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Przygoda z gramatyką jest podręcznikiem przeznaczonym dla obcokrajowców 

o różnym stopniu znajomości reguł gramatycznych języka polskiego z zakresu 

fleksji imiennej i słowotwórstwa. Zwięzłe i funkcjonalne objaśnienia teoretycz-

ne, oparte na najnowszych opracowaniach teoretycznych języka polskiego 

jako obcego, znajdują swoje praktyczne zastosowanie w dużej liczbie ćwiczeń 

wdrażających i sprawdzających, które ze względu na rozwiązania podane na 

końcu podręcznika mogą być wykonywane samodzielnie lub z nauczycielem.

Przygoda z gramatyką – is a textbook for the study of Polish grammar by non-

native speakers of First Certificate Polish (Vantage) and Study Certificate 

(Effective Proficiency) levels. It consists of two parts: noun declension (nouns, 

adjectives, pronouns, numerals) and word formation. Many exercises are 

preceded by theoretical explanations of the functions of each case. These are 

based on the latest achievements of teaching Polish as a foreign language. In 

part two, unlike most other textbooks, its also provides rules and exercises for 

regular word formation. This textbook can be used effectively both in class and 

for self-study purposes.

Józef Pyzik graduated from the department of Polish philology and has 

a PhD in Polish linguistics form the Jagiellonian University. He has been teaching 

Polish as a foreign language at the Department of Polish as a Foreign Language 

at the Jagiellonian University since 1976 and has also lectured abroad at the 

Charles University, Prague, Czech Republic; Wayne State University, Detroit, 

Michigan, USA; Hankuk University of Foreign Studies, Seul, South Korea. He is 

the author of Ć wiczenia z gramatyki funkcjonalnej, cz. II Imiona, 1986 and also 

co-author of textbook Ć wiczenia z gramatyki funkcjonalnej, cz. I Czasownik, 

1984.
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