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Dr hab. Anna Seretny w swojej pracy naukowej zajmuje się badaniami kompetencji leksykalnej 
uczących się polszczyzny, analizą leksykalnej dostępności tekstów pisanych  
i mówionych, uwarunkowaniami efektywnej inferencji leksykalnej w procesie czytania, 
formulicznością języka, specyfiką nauczania języka odziedziczonego (heritage language) oraz 
zagadnieniami szeroko rozumianego pomiaru dydaktycznego. Doświadczenia zagraniczne 
zdobyła, prowadząc zajęcia na uniwersytetach w USA i Kanadzie. Jest współautorką 
podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego (Czy Czechów jest trzech? 1993; Coraz 
bliżej Polski, 1997), autorką obrazkowego słownika dla początkujących A co to takiego? (2003) 
oraz dwiczeo doskonalących sprawnośd czytania dla średnio zaawansowanych Kto czyta – nie 
błądzi (2007), Per aspera ad astra (2008). Wraz z E. Lipioską przygotowała kompendia wiedzy z 
zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego ABC metodyki nauczania języka 
polskiego jako obcego (2005), Z zagadnieo dydaktyki języka polskiego jako obcego (2006) oraz 
Integrowanie kompetencji lingwistycznych w dydaktyce języka obcego (2013). Jest redaktorem 
wielu prac poświęconych glottodydaktyce polonistycznej. Opublikowała trzy monografie – 
Definicje i definiowanie (1998), Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako 
obcego w świetle badao ilościowych wraz z listami słownictwa najczęściej używanego 
skompilowanymi techniką gron wyrazowych (2011) oraz, wspólnie z E. Lipioską, Między 
językiem obcym i ojczystym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie 
chicagowskiej diaspory polonijnej (2012).    
Od 2001 r. uczestniczy w pracach zespołu ds. opracowywania testów i egzaminowania przy 
Paostwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jako egzaminator 
bierze udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu egzaminów certyfikatowych  
z języka polskiego. Prowadzi także warsztaty szkoleniowe w kraju u za granicą dla nauczycieli 
języka polskiego jako obcego/drugiego. W latach 2004 – 2008 była prezesem Stowarzyszenia 
„Bristol” Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Obecnie pełni funkcję 
wiceprezesa Stowarzyszenia.  
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WSPÓŁPRACA  
Z WAŻNYMI 

INSTYTUCJAMI 

NAUKOWO-
DYDAKTYCZNYMI 

• od 2003 r. współpraca z Paostwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego 
jako Obcego – egzaminator z ramienia Komisji, kierownik podzespołów Grupy roboczej;  

• 2004-2008 prezes Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury 
Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego 

• 2012 – wiceprezes Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury 
Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego 

• od 2013 r. członek Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju przy Radzie Języka 
Polskiego  

PUBLIKACJE 
DO 31 XII 2006 

MONOGRAFIE: 
• Definicje i definiowanie, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 1998, ss. 354. 

 

PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE: 
• ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (wspólnie z E. Lipioską), 

Universitas, Kraków 2005, ss.314. 



 
PODRĘCZNIKI: 
• Czy Czechów jest trzech? Podręcznik języka polskiego dla Czechów (wspólnie z Kateriną 

Posingerową), Biblioteka Pomocy Dydaktycznych, z.34, Kraków 1992,  
ss. 327. 

• Coraz bliżej Polski. Podręcznik języka polskiego dla Czechów (wspólnie z Kateriną 
Posingerową), Wydawnictwa Uniwersytetu Karola, Praga 1996, ss. 342. 

• A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego, wyd. II poszerzone i uzupełnione, 
Universitas, Kraków 2003, ss. 252. 

 

TŁUMACZENIA I ADAPTACJE:  
• Glosariusz terminów z zakresu testowania biegłości językowej (wspólnie  

z M. Gaszyoską-Magierą), Universitas, Kraków 2004, s. 69-114.  
• Przewodnik dla autorów zadao testowych (wspólnie z M. Gaszyoską-Magierą), 

Universitas, Kraków 2004, s. 228. 
• Lista zagadnieo kontrolnych do oceny jakości testów biegłości językowej (wspólnie  

z M. Gaszyoską-Magierą), Universitas, Kraków 2004, s. 156. 
 

REDAKCJA PRAC ZBIOROWYCH: 
• Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego (wspólnie  

z E. Lipioską i W. Martyniukiem), Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Sekcji 
Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol”, Universitas, Kraków 2004, ss. 164.  

• Przewodnik po egzaminach certyfikatowych (wspólnie z E. Lipioską), Universitas, Kraków 
2005, ss. 92.  

• Z zagadnieo dydaktyki języka polskiego jako obcego. Praca zbiorowa pod red.  
E. Lipioskiej i A. Seretny, Universitas, Kraków 2006, ss. 337.  

• Sprawności przede wszystkim (wspólnie z E. Lipioską), Materiały  
z II Międzynarodowej Konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol”, 
Universitas, Kraków 2006, ss. 208. 

 

WYBRANE WAŻNIEJSZE ARTYKUŁY:  
• Błędy popełniane przez anglojęzycznych studentów w początkowym okresie nauki języka 

polskiego jako obcego, „Przegląd Polonijny”, 1994, z. 3, 101-109. 
• Analiza porównawcza słowników dydaktycznych języka polskiego i angielskiego, [w:] 

Nauczanie języka polskiego jako obcego, pod red. W. Miodunki, Księgarnia Akademicka, 
Kraków 1997, s. 57-75. 

• Słowniki bilingwalne w nauce języka obcego – pomoc czy utrudnienie. Kilka uwag  
o angielsko polskim, polsko-angielskim słowniku pod redakcją Jacka Fisiaka, [w:] 
Polonistyka w świecie. Nauczanie języka polskiego studentów zaawansowanych pod red. 
J. Mazura, Wydawnictwa UMCS, Lublin 2000, s. 345-356. 

• Słownictwo poziomu progowego – listy frekwencyjne a zawartośd inwentarza 
funkcjonalno-pojęciowego, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, pod 
red. A. Dąbrowskiej, Wydawnictwo WTN, Wrocław 2004, s. 269-275. 

• Testy językowe w nauczaniu języka obcego – typy zadao testowych w testach biegłości 
języka polskiego jako obcego, „Języki Obce w Szkole” nr 5, 2003, s. 27-35.  

• Strategie uczenia się słownictwa a techniki jego nauczania, [w:] Nauczanie języka 
polskiego jako obcego i kultury polskiej w nowej rzeczywistości europejskiej, pod red.  
P. Garncarka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 193-202.  

• Od Z do A, czyli od certyfikacji do programów nauczania, [w:] Nauczanie języka polskiego 
jako obcego i kultury polskiej w nowej rzeczywistości europejskiej, pod. red. P. Garncarka, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 31-41. 

• Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego a programy nauczania, Biuletyn 
Towarzystwa Slawistycznego Serbii „Slavistika“, 2005, s. 462- 471. 

• Z zagadnieo tłumaczenia terminologii – glosariusz terminów z zakresu testowania 
biegłości językowej a jego tłumaczenie (wspólnie z M. Gaszyoską- Magierą), „Zeszyty 
Naukowe” UJ, 118, 2005.  

• Łączliwośd leksykalna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Język trzeciego 
tysiąclecia III, t. 3: Język polski i języki obce – kontakty, kultura, dydaktyka pod red.  
M. Dąbrowskiej, Krakowskie Wydawnictwo „Tertium”, Kraków 2005, s. 303-312.  
 



• Wskaźnik czytelności tekstu jako pomoc w określaniu stopnia jego trudności, “Lingvaria”, 
nr 2, 2006, s. 87-98. 

• Szkoły etniczne, a kształcenie przyszłych elit, [w:] Funkcje i zadania elit w środowiskach 
polonijnych pod red. J. Knopka, Toruo 2006, s. 125-137. 

• Autonomia uczącego się – wprowadzenie do zagadnienia, [w: ] Z zagadnieo dydaktyki 
języka polskiego jako obcego pod red. E. Lipioskiej i A. Seretny, Universitas, Kraków 2006, 
s. 99-113. 

• Indywidualne cechy uczącego się a nauka języka docelowego (wspólnie z E. Lipioską), *w:+ 
Z zagadnieo dydaktyki języka polskiego jako obcego, pod red. E. Lipioskiej i A. Seretny, 
Universitas, Kraków 2006, s. 29-56. 

• Nauka o literaturze i teksty literackie w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego, 
[w:] Z zagadnieo dydaktyki języka polskiego jako obcego, pod red. E. Lipioskiej  
i A. Seretny, Universitas, Kraków 2006, s. 243-279. 

• Testowanie sprawności receptywnych w polskich testach certyfikatowych, [w:] Polityka 
językowa a certyfikacja, pod red. J. Tambor i D. Rytel-Kuc, Wydawnictwo Gnome, 
Katowice – Leipzig 2006, s. 95-104. 

 

PUBLIKACJE 

2007 – 2013 

MONOGRAFIE: 
• Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badao 

ilościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellooskiego, Kraków 2011, ss. 344 (wraz z 
listami słownictwa ss.156).  

• Między językiem obcym i ojczystym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na 
przykładzie chicagowskiej diaspory polonijnej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012,  
ss. 228. 

 

PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE: 
• Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie języka 

polskiego jako obcego/drugiego. Poradnik metodyczny z dwiczeniami, Księgarnia 
Akademicka, Kraków 2013, ss. 230.  

 

PODRĘCZNIKI: 
• Kto czyta – nie błądzi … Dwiczenia rozwijające sprawnośd czytania, Universitas, Kraków 

2007, ss. 211. 
• Per aspera ad astra. Dwiczenia rozwijające sprawnośd czytania, Universitas, Kraków, 

2008, ss. 227.  
 

REDAKCJE PRAC ZBIOROWYCH: 
• Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym (wspólnie z E. Lipioską), 

Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia 
„Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako 
Obcego, Universitas, Kraków 2008, s. 200.  

• W poszukiwaniu nowych rozwiązao. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI 
wieku (wspólnie z W. T. Miodunką), Materiały z VII Jubileuszowej Konferencji 
Stowarzyszenia „Bristol”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellooskiego, Kraków. 

 

WYBRANE WAŻNIEJSZE ARTYKUŁY: 
• Quo vadis, Lexicographia peadagogica, „Prace Filologiczne” tom LIII, 2007, s. 503-512. 
• Kształcenie językowe w szkołach polonijnych, nauczanie języka jako obcego czy ojczystego 

(wspólnie z I. Janowską i E. Lipioską), „Przegląd Polonijny”, 2007, z. 4, s. 59-68.  
• Language education in Polish schools abroad, i.e. teaching Polish as a mother, second or 

foreign language (wspólnie z I. Janowską i E. Lipioską), [w:] Towards a Common European 
Framework of Reference for Languages of School Education?, pod red. W. Martyniuka, 
Universitas, Kraków 2007, s. 131-142.  

• Kryteria oceny wypowiedzi ustnych w testach plasujących oraz biegłości – w poszukiwaniu 
nowych rozwiązao, [w:] W stronę nowoczesnego nauczania języków obcych, pod red.  
M. Jodłowiec i A. Niżegorodcew, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy  
o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków 2008, s. 135-149.  

• Wpływ certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego na proces dydaktyczny. 
Ustalanie poziomu biegłości językowej uczących się, [w:] Polityka Językowa w Europie  

http://wysylkowa.pl/index.php?PHPSESSID=1202236366a59583e9f6b&c=1&dod=799601&unik=373001
http://wysylkowa.pl/index.php?PHPSESSID=1202236366a59583e9f6b&c=1&dod=799601&unik=373001
http://wysylkowa.pl/index.php?PHPSESSID=1202236366a59583e9f6b&c=1&dod=799601&unik=373001
http://wysylkowa.pl/index.php?PHPSESSID=1202236366a59583e9f6b&c=1&dod=799601&unik=373001


a certyfikacja języka polskiego czeskiego pod red. D. Rytel-Kuc i J. Tambor, Peter Lang, 
Frankfurt am Main, 2008, s. 175-185.  

• Słownictwo a ortografia- razem czy osobno (wspólnie z E. Lipioską), *w:+ Rozwijanie  
i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym. Materiały z III Międzynarodowej 
Konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych 
Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego pod red. E. Lipioskiej i A. Seretny, 
Universitas, Kraków 2008, s. 81-101.  

• Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego – projekt badao, [w:] 
Nowe perspektywy w nauczaniu języków obcych pod red. M. Jodłowiec, Krakowskie 
Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków 2008,  
s. 115-125. 

• Kompetencja leksykalna w badaniach ilościowych na przykładzie języka polskiego jako 
obcego, [w:] Polonistyka bez granic, pod red. W. Miodunki, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellooskiego, Kraków 2010, s. 184-197. 

• Rozwijanie kompetencji leksykalnej uczących się przez obcowanie z tekstem, [w:] Teksty  
i podteksty pod red. G. Zarzyckiej i G. Rudzioskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
2010, s. 547-559. 

• Podejście leksykalne Michaela Lewisa a glottodydaktyka polonistyczna, „LingVaria” nr 1, 
2011, s. 281-296. 

• Nauczanie języka specjalistycznego – kolejne wyzwanie glottodydaktyki polonistycznej, [w:] 
O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych pod red. S. Piotrowskiego, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Filologii Romaoskiej, Lublin, 2011. 

• Kontrola bieżąca (formative evaluation) a kontrola globalna (summative evaluation) – testy 
osiągnięd w procesie dydaktycznym (wspólnie z E. Lipioską), *w:+ Nowe perspektywy  
w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, pod red. U. Pluskoty i K. Tarczyoskiej, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruo 2011, s. 53-70.  

• Szkoła polonijna czy językowa? Szkolnictwo polonijne w perspektywie dydaktycznej 
(wspólnie z E. Lipioską), „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 4, 2012, s. 23-37.  

• Uczący się języka polskiego jako obcego / drugiego w środowisku endolingwalnym – ich 
umiejętności i potrzeby, (wspólnie z E. Lipioską), „Kwartalnik Polonijny”, nr 1, 2012, s. 2-10.  

• Między dydaktyką języka ojczystego a obcego – nauczanie języka polskiego w szkołach 
polonijnych w Stanach Zjednoczonych (wspólnie z E. Lipioską),*w:+ (Nie)swój język polski. 
Nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym, pod red. B. Skowronka, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s. 78-94. 

 

 


