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Czeszka, która ponad 15 lat pracuje jako lektor i tłumacz, 
od kilkunastu lat mieszka w Polsce. Doktor językoznaw-
stwa, ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Sla-
wistyki PAN w Warszawie oraz studia mgr na wydziale 
pedagogicznym Uniwersytetu J.E. Purkyně w Ústí nad 
Labem. Współautorka podręcznika Czeski dla średnio 
zaawansowanych (wyd. Edgard). Od ponad 8 lat prowa-
dzi firmę Akcent specjalizującą się w nauczaniu języka 
czeskiego. Osobiście prowadzi kursy grupowe, firmowe, 
indywidualne i chętnie angażuje się także w nietypowe 
projekty związane z językiem czeskim.

Kurs języka czeskiego dla początkujących. Przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć 
solidne podstawy w zakresie komunikacji w języku czeskim (A1-A2) albo kompleksowo 
powtórzyć wcześniej zdobytą wiedzę. Podręcznik opracowano na bazie długoletnich 
praktycznych doświadczeń autorki w nauczaniu języka czeskiego. 

Kurs składa się z 15 lekcji, z czego 10 to lekcje tematyczne a 5 lekcje powtórzeniowe. 
Lekcje tematyczne koncentrują się na słownictwie i praktycznych zwrotach przydat-
nych w komunikacji na dany temat (np. przedstawienie się, podróże, zakupy, jedzenie, 
lekarz, pogoda). Ponadto w każdej lekcji tematycznej zawarto ważne reguły gramatycz-
ne i niezbędny zasób słownictwa. Lekcje powtórzeniowe pozwalają na ugruntowanie 
uzyskanej wiedzy i kompetencji językowych. Do kursu załączono nagrania MP3, które 
pozwalają doskonalić wymowę i rozumienie ze słuchu. 
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Czego nauczysz się dzięki tej książce?

• praktycznego, współczesnego języka czeskiego

• solidnych podstaw gramatyki 

• słownictwa niezbędnego do porozumiewania się 

w codziennych sytuacjach

• rozumienia ze słuchu czeskich native-speakerów

• dialogów z życia wziętych, które rozwijają umie-

jętność mówienia
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Podręcznik 

to:

• kurs zorientowany na codzienną 

komunikację

• podręcznik zachęcający do mó-

wienia

• książka dostosowana do potrzeb 

polskiego obiorcy

• autorska metoda nauki czeskiego 

sprawdzona w praktyce

Mám nápad!

POZIOM A1-A2

Czeski 
kousek

Poznaj
nasze kursy

Informacje znajdziesz na: 
www.czeski-warszawa.pl

CZESKI OD PODSTAW 
dla osób bez żadnej 
znajomości języka
czeskiego

CZESKI DLA ŚREDNIO
ZAAWANSOWANYCH 
(poziom A2-B1 
lub B1-B1+)

CZESKI DLA
ZAAWANSOWANYCH 
(poziom B2-C1)

CZESKI DLA FIRM
(dowolny poziom
z dojazdem lektora)

CZESKI NA SKYPE


