
Силабус дисципліни 

«Польська мова» 

Викладач: Цибульська Александра 

старший викладач 
  

Обсяг: хх кредити ECTS (хх год), з яких хх година самостійної роботи. 

 

Мета:  

 

Оригінальність навчальної дисципліни:   

Авторський курс 
 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Język polski wśród języków słowiańskich. Alfabet polski. Akcent w języku 

polskim. Terminy gramatyczne po polsku. 

Тема 2. Nawiązywanie kontaktu, przedstawianie się, wyrażanie samopoczucia. 

Тема 3. Największe miasta Polski. Polskie województwa. Prezentacja: miejsce urodzenia, 

zamieszkania, numer telefonu komórkowego. 

Тема 4. Człowiek: wygląd zewnętrzny, cechy charakteru i usposobienie  

Тема 5. Nazwy krajów świata, narodowości. Języki obce.  

Тема 6. Zawody i zajęcia. Prezentacja: szkoła, uczelnia, wykształcenie, zawód, miejsce 

pracy, adres internetowy. 

Тема 7. Drzewo rodowe: członkowie rodziny. Prezentacja: moja rodzina, wiek. 

 

Очікувані результати навчання 

В результаті вивчення дисципліни студент  

має знати: 

– польську граматику, передбачену для рівня викладання мови; 

– польську лексику, передбачену для рівня викладання мови. 

           має вміти: 

– розуміти основний зміст писемних текстів й усних висловлювань про 

щоденне життя, вільний час, навчання та працю; використовувати 

польську мову в типових життєвих ситуаціях, напр., подорожуючи 

Польщею; 

– читати тексти польською мовою з дотриманням основних 

орфоепічних норм польської літературної мови; розуміти тексти та 

практично використовувати різні типи читання; 

– відтворити в цілому усні тексти, розуміти основну інформацію під час 

усного спілкування в інших сферах комунікації; 

 



– правильно й послідовно відтворити прочитаний або прослуханий 

текст з навчально-професійної, суспільно-культурної сфер комунікації 

під час монологічної форми говоріння; 

– підтримувати діалог у всіх сферах комунікації, дотримуючись 

правил мовного етикету польської мови та використовуючи 

певні різновиди реплік при діалогічній формі говоріння; 

використовувати різні типи діалогу, зокрема бесіду, дискусію, 

обговорення тощо. 

 

Тема 8. Codzienne czynności. Plan dnia. Dzień roboczy/wolny. Przedmioty codziennego 

użytku. 

Тема 9. Mieszkanie: hotel, akademik, dom, rodzaje pomieszczeń, wyposażenie, opłaty. 

Moi sąsiedzi.  

Тема 10. Sposoby spędzania wolnego czasu: hobby, zainteresowania, rozrywki. 

Тема 11. Instytucje użyteczności publicznej: bank, kino, teatr, apteka, kościół, muzeum, 

sklep. Rozmowy telefoniczne. Zamówienie przez telefon, Internet. 

Тема 12. Nazwy produktów spożywczych, potraw i napojów. Nazwy posiłków. Menu 

(karta, jadłospis), rachunek. Nakrycia stołowe. Lokale gastronomiczne: restauracja, 

kawiarnia, stołówka, bar mleczny/samoobsługowy. 

Тема 13. Kuchnia polska: typowe produkty i potrawy w kuchni polskiej; smaki w kuchni 

polskiej; potrawy tradycyjne. Współczesna kuchnia polska. Przepisy. 

Тема 14. Turystyka: wakacje, urlop. Dworzec, lotnisko. Sposoby spędzania urlopu. 

Тема 15. Zegar, pory dnia; dni tygodnia. 

Тема 16. Polskie kanały telewizyjne (TVP 1, TVP 2, TVN, Polsat, TV Puls, VIVA). 

Polskie programy telewizyjne (X Factor, Mam Talent!, MasterChef, Dzień Dobry TVN). 

Prezentacja: ulubiony program telewizyjny.  

Тема 17. Komunikacja: środki transportu (PKP, PKS), bilety, rozkłady jazdy, informacja, 

dworzec, przystanek, postój. 

Тема 18. Kierunki świata.  Europa i świat. Kraje Europejskie. Plan podróży/wycieczki. 

Тема 19. Zakupy: nazwy sklepów i punktów usługowych. Nazwy towarów. Podstawowe 

jednostki miar, ilości, wag. Pieniądze. 

Тема 20. Nazwy ubrań, obuwia, kosmetyków. Nazwy kolorów. Komplementowanie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuchnia_polska#Typowe_surowce_i_potrawy_w_kuchni_polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuchnia_polska#Wsp.C3.B3.C5.82czesna_kuchnia_polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuchnia_polska#Przypisy


Usługi: fryzjer, sprzedawca, ekspedient. 

Тема 21. Kalendarz: pory roku, nazwy miesięcy. Relacjonowanie. Okoliczniki czasu. 

Тема 22. Plany na przyszłość. Marzenia i spodziewania. Prezentacja: świat w przyszłości. 

Тема 23. Horoskop. Nazwy znaków Zodiaku. Horoskop dzienny/tygodniowy/roczny. 

Пререквізити 

Філологія, історія, література 

  

 

Критерії оцінювання лабораторних/практичних/індивідуальних/робіт/ 

доповідей/проєктів 

 

Пореквізити   

Знання, отримані під час проходження дисципліни, можуть бути 

використані у устній та писмовій комунікаціях. 

 

 

 

Семестровий контроль: залік/іспит/диференційований залік  

Оцінювання: 

За семестр: 100 балів 

За залік/іспит: 30/40 балів 

 

Види робіт: 

Практичні роботи  

 



 

Технічне забезпечення 

підручники, художня література, словники 

 

Політика щодо дедлайнів 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

 

 

Політика щодо академічної доброчесності 

Передбачає самостійне виконання лабораторних робіт та 

індивідуального проєктного завдання. Списування під час заліку (в т. ч. 

із використанням мобільних пристроїв) заборонено. У разі виявлення 

плагіату або списування роботи не зараховуються. 

 

 


