
 

 
 

 
 

 

4200 N. Central Ave., Chicago, IL 60634 
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7 stycznia 2011 r. 
 
 
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Sobotnich Szkół Polskich! 
 

Uprzejmie informuję, że tegoroczna, szósta edycja certyfikatowego egzaminu znajomości języka polskiego 
odbędzie się w dniach 7-8 maja 2011 r. (sobota i niedziela). Do egzaminu przystąpić mogą osoby, które 
ukończyły 16 lat (18 lat dla poziomu C2). Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Część 
pisemna (4-godzinna) planowana jest na sobotę, 7 maja (godz. 3 po południu), a część ustna (ok. 20 min. 
na jednego zdającego) na godziny przedpołudniowe i wczesnopopołudniowe w niedzielę, 8 maja.   
 

Rejestracji do egzaminu można dokonać już teraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Poświadczania 
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/) lub w biurze Szkoły Polskiej 
im. Jana III Sobieskiego. Rejestracja związana jest z koniecznością wypełnienia formularza zgłoszeniowego 
oraz uiszczenia opłaty za egzamin. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń mija dnia 15 marca 2011. 
 

Opłaty za egzamin wynoszą odpowiednio:  (na stronie internetowej)  (w biurze Szkoły) 

 poziom podstawowy (B1) -   60 €    $100 

 poziom średni (B2) -    80 €   $130 

 poziom zaawansowany (C2) -   100 €   $160 

 opłata za certyfikat -    20 €   $30 
 

Szczegółowe informacje dla zdających, możliwość indywidualnej rejestracji, przykładowe testy, ceny egzaminów 
znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego (www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/).  
 

Certyfikat wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego 
jest oficjalnym, bo sygnowanym przez polskie władze oświatowe, dokumentem poświadczającym znajomość 
języka polskiego. Jest rozpoznawany i uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz jest 
naturalnym i wartościowym uzupełnieniem polonijnych egzaminów maturalnych. W znacznym stopniu może 
pomóc kandydatom na studia wyższe na uczelniach amerykańskich w uzyskaniu dodatkowych godzin 
kredytowych za znajomość języka obcego. Jego ranga jako egzaminu państwowego jest wyższa od rangi 
polonijnej matury. Certyfikat jest także formalnym świadectwem znajomości języka polskiego wszędzie tam, 
gdzie takie świadectwo jest wymagane, np. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w Polsce lub przy 
ubieganiu się o pracę w placówce wymagającej znajomości języka polskiego. 
 

 

Serdecznie zapraszam,  
 

 

 

Waldek Warzecha 
Zarząd Szkoły 
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