
Uczyłeś się już trochę japońskiego i nie wiesz który poziom wybrać?
Zerknij na poniższy szczegółowy opis semestrów i sprawdź, która

grupa jest odpowiednia dla Ciebie!



Podręcznik: Doki Doki 1 (rozdziały 1-3), Genki1 (rozdziały 1-4), 

Poziom Noryoku Shiken: niepełne N5

Wykaz konstrukcji gramatycznych: 
• X to Y: XはYです∕ですか？∕じゃないです
• partykuła も, partykuła の
• zaimki wskazujące: 
• これ・それ・あれ
• この・その・あの
• ここ・そこ・あそこ
• odmiana czasowników w czasie teraźniejszo-przyszłym
• partykuły:を、へ、に、で、と
• częstotliwości:いつも・よく・ときどき・あまり・ぜんぜん
• opowiadanie o swoim dniu:そして、それから、そのあと
• lokalizacja: XがYにある∕いる
• forma przeszła でした
• forma przeszła 〜ました
• od, do: 〜から〜まで
• zaproszenia: 〜ませんか∕〜ましょう（か）
• iść w celu: 〜にいく・くる・かえる

Wykaz znaków:
⼀ ⼆ 三 四 五 六 七 ⼋ 九 ⼗ 百 千 万 円 時  分

Znajomość znaków: hiragana i katakana oraz 16 znaków kanji

Po tym kursie będziesz potrafił: 
• powitać swojego rozmówcę, przedstawić się i powiedzieć kilka zdań o sobie.
• odmienić czasowniki w czasie teraźniejszym i przeszłym
• opowiedzieć o swoim dniu
• opisać co znajduje się wokoło przy użyciu słów lokacyjnych (na górze, na dole)
• formułować zaproszenia
• pisać i czytać hiraganę, katakanę oraz pierwsze 16 znaków kanji

A1.1
semestr I



A1.1
semestr II

 czasowniki w formie  〜て
 prośby: 〜てください     
 pozwolenia: 〜てもいいです（か）   
 zakazy: 〜てはいけません  
 forma ciągła: 〜ています
 łączenie czasowników: 〜て、〜ます
 narzędnik で
 odmiana i łączenie ze sobą przymiotników 
すき∕きらい∕じょうず∕へた∕とくい∕にがて

 opisywanie zmiany stanu: przymiotnik + なる
 porównywanie: のほうが〜、いちばん〜
 stany: 〜ています（２）
 opis wyglądu: 〜は〜が〜です
なにか、どこか、だれか、いつか itp.
なにも、どこにも、たれも itp.
まだ∕もう

stworzyć formę -te od czasownika i przymiotnika
formułować prośby, zapytania oraz zakazy    
opowiedzieć jak wygląda twoja droga do szkoły lub pracy i ile czasu zajmuje     
opowiedzieć o tym co lubisz, czego nie lubisz   
szczegółowo opisać czyjś wygląd i jego cechy charakteru 
opisywać zachodzące wokoło zmiany
uczestniczyć w bardzo prostych konwersacjach 

Podręcznik: Doki Doki 1 (rozdziały 4-6), Genki1 (rozdziały 5-7)

Poziom Noryoku Shiken: niepełne N5

Wykaz konstrukcji gramatycznych: 

Wykaz znaków: 
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ 曜 ⽇ 本 ⼈ 上 下 中 外 半 気 元 天 ⼭ 川 私 

今 ⽥ ⼥ 男 ⾒ ⾏ 来 ⻝ 飲 右 左 東 西 南 北 ⼝ 出 先 ⽣ ⼩ ⼤ 

学 国 ⼊

Znajomość znaków: ok.60

Po tym kursie będziesz potrafił:      

      dotyczących dnia codziennego, swojej rodziny czy hobby



A1.2
semestr III

  forma prosta – czas teraźniejszy i przeszły    
  mowa potoczna     
  więc: から    
  ale: けど  
  myślę, że: 〜と思います  
  powiedział, że: 〜⾔っていました  
  proszę nie rób: 〜ないでください 
  określanie rzeczownika („uczeń, który…”) 
  rady: 〜ほうがいいです    
  zamiary:〜つもりです  
  doświadczenia:〜ことがあります
  zastąpienie rzeczownika - の
  wymienianie czynności: 〜たり〜たりする

 utworzyć formy proste czasowników, przymiotników i rzeczowników
 poprowadzić prostą rozmowę używając języka potocznego
 opisywać swoje myśli      
 cytować wypowiedzi
 udzielać rad
 mówić o swoich zamiarach i doświadczeniach      
 formułować zdania przyczynowo skutkowe      
 przeprowadzić prostą rozmowę na tematy codzienne
napisać prosty tekst na podstawowe tematy  takie jak wakacje 

Podręcznik: Doki Doki 2 (rozdziały 7-9), Genki1 (rozdziały 8-11)

Poziom Noryoku Shiken: N5

Wykaz konstrukcji gramatycznych:      

Wykaz znaków: 
会 社 ⾼ 校 ⽗ ⺟ ⼦ 毎 語 ⽂ 書 帰 電 ⾞ 京 員 古 新 聞 作 仕 事 

休 ⾔ 読 思 家 話 次 何 名 前 午 後 ⾚ ⻘ ⽩ 黒 ⾬ 雪 友 間 少 多 

知 

Znajomość znaków: ok.100

Po tym kursie będziesz potrafił:      

      czy zeszłoroczne urodziny



A1.2
semestr IV

zobowiązania: 〜なければいけません · 
wyrażanie chęci: 〜たいです
gdybanie: 〜でしょう
m.in.: や
czasowniki potencjalne
wymienianie przyczyn: 〜し
przymiotnik + そうです
klasyfikatory
〜てみる

〜すぎる

〜がほしい∕〜に〜てほしい

かもしれません

あげる∕くれる∕もらう

も∕しか

mówić o swoich umiejętnościach 
policzyć przedmioty o różnych kształtach (klasyfikatory)
użyć formy "muszę coś zrobić", jak również "chcę coś zrobić"
tworzyć wymówki i tłumaczyć przyczyny zaistniałej sytuacji
opowiedzieć o tym co i od kogo dostałeś na urodziny
mówić o przysługach, które dałeś i które otrzymałeś
wyrazić swoje oczekiwania względem drugiej osoby 
poprowadzić bardzo prostą rozmowę na podstawowe tematy

Podręcznik: Doki Doki 2 (rozdziały 10-12), Genki2
Poziom Noryoku Shiken: N5/N4

Wykaz konstrukcji gramatycznych:  

Wykaz znaków: 
正 年 売 買 町 市 ⻑ 道 住 ⽴ ⾃ 夜 朝 昼 持 ⼿ 紙 病 院 映 画 勉 
強 好 近 明 所 有 旅 歌 昔 神 ⾊ 々 早 起 ⽜ 使 店 働 連 別 度 

寺 ⼼ 

Znajomość znaków: ok.150

Po tym kursie będziesz potrafił:      

     (hobby, rodzina, zakupy) pod warunkiem, że rozmówca 
     będzie mówił wolno i wyraźnie



A2.1
semestr V

forma wolicjonalna
forma wolicjonalna + と思っている・と思う
〜ておく

〜んです

sposób robienia czegoś: かた np. ⻝べかた
 〜ていただけませんか
〜ば

〜てすみません∕〜てくれてありがとう

〜時

〜そうです∕って

〜ても/ 〜なくてもいいです
〜みたいです

〜前に・〜てから  

stworzyć formę przypuszczającą 〜ば (jeśli) czasownika, rzeczownika i przymiotnika 
rozróżnić czasowniki przechodnie od nieprzechodnich
utworzyć stronę bierną  (został napisany, został zjedzony)
formułować w naturalny i grzeczny sposób prośby, podziękowania i przeprosiny
plotkować i mówić o tym, co przeczytałeś lub zobaczyłeś
wyrazić swoje uczucia i myśli w prosty sposób
poprowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka 

Podręcznik: Doki Doki 3 (rozdziały 13-15), Genki2
Poziom Noryoku Shiken: N4

Wykaz konstrukcji gramatycznych: 

Wykaz znaków: 
料 理 ⿃ ⾁ 空 港 着 建 物 同 海 特 安 飯 悪 親 切 医 者 ⾳ 楽 彼 代 
英 去 留 族 急 乗 当 注 意 味 借 貸 体 歩 ⾛ ⾜ 通 地 場 転 広 ⿂ 

Znajomość znaków: ok.200

Po tym kursie będziesz potrafił:      

      na codzienne, nieskomplikowane tematy



A2.1
semestr VI

czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
〜てしまう

〜と

〜ながら〜

〜ので

strona bierna
〜たら

〜ないで

〜てよかった

〜はず

  strona sprawcza
  〜たらどうですか
  〜か∕〜かどうか
  〜やすい∕〜にくい

  posługiwać się formami warunkowymi ("jeśli") 〜たら、〜と
  stworzyć stronę sprawczą czasownika i wykorzystać ją w wielu codziennych

  budować zdania z pytaniami zależnymi („nie wiem czy..”, "nie pamiętam gdzie")
  stworzyć naturalnie brzmiące wypowiedzi z wykorzystaniem kilku zagadnień

  wychwycić znaczenie jasnego i standardowego przekazu

  stworzyć prosty tekst na znane lub interesujące tematy.

Podręcznik: Doki Doki 3 (rozdziały 16-18), Genki2
Poziom Noryoku Shiken: N4

Wykaz konstrukcji gramatycznych:

Wykaz znaków: 
運 動 教 室 世 界 全 部 質 問 考 週 以 開 屋 結 婚 発 表 写 真 

集 品 字 活 歳 習 主 供 野    授 業 試 験 洋 服 ⽬ 的 宿 題 始 終 
図 館 ⼒ 堂 

Znajomość znaków: ok.240

Po tym kursie będziesz potrafił:      

        sytuacjach

         gramatycznych w jednym zdaniu

        w sytuacjach regularnie spotykanych np. w pracy, szkole czy 
        czasie wolnym



A2.2
semestr VII

 język honoryfikatywny – formy wywyższające i uniżające
forma sprawczo-bierna (使役受け⾝)
〜といいですが∕〜といいんですが

〜のように∕〜のような

〜なさい

〜によって

〜せてほしい

〜ことにする∕〜ことにしている

odnaleźć się w sytuacjach związanych z podróżowaniem po Japonii - w
szczególności na lotnisku, w restauracji i w hotelu
stworzyć naturalnie brzmiące wypowiedzi na poziomie
średniozaawansowanym, dotyczące codziennych sytuacji 
opowiedzieć o podobieństwach i różnicach w japońskiej 

zrozumieć dłuższe wypowiedzi prowadzone w naturalnym tempie

Podręcznik: Waku Waku 1 (rozdziały 1-3)
Poziom Noryoku Shiken: N4/N3

Wykaz konstrukcji gramatycznych:

Wykaz znaków: 
信 経 台 ⾵ ⽝ 猫 重 初 若 送 幸 計 遅 配 弟 妹 記 銀 回 ⼣ 

⽤ 守 笛 雲 末 待 残 番 駅 説 案 内 忘 顔 情 怒 変 相 横 ⽐ 

化 違 悲 調 査 果 感 答

Znajomość znaków: ok.300

Po tym kursie będziesz potrafił:      

       i polskiej kulturze



A2.2
semestr VIII

なら

なぜなら

porównanie form przypuszczających 〜ば、〜たら、〜と、〜なら
〜によると

〜ずに

〜をはじめ

〜ようになる

〜で・から（作られている）

ために

べき

〜きる

〜つづける

〜ともに

〜かえって

〜たばかり

なんて

poprowadzić dyskusje na temat japońskich tradycji i obyczajów
przeczytać menu i zamówić jedzenie w tradycyjnej restauracji
zachować poprawną etykietę w japońskiej świątyni
opowiedzieć o ciekawostkach ze swojego kraju
napisać własne omikuji i mangę

Podręcznik: Waku Waku 1 (rozdziały 4-6)
Poziom Noryoku Shiken: N4/N3

Wykaz konstrukcji gramatycznych:      

Wykaz znaków: 
詩 季 節 ⽵ 寒 暑 然 梅 丸 晴 種 類 量 照 ⾺ 形 ⾖ 材 器 栄 

油 養 参 共 焼 祭 各 太 島 森 囲 観 光 予 想 温 直 ⾶ 機 州 

向 船 波 県 球 救 減 紀 増 氷 村 都 期 農 薬 極

Znajomość znaków: ok.360

Po tym kursie będziesz potrafił:      



B1.1
semestr IX

〜始める

〜として

〜おかげで

〜さえ〜ば

〜終わる  

〜だす  

〜ているあいだに〜  

〜ようにする 

〜たび 〜に関する/関して 
〜によって

⽐べて

ばかり

〜に違いない

〜ことになる

〜らしい

〜がち

wychwycić główne wątki standardowego i jasnego przekazu na tematy

radzić sobie w większości sytuacji, które mogą 

stworzyć prosty lecz dłuższy tekst na znane lub interesujące 

opisywać swoje doświadczenia, marzenia, nadzieje i ambicje

Podręcznik: Waku Waku 2 (rozdziały 8-11)
Poziom Noryoku Shiken: N3

Wykaz konstrukcji gramatycznych:      

Wykaz znaków: 
勇 ⽼ 公 園 孫 街 便 利 静 畑 辞 登 散 他 達 助 例 受 覚 決 億 

取 戦 争 競 像 成 功 関 必 得 歯 絵 命 喜 景 労 給 ⾙ 伝 標 平 

約 ⾯ 積 加 低 録 消 法 歴 史 池 和 付

Znajomość znaków: ok.420

Po tym kursie będziesz potrafił:      

      znane i regularnie napotykane np. w pracy, szkole, czasie wolnym itp.

      pojawić się podczas podróży.

      tematy z uzasadnieniem opinii



B1.1
semestr X

〜は〜ほど〜

わざわざ 

ぐらい 

むしろ 

こそ

まさか

⼀体

〜において

〜たものだ

さえ

なかなか

〜のかわりに

〜といった

〜に加えて

〜的

wychwycić główne wątki standardowego i jasnego przekazu na tematy

radzić sobie w większości sytuacji, które mogą 

stworzyć prosty lecz dłuższy tekst na znane lub interesujące 

opisywać swoje doświadczenia, marzenia, nadzieje i ambicje

Podręcznik: Waku Waku 2 (rozdziały 12-14)
Poziom Noryoku Shiken: N3

Wykaz konstrukcji gramatycznych:      

Wykaz znaków: 
葉 遊 負 遠 単 数 夫 産 合 由 努 美 失 礼 育 求 役 唱 軽 練 要 

協 ⾨ 泳 指 苦 仲 投 追 差 交 流 ⺠ 反 ⽋ 選 ⾸ 議 深 順 ⽶ 勝

Znajomość znaków: ok.470

Po tym kursie będziesz potrafił:      

      znane i regularnie napotykane np. w pracy, szkole, czasie wolnym itp.

      pojawić się podczas podróży.

      tematy z uzasadnieniem opinii



B1.2
semestr XI

 例えば〜とする
  〜ないうちに
  〜て初めて
  〜になれると
  きり
  さらに
  〜ふり
  N+を始め
  〜には〜の〜がある
  〜にすぎない
  〜とても〜ない
  どうやら
  〜としたら
  つい
  すでに
  〜ばかり
  〜たて

wychwycić główny przekaz złożonego tekstu na konkretny temat 

komunikować się w stopniu średniozaawansowanym i spontanicznym, 

opracować przejrzysty i dłuższy tekst z szerokiego zakresu tematów, 

przeczytać prostą mangę 

Podręcznik: Waku Waku 3 (rozdziały 15-18)
Poziom Noryoku Shiken: N3/N2

Wykaz konstrukcji gramatycznych:      

Wykaz znaków: 
係 返 定 客 司 祝 星 談 短 実 荷 席 階 願 治 鏡 落 芸 戸 鳴 康 希 

線 完 緑 才 細 点 ⾝ 根 ⽷ 察 引 橋 君 宮 ⽑ 典 型 丁 敗 泣 周 冷 

望 兆 商 挙 未 暗 松 害 念 満 ⽺ 愛 ⼑ ⼸ ⽮ ⼠ 旗 輪 ⾥

Znajomość znaków: ok.530

Po tym kursie będziesz potrafił:      

      pozostający w twoim obszarze zainteresowań

      dzięki czemu możliwa będzie regularna interakcja z rodzimymi użytkownikami języka 
      z niewielką ich pomocą.

      wykorzystując przy tym nowo poznane konstrukcje gramatyczne



B1.2
semestr XII

  げ 
  まい 
  ぽい 
  どうしても
  せいぜい
  〜は〜ぐらいです
  ⽋かせない
  うちに
  いよいよ
  〜にように
  〜だけで（じゃ）なく
  〜とは
  〜ため

wychwycić główny przekaz złożonego tekstu na konkretny temat 

komunikować się w stopniu średniozaawansowanym i spontanicznym, 

opracować przejrzysty i dłuższy tekst z szerokiego zakresu tematów, 

przeczytać prostą mangę 

Podręcznik: Waku Waku 3 (rozdziały 19-21)
Poziom Noryoku Shiken: N3/N2

Wykaz konstrukcji gramatycznych:      

 
Wykaz znaków: 
⻆ 鉄 辺 ⿐ 童 ⽻ 岩 置 陸 毒 福 殺 径 草 群 ⾍ 塩 ⻨ 洗 倍 

⽪ 熱 ⽯ 包 箱 費 ⻩ 菜 等 陽 胃 ⽟ 課 局 曲 浴 ⾐ 式 林 軍 

隊 博 賞 ⾕ 第 号 王 兵

Znajomość znaków: ok.580

Po tym kursie będziesz potrafił:      

      pozostający w twoim obszarze zainteresowań

      dzięki czemu możliwa będzie regularna interakcja z rodzimymi użytkownikami
języka 
      z niewielką ich pomocą.

      wykorzystując przy tym nowo poznane konstrukcje gramatyczne



B2.1
semestr XIII

  〜ということです
  万⼀
〜上で

〜かねる

〜以上

〜通り

 せい
何といっても

〜ものの

〜と⾔っても

〜ようではないか

および

〜がてら

せめて

〜⼀⽅

wychwycić główny przekaz złożonego tekstu na tematy konkretne i abstrakcyjne, w
tym również na tematy specjalistyczne, ale pozostające w twoim obszarze
zainteresowań.
komunikować się w stopniu biegłym i spontanicznym, dzięki czemu możliwa będzie
regularna interakcja z rodzimymi użytkownikami języka bez wysiłku dla żadnej ze
stron.
opracować przejrzysty, szczegółowy tekst z szerokiego zakresu tematów

Jest to poziom pozwalający na studiowanie w Japonii

Podręcznik: Pera Pera 1 (rozdziały 1-3)
Poziom Noryoku Shiken: N2

Wykaz konstrukcji gramatycznych:      

Wykaz znaków: 
庫  貯  候  補  位  算  塔  準  築  跡  囲  泉  城  欧  仏  悩  路  桃  ⻤  団  岸  奥  省  貨  改  暴 宝  鋭  
針  勢  極  巨  換  漁  孤  児  泊  印  象  徒  幼  含  咲  植  刊  誌  ⼲  爆  恋  灰  肌

Znajomość znaków: ok.630

Po tym kursie będziesz potrafił:      

       i wyjaśnić swój punkt widzenia podając przy tym wady i zalety z niego wynikające.



B2.1
semestr XIV

せっかく

〜かねない

〜上で

別に〜ない

〜に越したことはない

〜いたるまで〜

〜せいか〜

ろくに〜ない

〜える∕えない

あえて

〜のぼる

〜あげく

wychwycić główny przekaz złożonego tekstu na tematy konkretne i abstrakcyjne, w
tym również na tematy specjalistyczne, ale pozostające w twoim obszarze
zainteresowań.
komunikować się w stopniu biegłym i spontanicznym, dzięki czemu możliwa będzie
regularna interakcja z rodzimymi użytkownikami języka bez wysiłku dla żadnej ze
stron.
opracować przejrzysty, szczegółowy tekst z szerokiego zakresu tematów

Jest to poziom pozwalający na studiowanie w Japonii

Podręcznik: Pera Pera 1 (rozdziały 4-6)
Poziom Noryoku Shiken: N2

Wykaz konstrukcji gramatycznych:      

Wykaz znaków: 
息 詰 固 胸 略 打 肯 防 雇 装 板 詞 珍 則 械 柔 軟 簡 原 採 掘 荒

炭 圧 湖 域 挟 禁 劇 導 湾 列 郊 造 境 祈 届 腕 武 贈 ⾟ 側 秒 清

浅 触 税 尊 敬 級 脈

Znajomość znaków: ok.680

Po tym kursie będziesz potrafił:      

       i wyjaśnić swój punkt widzenia podając przy tym wady i zalety z niego wynikające.



B2.2
semestr XV

〜あまり

ろくに

〜かけだ∕かけの〜

やっぱり

〜ゆえに

いったん〜ば

さしつかえない

なにしろ

〜ような気がする

よっぽど

それにしても

いつの間にか

wychwycić główny przekaz złożonego tekstu na tematy konkretne i abstrakcyjne, w
tym również na tematy specjalistyczne, wychodzące poza obszar zainteresowań.
komunikować się w stopniu biegłym i spontanicznym, dzięki czemu możliwa będzie
regularna interakcja z rodzimymi użytkownikami języka bez wysiłku dla żadnej ze
stron.
opracować przejrzysty, szczegółowy tekst z szerokiego zakresu tematów

Jest to poziom pozwalający na czytanie napisanych dosyć przejrzystym

Podręcznik: Pera Pera 2 (rozdziały 7-9)
Poziom Noryoku Shiken: N2

Wykaz konstrukcji gramatycznych:      

Wykaz znaków: 
科 能 般 署 専 均 将 延 混 筆 複 接 営 紹 介 掃 依 績 傾 令 綿 個 

普 申 昇 賢 鈍 管 机 区 刺 肩 逆 齢 弱 承 難 耕 汗 磨 技 棒 ⾰ 臓

袋 巻 純 底 具 硬 濃 薄 曇

Znajomość znaków: ok.730

Po tym kursie będziesz potrafił:      

       i wyjaśnić swój punkt widzenia podając przy tym wady i zalety z niego wynikające.

      i nieabstrakcyjnym językiem tekstów w oryginale z niewielką pomocą słownika.



B2.2
semestr XVI

〜如し

〜がたい

〜上は

〜限り

〜ないわけにはいかない

やむを得ず

〜わけにはいかない

〜たまらない

〜より仕⽅がない

〜ものですから

たちまち〜

〜かたわら（傍ら）

wychwycić główny przekaz złożonego tekstu na tematy konkretne i abstrakcyjne, w
tym również na tematy specjalistyczne, wychodzące poza obszar zainteresowań.
komunikować się w stopniu biegłym i spontanicznym, dzięki czemu możliwa będzie
regularna interakcja z rodzimymi użytkownikami języka bez wysiłku dla żadnej ze
stron.
opracować przejrzysty, szczegółowy tekst z szerokiego zakresu tematów

Jest to poziom pozwalający na czytanie napisanych dosyć przejrzystym

Podręcznik: Pera Pera 2 (rozdziały 10-12)
Poziom Noryoku Shiken: N2

Wykaz konstrukcji gramatycznych:      

Wykaz znaków: 
測 布 裏 久 腰 涼 替 況 損 汚 効 灯 憎 叫 卵 巣 現 限 慣 豊 頭 ⾎ 

束 ⻣ 折 泥 ⾹ 患 膚 章 訓 並 放 床 腹 伸 義 柱 ⽒ 涙 捨 姓 匹 殿

帯 双 ⽚ 刺 総 畳 素 絡 担 移

Znajomość znaków: ok.790

Po tym kursie będziesz potrafił:      

      i wyjaśnić swój punkt widzenia podając przy tym wady i zalety z niego wynikające.

      i nieabstrakcyjnym językiem tekstów w oryginale z niewielką pomocą słownika.



C1.1
semestr XVII 

i wyżej

gramatyka z poziomu N1

Podręcznik: Pera Pera 3 lub inny wybrany przez lektora
Poziom Noryoku Shiken: N1

Wykaz konstrukcji gramatycznych:      

Wykaz znaków: 
      znaki z poziomu N1

Aby ustalić dokładny poziom i wybrać odpowiedią grupę prosimy o wiadomość  na 

kontakt@wsjj.pl


