskich – kandydatów na studia, co zapoczątko-
wało formalne nauczanie jpjo, zainicjowało prace nad podręcznikami do nauki jpjo, programami 
nauczania oraz stało się napędem do pierwszych badań glottodydaktycznych. Przez kilka dekad 
nauczanie jpjo było prowadzone raczej intuicyjnie. Pierwsze krajowe programy nauczania jpjo 
zaczęły być tworzone dopiero w końcu lat osiemdziesiątych XX wieku i przedstawione w formie 
druku na początku lat dziewięćdziesiątych [PNJPjO, 1993]. Glottodydaktyka polonistyczna 
zaczęła krzepnąć jako dziedzina naukowa od końca ostatniej dekady XX wieku, na co wpłynęła 
niewątpliwie działalność Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kul-
tury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, które zorganizowało wiele ważnych konferencji 
naukowych i wzmocniło więzy między jego najbardziej ambitnymi przedstawicielami. W tym 
samym okresie środowisko glottodydaktyczne zaczęło się wzmacniać także dzięki naukowemu 
usamodzielnianiu się jego przedstawicieli (ten trend trwa do dziś). 
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funkcjonowania jakiegoś procesu” [Miodunka, 2013, s. 25]. Miodunka uważa, że 
innowacje powstają na zapotrzebowanie społeczne, a mają na nie wpływ różno-
rodne czynniki: od badań naukowych po zmiany technologiczne, metodologiczne 
czy organizacyjne w procesie nauczania języków obcych. 

Miodunka postrzega egzaminy certyfikatowe jako „zjawisko wyjątkowe 
w całej historii nauczania polszczyzny jako języka obcego” [Miodunka, 2013, 
s. 27] i uznaje je za innowację:

1) wycinkową (ze względu na jej zasięg), „gdyż [egzaminy certyfikatowe 
z jpjo] ograniczają się do oceny rezultatów nauczania polszczyzny na poszcze-
gólnych poziomach nauczania” [Miodunka, 2013, s. 27]; 

2) przełomową (ze względu na jej skalę) – autor stwierdza, że decyduje o tym 
„upowszechnienie znajomości standardów europejskich w wersji ESOKJ” oraz 
„rozumienie nauczania polszczyzny jako procesu złożonego z opanowywania 
czterech sprawności […]” [Miodunka, 2013, s. 28];

3) kreatywną o charakterze strategicznym (ze względu na stopień oryginal-
ności) – „O takiej kwalifikacji decyduje przystosowanie standardów europejskich 
do nauczania jpjo, w tym – sześciostopniowej skali poziomów nauczania od 
A1 do C2 do nauczania i testowania polszczyzny” [Miodunka, 2013, s. 28]; autor 
zwraca też uwagę na wielką szybkość, z jaką tej adaptacji dokonano w Polsce 
[Miodunka, 2013, s. 28]; 

4) wiązaną (ze względu na stopień złożoności), „gdyż wychodząc od spraw-
dzania znajomości języka polskiego na poziomach B1, B2 i C2, innowacja 
spowodowała zmianę metod i programów nauczania” [Miodunka, 2013, s. 28]; 

5) „w zasadzie bezinwestycyjną” (ze względu na sposób finasowania) – „pro-
ces certyfikacji wymaga nakładów ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego rzędu 500 tys. rocznie” [Miodunka, 2013, s. 29];

6) sprzężoną (ze względu na uczestników procesu innowacji) – autor ma tu 
na myśli zespołowe prace dziesięcioosobowej PKPZJPjO oraz czterdziestooso-
bowego ZAZiE (zob. przypis 1). 

Za produkt certyfikacji został uznany certyfikat – poświadczenie znajomości 
jpjo na określonym poziomie, wydawane przez PKPZJPjO w języku polskim 
i angielskim.

W latach 2004–2011 testy certyfikatowe z jpjo nie były egzaminami specjal-
nego znaczenia; sytuacja ta uległa zmianie w 2012 roku, od kiedy zaczęła działać 
Ustawa o obywatelstwie polskim. Wyznacza ona moment przekształcenia się 
egzaminów certyfikatowych w egzaminy doniosłe:
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[…] od których zdania zależy uzyskanie dostępu do innych, ważnych społecznie wartości, 
liczących się w danym kraju (edukacyjnych, prawnych, ekonomicznych). […] O nadaniu 
egzaminom statusu egzaminów doniosłych nie decydują organy przeprowadzające te eg-
zaminy, ale władze nadrzędne, zwykle państwowe […]. W tym konkretnym przypadku 
zasługa należy do Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji Spraw Wewnętrznych, który 
ustawę przygotował, i Sejmu RP, który ją uchwalił [Miodunka, 2015, s. 49–50].

O doniosłości egzaminów może też świadczyć fakt, że coraz więcej praco-
dawców uzależnia od jego wyniku przyjęcie cudzoziemców do pracy w Polsce. 
Zdanie egzaminu certyfikatowego na poziomie B1 lub B2 (w zależności od 
wybranego kierunku) to także warunek wstępny podjęcia przez kandydatów 
z zagranicy studiów po polsku w uczelniach krajowych. 

Egzaminy certyfikatowe możemy również umieścić wśród czynników 
wpływających na zwiększenie mocy polszczyzny, które to pojęcie „w lingwi-
styce kontaktu wiązać należy z kulturowym, ekonomicznym i gospodarczym 
prestiżem określonej wspólnoty komunikacyjnej, sprawiającym, iż władający 
jej językiem uzyskują zawodową, społeczną i materialną przewagę nad osobami 
posługującymi się innymi, słabszymi językami” [Pawłowski, 2012, s. 15]. Autor 
tej definicji, Adam Pawłowski – badacz zainteresowany problemami polityki 
językowej – uznaje polszczyznę za najważniejszy (o największym zasięgu, naj-
częściej używany) język słowiański Unii Europejskiej i postuluje „upowszech-
nienie modelu trzech filarów komunikacyjnych jako optymalnego rozwiązania 
dla Europy” [Pawłowski, 2012, s. 26; zob. też Pawłowski, 2015]. Istotą modelu 
jest przekonanie, iż:

[…] dobre wyposażenie komunikacyjne obywatela Unii Europejskiej i Europy, pozwalające 
na swobodną komunikację w praktycznie każdym państwie unijnym, powinno składać się 
z trzech języków: germańskiego, romańskiego i słowiańskiego […]. Argumenty historyczne, 
demograficzne, administracyjne i pragmatyczne wskazują, że naturalnym kandydatem do 
roli języka słowiańskiego w tym zestawie jest polski […]. [Pawłowski, 2012, s. 26]. 

Autor zarysowuje w swojej pracy cele promocji języka polskiego oraz przed-
stawia sposoby ich realizacji; wśród nich znalazło się hasło „wsparcie programów 
edukacyjnych” z postulatem jego urzeczywistniania m.in. przez „utrzymywanie 
i rozwijanie systemu certyfikacji języka polskiego” [Pawłowski, 2012, s. 23]. 
Tę myśl kontynuuje Władysław Miodunka [2012], który w artykule opubliko-
wanym w tej samej monografii traktuje certyfikację jpjo jako jeden z najbardziej 
udanych projektów edukacyjnych, promujących polszczyznę – i standardy na-
uczania polskiego – za granicą. 
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PODSUMOWANIE

Przygotowanie procedury certyfikacji jpjo wymagało konsolidacji prac wielu 
osób ze środowiska glottodydaktycznego. Działania podjęte przez grupę glotto-
dydaktyków z całej Polski zakończyły się sukcesem, a osoby tworzące ZAZiE 
(zob. przypis 1) mają poczucie, że tworzą wspólnotę zawodową skupioną wokół 
ważnego środowiskowego projektu. Sukces ten można mierzyć tym, że procedura 
certyfikacyjna działa, a wiedza zdobyta w trakcie jej przygotowania promieniuje 
na ośrodki zajmujące się kształceniem cudzoziemców. Certyfikację jpjo można 
potraktować jako polski „produkt eksportowy”, za pomocą którego z sukcesem 
prowadzona jest polityka językowa naszego kraju. Egzaminy certyfikatowe nie 
tylko promują język polski i Polskę, ale także osiągnięcia współczesnej glotto-
dydaktyki polonistycznej. Glottodydaktycy związani z certyfikacją bardzo często 
biorą udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, upowszechniając 
osiągnięcia certyfikacji, jak też glottodydaktyki polonistycznej. Dzięki swoim 
kontaktom zagranicznym próbują zmienić świadomość nauczycieli szkół polo-
nijnych. Sukces certyfikacji spowodował zwiększenie statusu glottodydaktyki 
wśród innych dyscyplin polonistycznych – o glottodydaktyce i jej sukcesach 
„mówi się” i sporo pisze; literatura odnosząca się do certyfikacji (podręczniki, 
zbiory ćwiczeń, artykuły naukowe, prace monograficzne) liczy już co najmniej 
sto pozycji, a konwersatoria na temat procesu certyfikacji jpjo zostały wpisane 
do programów specjalizacji zawodowych i studiów podyplomowych z zakresu 
nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. 

Na zakończenie odnotujmy zmiany w organizacji egzaminów certyfikato-
wych z jpjo, które zostały zatwierdzone 12 czerwca 2015 roku na mocy Ustawy 
o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych. Zgodnie z nią w 2016 roku rozpoczął się proces decentra-
lizacji systemu certyfikacji jpjo. Jest to obecnie system o charakterze otwartym – 
o możliwość przeprowadzania egzaminów mogą się ubiegać zarówno ośrodki 
akademickie, jak i nieakademickie, które udokumentują działalność związaną 
z kształceniem polonistycznym i/lub nauczaniem języka polskiego jako obce-
go, mają odpowiednią kadrę oraz warunki lokalowe. Egzaminy certyfikatowe, 
zgodnie z zasadami przedstawionymi w ustawie, mają być przeprowadzane przez 
komisje egzaminacyjne utworzone w ośrodku uprawnionym przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego13. Za przebieg egzaminu odpowiadają przewodniczący 

13 W momencie zakończenia pisania tego artykułu (lipiec 2016 roku) prawo do przeprowadzania 
egzaminów certyfikatowych z jpjo przyznano: Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Uniwersytetowi 
Marii Curie-Skłodowskiej, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetowi Łódzkiemu, Uniwersytetowi 
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komisji egzaminacyjnych. Ich lista jest ogłaszana publicznie przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego – o sprawowanie takiej funkcji mogą starać się 
osoby po spełnieniu określonych w ustawie warunków i odpowiednim przeszko-
leniu. Zakres egzaminów obejmuje nietestowane dotąd poziomy zaawansowania: 
początkowe A1, A2 i zaawansowany niższy C1; na poziomie A1–B2 będą pro-
wadzone także egzaminy dla młodzieży (w wersji Junior). Procesem certyfikacji 
w nowym kształcie kieruje powołana w kwietniu 2016 roku czternastoosobowa 
Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Ob-
cego (PKdsPZJPjO), składająca się z dziesięciu naukowców reprezentujących 
Radę Języka Polskiego oraz 9 uczelni: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Marii 
Curii-Skłodowskiej, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 
Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rzeszowski, a także czterech przedstawicieli 
wytypowanych przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Komisji przewodniczy Waldemar Marty-
niuk. Decyzją PKdsPZJPjO został na nowo powołany Zespół Autorów Zadań 
i Egzaminatorów, którego zadaniem będzie tworzenie i standaryzacja zadań 
egzaminacyjnych dopasowanych do rozszerzonej formuły egzaminów. Trzeba 
mieć nadzieję, że w przyszłości certyfikacja jpjo nadal będzie postrzegana jako 
udany projekt edukacyjny promujący polszczyznę za granicą i dowodzący jej 
atrakcyjności jako narzędzia komunikacji. 

ROZWIĄZANIA SKRÓTÓW BIBLIOGRAFICZNyCH

ESOKJ  – Rada Europy: Coste Daniel, North Brian, shiels Joseph, trim 
John, 2003, Europejski system opisu kształcenia językowego: 
uczenie się, nauczanie, ocenianie, tłum. W. Martyniuk, Wydaw-
nictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warsza-
wa. 

PECzJPjO – Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Ob-
cego. Standardy wymagań egzaminacyjnych, 2003, Państwowa 
Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Ob-
cego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.

Śląskiemu, Uniwersytetowi Warszawskiemu, Uniwersytetowi Wrocławskiemu. Pierwsze egza-
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Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej oraz Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. 
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PECzJPjO – PL-B1– Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego 
jako Obcego. Przykładowy test dla poziomu podstawowego: PL- 
-B1, 2004, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.

PECzJPjO – PL-B2 – Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego 
jako Obcego. Przykładowy test dla poziomu średniego ogólnego: 
PL-B2, 2004, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, War-
szawa.

PECzJPjO – PL-C2 – Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego 
jako Obcego. Przykładowy test dla poziomu zaawansowanego: 
PL-C2, 2004, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, War-
szawa.

PNJPjO – Programy nauczania języka polskiego jako obcego, 1993, oprac. 
Komisja Ekspertów pod red. W. Miodunki, Wydawnictwo JP, 
Kraków. 

PpEC – Przewodnik po egzaminach certyfikatowych, 2004, oprac. A. Se-
retny, E. Lipińska, Universitas, Kraków.
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Grażyna Zarzycka

WPŁyW EGZAMINÓW CERTyFIKATOWyCH Z JĘZyKA POLSKIEGO  
JAKO OBCEGO NA STATUS POLSZCZyZNy W ŚWIECIE  

ORAZ NA ZMIANy W GLOTTODyDAKTyCE POLONISTyCZNEJ

Streszczenie

Przeprowadzane w Polsce i za granicą od 2004 roku państwowe egzaminy certyfikatowe z języka 
polskiego jako obcego, które sprawdzają biegłość kandydatów na wybranym poziomie zaawanso-
wania językowego (do tej pory na trzech poziomach zaawansowania: progowym – B1, średnim – B2 
i zaawansowanym – C2; zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), są 
najbardziej udanym polonistycznym projektem edukacyjnym ostatnich lat. Celem artykułu jest 
przedstawienie skali tego przedsięwzięcia, jak też refleksja nad siłą promocyjną egzaminów cer-
tyfikatowych oraz zmianami, jakie spowodowały w glottodydaktyce polonistycznej i postrzeganiu 
polszczyzny w świecie. Egzaminy te są uznawane za przełomowe wydarzenie w glottodydaktyce 
polonistycznej i traktowane, zgodnie z przytaczanymi w tekście poglądami W. Miodunki, jako 
egzaminy doniosłe oraz innowacja pedagogiczna. Również Adam Pawłowski, promujący koncepcję 
polszczyzny jako najważniejszego języka słowiańskiego w Unii Europejskiej, którego Europejczycy 
powinni się uczyć na równi z wybranym językiem germańskim i romańskim, uznaje certyfikację 
za ważny i skuteczny środek promocji polszczyzny w świecie.
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THE STATE CERTIFICATE EXAMINATIONS IN POLISH  
AS A FOREIGN LANGUAGE: THEIR INFLUENCE  

ON THE STATUS OF THE POLISH LANGUAGE IN THE WORLD  
AND ON THE CHANGES IN POLISH GLOTTODIDACTICS

Summary

The state certificate examinations in Polish as a foreign language, which have been conducted in 
Poland and abroad since 2004, are considered the most successful educational project in Polish 
glottodidactics of the last decades. The exams evaluate the candidates’ proficiency on one of the 
3 available levels (B1 – Threshold, B2 – Vantage and C2 – Mastery; according to the standards 
described in Common European Framework of Reference for Languages). The aim of this article is 
to present the scale of this project, as well as to reflect on the promotional power of the examinations. 
It also discusses the changes they brought about in glottodidactics of Polish language and in the 
perception of Polish language in the world. The certificate examinations are seen as a crucial 
event in teaching Polish as a foreign language and they are regarded, according to cited opinions 
of Władysław Miodunka, as ‘exams of great significance’ and pedagogical innovation. The author 
also presents Adam Pawłowski’s concept of Polish as the most important Slavic language in the 
European Union, which, in his opinion, the citizens of EU should learn together with at least one 
Germanic and one Romance language. In Pawłowski’s opinion, the certification of the Polish 
language is very effective in promoting this language in the world.


