
 

 

Projekt finansowany ze środków programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  
„Solidarni z Ukrainą” nr umowy: BPS/UKR/2022/1/00080/U/00001 

Рамкова програма курсу польської мови для студентів та докторантів з України 

 

1. Офіційні / неофіційні привітання та прощання 

− польська вимова, 

− Польський алфавіт, 

− відмінювання -m, -sz,  

− особові займенники, 

− офіційні/неофіційні запитання щодо імені та прізвища,  

− персональні дані (прізвище, ім'я),  

− питання: Jak pan/i ma na imię?, Jak się pan/i nazywa?  

 

2. Cамопочуття, походження 

− питання: Co słychać?; Jak się masz / Jak się pan/i ma?; Skąd pan/i jest?  

− Терміни: dobrze, świetnie…, 

− назви країн, національностей. 

− відповіді: Jestem z… (лексично, без введення родового відмінка); Jestem 

Ukraińcem / Ukrainką (лексично, без введення орудного відмінка),  

− відмінювання дієслова być. 

 

3. Сім'я - назви членів сім'ї  

− питання: Kto to jest?, Jaki on jest?  

− питання для вирішення: Czy to jest…?, Czy masz…?  

− характеристика особи (основні прикметники), 

− присвійні займенники,  

−  граматичний поділ на роди (чоловічий, жіночий, середній). 

 

4. Робота 

− назви професій, 

− питання: Kim pan/i jest z zawodu?  

− іменники та прикметники w N. lp., 

− числівники 1-10,  

− візитні картки, 

− питання щодо номера телефону, адреси, адреси електронної пошти (назви знаків: 

@ _ / .).  

 

5. Особисті дані 

− заповнення форм: персональні дані (ім'я та прізвище, номер телефону, адреса 

електронної пошти), адресні дані (місто, вулиця, будинок, квартира), 

− опис мовних навичок, 

− конструкції: znać język polski i mówić po polsku – відмінювання дієслова znać, 

mówić (cz. ter.), 

− ислівники 11-19; 20-100, 

− питальні речення: Ile jest...? 
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6. В офісі  

− назви канцелярських речей,  

− обладнання кімнати,  

− граматичний рід іменника,  

− вказівні займенники: ten, ta, to.  

 

7. Розклад дня 

− назви днів тижня, місяців, пір року, 

− планування дня: час (години, дати), 

− способи надання часу (офіційні та неофіційні), 

− питальні речення: Jaki dzisiaj jest dzień?, Jaka jest pora roku?, Jaki jest miesiąc?  

− питальні займенники: który?, która?, które?  

− порядкові числівники 1-24. 

 

8. Протягом вихідних 

− планування прибирання,  

− утримання в чистоті будинку/квартири, 

− структури: w + назви днів тижня, 

− модальні дієслова: chcieć, móc, musieć. 

 

9. Покупки  

− назви основних харчових продуктів, 

− назви магазинів, 

− питання Czy jest…?, Ile kosztuje…?, Ile płacę?  

− форми: grosz/grosze/groszy, złoty/złote/złotych,  

− відмінювання -ę,-isz/-ysz.  

 

10. На базарі/ринку 

− ввічливі формули: Proszę o…, 

− знахідний відмінок іменника однини, 

− структура: lubię jeść/pić... (+ B),  

− градація на прикладі прикметників tani i drogi, 

− утворення іменникових прикметників виду: bananowy/bananowa/bananowe. 

 

11. У ресторані 

− столовий посуд, 

− страви, страви, напої, 

− оформлення замовлення в ресторані, 

− структура: Proszę, podaj mi... (+ B),  

− відмінювання дієслів: jeść, pić, woleć,  

− структура: woleć niż...  
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12. Приготування їжі 

− приготування страв, 

− кулінарні рецепти, 

− бакалія; кількості та міри, 

− відмінювання дієслів: robić, gotować,  

− рід іменника та прикметника в однині. 

 

13. Тіло і здоров'я 

− назви частин тіла, 

− внутрішні органи, 

− структура: boli mnie... (+ M lp.), bolą mnie... (+ M lmn.),  

− конструкція: mam... (+ B), objawy choroby. 

 

14. У лікаря 

− назви ліків, 

− прізвища лікарів-спеціалістів, 

− записатися на прийом до лікаря, 

− реєстрація в поліклініці або лікарні, 

− питальні речення: Co pani/panu dolega?  

 

15. Погода і навколишнє середовище  

− погода (атмосферні явища, прогноз погоди), 

− майбутній час дієслова być,  

− дієприслівники (słonecznie, deszczowo), 

− майбутній час дієслів недоконаного виду, 

− позначки часу, 

− форми: stopni/stopnie. 

 

16. Одяг  

− одяг, взуття та аксесуари, 

− матеріали та конструкції, 

− назви кольорів, 

− граматичний рід прикметника, 

− питальні речення: Jakiego koloru jest...,  

− структура: mieć na sobie... (+ B),  

− дієвідміна дієслова nosić.  

 

17. У квартирі 

− назви обладнання будинку/квартири (meble, sprzęt RTV i AGD), 

− типи кімнат в будинку/квартирі, 

− розмір будинку/квартири, 

− відмінювання дієслів: wisieć, stać, leżeć,  
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− форми: metr/metry/metrów.  

 

18. Оренда квартири 

− отримання та надання інформації про квартиру, 

− подання, прийняття, обговорення пропозиції, 

− дієвідміна дієслова wynajmować, 

− локатив іменника та прикметника в однині, 

− прийменники локалізації: (nad, pod, obok, na, w...)  

 

19. В місті 

− назви предметів (ulica, szkoła, bank, poczta…), 

− визначення напрямків (prosto, w prawo, w lewo), 

− питання: Przepraszam, gdzie jest…?  

− структура: Proszę iść…, 

− дієвідміна дієслова iść (cz. ter.). 

 

20. Транспорт 

− назви транспортних засобів,  

− терміни: bilet normalny, bilet ulgowy,  

− покупка квитків,  

− дієвідміна дієслова jechać (cz. ter.), 

− структура: jechać + N (jechać tramwajem, autobusem).  

 

21. В дорозі 

− подорожі (autobus, pociąg), 

− цікаві місця Західно-Поморського воєводства, 

− градація прикметника. 

 

22. Повсякденна рутина 

− час доби, назви днів тижня,  

− питання: Co robisz rano / wieczorem?  

− словесне вираження повсякденної діяльності (np. gotować, wstawać, sprzątać, myć 

się, iść do pracy, iść spać), 

− повторення дієвідміни -m, -sz; -ę, -isz,  

− відмінювання -ę, -esz.  

 

23. Вільний час 

− назви видів дозвілля (np. chodzić do…, oglądać..., czytać...), 

− питання: Co lubisz robić?  

− конструкція: lubię + inf.  
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24. Що ти робив вчора? 

− запитуючи про минулі події, 

− звіт про подорож, 

− дієслова минулого часу: pójść, jeść, móc, mieć, 

− локатив іменника та прикметника в однині – повтор. 

 

25. Шукаю роботу 

− ринок праці (пошук роботи, пропозиції), 

− умови праці, 

− звіти про минуле, 

− форми зайнятості (види трудових договорів, робочий час), 

− дієслова минулого часу:kupować, iść, pójść.  

 

26. CV та співбесіда 

− надання інформації про професійну кваліфікацію, 

− опис власних навичок (досвід роботи), 

− професійне резюме (CV), 

− співбесіда, 

− відмінювання дієслів: umieć, potrafić, znać. 

 

27. Коли я можу почати працювати?  

− планування роботи (майбутній час), 

− висловлення бажання займатися діяльністю, пов'язаною з підвищенням 

кваліфікації, 

− майбутній час дієслів недоконаного виду, 

− повторення теперішнього і минулого часу. 

 

28. Школа 

− польська система освіти, 

− навчальний рік у польській школі, 

− порядок зарахування дитини до школи, 

− назви кімнат у школі, 

− умовний спосіб дієслова chcieć.  

 

29. Університет 

− форми та види навчальних завдань, 

− розклад, предмети, оцінки, 

− гуртки за інтересами, додаткові заняття, 

− вибачити відсутність, 

− модальні дієслова – Повторення. 

 

30. Повторення 


