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W ZESZYCIE
– System certyfikacji języka polskiego jako obcego (jpjo) funkcjonuje od 2004 r.,
a w 2015 r. przeszedł głębokie zmiany. Od początku te egzaminy są prowadzone m.in.
na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przez zespół związany z Centrum
Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”.
– Za najważniejsze przyczyny błędów popełnianych przez studentów ukraińskoi rosyjskojęzycznych podczas nauki jpjo należy uznać homonimię międzyjęzykową oraz
interferencję negatywną zarówno w wymowie, jak i podczas formułowania wypowiedzi
pisanych.
– Skuteczność metody kontrastywnej w nauczaniu jpjo uczniów białorusko- i rosyjskojęzycznych hamuje przede wszystkim wpływ języka rosyjskiego, co zaznacza się wyraźnie np. podczas nauczania fleksji nominalnej.
– Poziom świadomości językowej przedstawicieli pierwszego pokolenia Polonii w Kanadzie określają przede wszystkim takie czynniki jak dwujęzyczność i wielokulturowość,
sekundarna funkcja polszczyzny w codziennej komunikacji, estetyka wypowiedzi i intuicja
mówiących, znacznie rzadziej zaś czynniki normatywno-standaryzacyjne.
– XVIII-wieczne opracowanie normatywne autorstwa M. Dudzińskiego pozwala na
analizę ówczesnej polszczyzny północnokresowej jako odmiany regionalnej, której wyznacznikami są kresowizmy o genezie białoruskiej i ukraińsko-białoruskiej, archaizmy,
słownictwo wspólne Kresom i gwarom polskim oraz innowacje.
– Badania polszczyzny północnokresowej mają szeroki dorobek, jednakże nie dotyczy
on frazematyki, czego przykładem może być wyrażenie im mniej = jak najmniej nienotowane w kartotece zawierającej kilka tysięcy jednostek.
– Językowe kontakty polsko-koreańskie sięgają przełomu XIX i XX w.; ich pierwsze
rezultaty w postaci fonetycznych zapisów wyrazów koreańskich znajdujemy w książce
Wacława Sieroszewskiego Korea. Klucz Dalekiego Wschodu [1905 r.].
***
Poświadczanie znajomości języka polskiego jako obcego – glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie jpjo na Ukrainie, Białorusi, w Kanadzie – polszczyzna dawnych Kresów północno-wschodnich – frazematyka kresowa – kontakty językowe polsko-koreańskie.
Red.

