
Курс польської мови для українців

Рівень A

Для кого цей курс:

 Для осіб котрі хотять навчитися підстав польської мови і вже мали перший 
контакт з мовою.  

 Для осіб котрі хотять полегшити для себе функціонування в щоденному житті та 
розвивати свої мовні здібності.

 Для осіб котрі хотять підготуватися до співбесіди на нову роботу.  

1. Людина: персональні дані. Прізвище, ім'я, адреса проживання, 
місце народження, числівники від 1 до 10.
Питання і вирази самопочуття (Як справи?) 

3 години

2. Маю до тебе питання - що це таке? Предмети щоденного 
використання. Головні числівники від 1 до 100 

3 години

3. Хто ти? Національності, професії і зацікавлення які описують 
походження. Питання (Де?)

3 години

4. Це моя родина. Знахідний відмінок, займенники, присвійні 
займенники в називному відмінку, правила окреслення віку: рік, 
роки. Питання та інформації (Скільки? Які? Яка? Яке?)

3 години

5. Дієслова що описують хобі, прислівники що описують частоту,
структури: зацікавитися + якоюсь діяльністю, люблю + знахідник,
подобається + інфінітив, дієслова з закінченням - ować,
модальні дієслова, запитання для інформації (де? як? скільки? 
якщо? який? яка? яке?)

3 години

6. Прохання про рахунок, вирази кулінарних вподобань, назви 
продуктів, ситуації в кав'ярні та ресторані, питання про інформацію 
і дозвіл (Де знаходиться? Чи можу? Чи тут можна?), подавання цін, 
повторення відмінювання дієслів

6 годин

7. Що ти робиш сьогодні? Пори доби, години, назви днів тижня,
розпорядок дня, відмінка дієслів руху, числівники 1 - 24

3 години

8. Може, підемо до...? Пропозиція, прийняття, відхилення пропозиції 
про зустріч; вираження погодинних відношень (о, від, до),
питання про інформацію (вокзал, готель), замовлення таксі;

3 години

9. Купуємо продукть (речі), назви магазинів і пунктів обслуговування,
назви розмірів, кількісті, одягу та кольорів 

3 години

10. Це вже було! Відмінювання дієслів у минулому часі 3 години
11. Які у вас плани? Вирази відносин (майбутній час),

побажання
3 години

12. Де ти знаходишся? Геополітичне положення Польщі,
назви напрямків світу, назви об'єктів у місті,
назви пам'яток, місцевий відміник, прикметник, іменник та 

3 години



особовий займенник у прийменникових виразах, що описують 
місце, час

13. Їду у відпустку! Відпустка, залізничний вокзал, аеропорт, готель, 
кемпінг, туристичне агентство, родовий та місцевий відмінок у 
прийменникових словосполученнях (поруч із, навпроти, над, під, 
перед, позаду, між, у/в, на, після)

3 години

14. Шукаю квартиру, аранжування та техніка для квартири,
види квартир, оренда квартири/кімнати 

3 години

15. Боляче ... питання про самопочуття, вираження самопочуття - назви 
частин тіла, назви симптомів захворювання, запис у поліклініку, 
візит до лікаря

3 години

16. Спорт, назви спортивних дисциплін, гравців, дієслова пов'язані зі 
спортом

3 години

17. Тобі подобається вчитися? Навчання, курси, підготовка – родовий 
та знахідний відмінок. Навчатися/цікавитися за дієсловами.

3 години

18. Інтерв’ю – основні фрази. Презентація. 6 годин

Загальний час курсу 60 годин


