
 

 
 

 

Szanowni Państwo! 

 

Informujemy, że tegoroczna edycja egzaminu certyfikatowego z języka polskiego odbędzie się 

w dniach 25-26 kwietnia 2015 r. (sobota i niedziela). Do egzaminu przystąpić mogą osoby, które 

ukończyły 16 lat (B1, B2) lub 18 lat (C2). 

 Egzamin składa się z dwóch części: 

 pisemnej- 4 godziny (gramatyka, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, 

pisanie), sobota 25 kwietnia w godzinach popołudniowych,  

 ustnej- ok. 20 minut na osobę,  niedziela 26 kwietnia. 

 

Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.  

Rejestracji do egzaminu należy dokonać do 25 marca na stronie internetowej Komisji (wersja po 

polsku i angielsku): www.certyfikatpolski.pl (formularz zgłoszeniowy znajduje się po prawej stronie 

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/kontakt/formularz-zgłoszeniowy?view=form ).  

Na stronie podane są również numery kont i opis, jak dokonać płatności z Polski lub ze Stanów 

Zjednoczonych. 

Opłaty za egzamin wynoszą odpowiednio:  

 poziom podstawowy (B1) - 60 € + 20 € certyfikat= 80 euro 

 poziom średni (B2) - 80 € + 20 € certyfikat= 100 euro 

 poziom zaawansowany (C2) - 100 € + 20 € certyfikat= 120 euro 

 

Szczegółowe informacje dla zdających, przykładowe testy,  oraz  informacje o opłatach znajdują 

się na stronie internetowej Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 

Obcego: www.certyfikatpolski.pl   

Certyfikat wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego 

jako Obcego jest oficjalnym,  sygnowanym przez polskie władze oświatowe, dokumentem 

poświadczającym znajomość języka polskiego. Jest rozpoznawany i uznawany we wszystkich krajach 
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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. 

 

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce 

 

 


