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Główne serie wydawnicze Prologu:  

 

           Seria Hurra!!! obejmuje trzy poziomy nauki: A1, A2, B1, prowadząc 

do Egzaminu Certyfikatowego z języka polskiego na poziomie podstawowym. 

Na każdym z trzech poziomów uczniowie mają do dyspozycji Podręcznik Studenta z audio CD i zeszyt 

ćwiczeń, również z nagraniami w formie audio. 

Dla nauczycieli przewidziany jest doskonale przygotowany Podręcznik Nauczyciela, zawierający cenne 

wskazówki do realizacji poszczególnych lekcji oraz testy sprawdzające i propozycje gier językowych. 

W serii znajduje się również Test kwalifikacyjny oraz podręczniki do gramatyki języka polskiego 

Odkrywamy język polski w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej).  

 

 Książki z serii Testuj Swój Polski to doskonałe zestawy ćwiczeń pozwalające 

na opanowanie materiału gramatycznego i leksykalnego. 

Poszczególne części serii Testuj Swój Polski (Gramatyka i Słownictwo) stanowić mogą doskonałe 

wsparcie w pracy z podręcznikami HURRA!!! Poprzez korelację z poszczególnymi lekcjami HURRA!!! 

rozbudowują zasób słownictwa oraz dostarczają dodatkowego materiału do ćwiczenia 

poszczególnych zagadnień gramatycznych.  

Szczególnie interesująca jest seria PLUS, w której to poszczególne zestawy, oprócz książki, zawierają 

też fiszki językowe z pudełkiem, płytę mp3 z nagraniami fiszek w pięciu wersjach językowych (PL, 

ENG, DE, IT, ES, RU). Dodatkową funkcjonalnością są fiszki na urządzenia mobilne. 

 

 Survival Polish Crash course, zarówno w do nauki samodzielnej (Self-study 

edition) jak i do pracy na zajęciach pod kierunkiem nauczyciela (Classroom edition) to doskonały 

materiał na rozpoczęcie przygody z językiem polskim, również dla tych, którzy zainteresowani są 



zapoznaniem się z podstawową bazą leksykalną, nabyciem kluczowych umiejętności 

komunikacyjnych z pominięciem dogłębnej analizy zagadnień gramatycznych. 

 

Książki z serii Polski w ćwiczeniach to obszerne zestawy ćwiczeń dla 

obcokrajowców na wyższych poziomach zaawansowania językowego. 

Zestawy te pomyślane są jako intensywne treningi językowe z wykorzystaniem szerokiego 

spektrum technik pracy i działań językowych: receptywnych, produktywnych i mediacyjnych. 

Proponowane kręgi tematyczne zgodne są z Programami nauczania języka polskiego jako 

obcego oraz Standardami wymagań egzaminacyjnych (MEN, 2016). Poszczególne części serii 

Polski w ćwiczeniach (Ortografia polska, Słownictwo polskie i Viva Polonia - Wiedza o 

Polsce /w przygotowaniu/) mogą być wykorzystane zarówno do pracy samodzielnej jak i pod 

kierunkiem nauczyciela. Wspierają one autonomię studentów w nauce języka polskiego jako 

obcego.  

 

 


