
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs języka polskiego  
dla Ukraiń co w  

(poziom A)  
 

 



 
 
 

 

  Program kursu: 
 
 

1. Człowiek: dane personalne. imię, nazwisko, adres, miejsce urodzenia, liczebniki 1 -10. 
Pytanie і wyrażanie samopoczucia/Jak się masz? (3 godziny) 

2. Mam pytanie: Co to jest? Przedmioty codziennego użytku. 
Liczebniki główne 1-100. (3 godziny) 

3. Kim jesteś? Narodowości, zawody і zajęcia, określające pochodzenie pytania o informacje 
(gdzie?) (3 godziny) 

4. To jest moja rodzina. Biernik I. poj. przym., rzecz., zaimków, zaimki dzierżawcze w mianowniku, 
zasady podawania wieku: lat, lata, pytania o informacje  (ile, jaki, jaka, jakie) 
(3 godziny) 

5. Czasowniki opisujące hobby, przysłówki określające częstotliwość, struktury: interesować się 
+ narzędnik, lubię + biernik, lubić + bezokolicznik, czasowniki typu – ować, czasowniki modalne. 
Pytania o informację  (gdzie, jak, ile, czy, jaki, jaka, jakie) (3 godziny) 

6. Prośba o rachunek,  wyrażanie upodobań kulinarnych, nazwy żywności, sytuacje w kawiarni  
і restauracji, pytanie о informacje і pozwolenie (Gdzie jest...?, Czy mogę...?, Czy tu można...?), 
podawanie cen, powtórzenie odmiany czasowników (6 godziny) 

7. Co dzisiaj robisz? Pory dnia, godziny, nazwy dni tygodnia, rutyna dnia codziennego, odmiana 
czasowników ruchu, liczebniki porządkowe 1 – 24. (3 godziny) 

8. Może pójdziemy do ...? Proponowanie, przyjmowanie, odrzucanie propozycji spotkania; 
wyrażanie relacji godzinowych (o, od, do); pytanie о informacji (dworzec, hotel); zamawianie 
taksówki; (3 godziny) 

9. Robimy zakupy  nazwy sklepów i punktów usługowych, nazwy miar, ilości nazwy ubrań, 
kolorów  (3 godziny) 

10. To już było! Odmiana czasowników w czasie przeszłym (3 godziny) 

11. Jakie masz plany? wyrażanie relacji czasowych (przyszłość) życzenia (3 godziny) 

12. Gdzie jesteś? położenie geopolityczne Polski, nazwy kierunków świata, nazwy obiektów  
w mieście, nazwy zabytków, miejscownik przymiotników, rzeczowników і zaimków osobowych 
w wyrażeniach przyimkowych określających miejsce, czas (3 godziny) 

13. Jadę na urlop! Urlop dworzec, lotnisko, hotel, kemping, biuro podróży, dopełniacz, narzędnik  
і miejscownik, w wyrażeniach przyimkowych (obok, naprzeciwko, nad, pod, przed, za, między, 
w, na. po) (3 godziny) 

14. Szukam mieszkania  urządzanie і wyposażenie mieszkania, rodzaje pomieszczeń, 
wynajmowanie mieszkania, pokoju (3 godziny) 



 
 
 

 

15. Boli mnie.. Pytanie о samopoczucie, wyrażanie samopoczucia  - nazwy części ciała, nazwy 
objawów choroby, rejestracja w przychodni, wizyta u lekarza (3 godziny) 

16. Sport,  nazwy dyscyplin sportowych, zawodników, czasowniki związane ze sportem  
(3 godziny) 

17. Czy lubisz uczyć się? Nauka, kursy, szkolenia dopełniacz, biernik, narzędnik , po czasownikach 
uczyć się, interesować się (3 godziny) 

18. Rozmowa Kwalifikacyjna – podstawowe zwroty. Prezentacja. (6 godziny) 
 

Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz na: https://wektorwiedzy.pl 

https://wektorwiedzy.pl/

