
Program zajęć on-line promujących kulturę i język polski jako obcy dla studentów z uczelni na wschodzie Ukrainy 

 

Poziom biegłości językowej: A1-A2 (zgodnie z rozpoznanym poziomem językowym uczestników) 

Liczba godzin: 15 godzin dydaktycznych 

Cel ogólny: Promocja kultury polskiej i języka polskiego 

Cele szczegółowe: 

1. Przybliżenie dóbr kultury polskiej, historii, tradycji. 

2. Promocja polskiej kultury. 

3. Rozumienie najważniejszych treści i intencji zawartych w tekstach pisanych i wypowiedziach mówionych dotyczących tematów 

związanych z życiem codziennym, czasem wolnym, typowymi sytuacjami w szkole i na uczelni, kontaktami z urzędami. 

4. Umiejętność posługiwania się językiem polskim w typowych sytuacjach codziennych w polskich realiach. 

5. Umiejętność napisania prostego tekstu. 

6. Umiejętność posługiwania się odmianą oficjalną i nieoficjalną języka polskiego odpowiednio do sytuacji. 

7. Znajomość najważniejszych sytuacji socjokulturowych stosowanych w języku polskim. 

Metody: kurs online realizowany z zastosowaniem podejścia komunikacyjnego. Każdy temat realizowany jest na 2 jednostkach dydaktycznych. 

Sprawności językowe rozwijane będą poprzez działania na materiałach autentycznych będących tekstami kultury (fragmenty filmów, teksty 

piosenek, obrazy, strony www, fragmenty tekstów literackich). Przed zajęciami do kursantów wysyłane będą materiały dydaktyczne 

wprowadzające do tematu podejmowanego na zajęciach oraz linki do interesujących stron poświęconych kulturze polskiej i promujących 

wydarzenia kulturalne w Polsce. 

 

 

 



Treści programowe: 

Katalog 

tematyczny 

Działania komunikacyjne Podsystemy języka 

(gramatyka i słownictwo) 

Sprawności językowe 

(receptywne  

produktywne i mediacja) 

Wiedza o Polsce, elementy 

edukacji międzykulturowej. 

1. Poznajemy 

się. Przedsta-

wiam siebie  

i swoją 

rodzinę 

Powitania, pożegnania, 

Przedstawianie się,  

przedstawianie kogoś. 

Przekazywanie 

pozdrowień. 

Nawiązanie kontaktu, 

- zadawanie pytań, 

- wyrażanie samopoczucia. 

Informacje o rodzinie. 

Miejsce zamieszkania. 

Koniugacja w języku 

polskim. Odmiana 

czasowników być, mieć, 

mieszkać, lubić. 

Frazeologizmy 

w powitaniach  

i pożegnaniach. 

Relacje rodzinne. 

Zaimki osobowe  

i dzierżawcze  

w mianowniku. 

Liczebniki 1-100. Podawanie 

wieku. 

Stosunki przestrzenne. 

Nazwy zawodów. 

Orzeczenie imienne. 

Mianownik i narzędnik. 

Autoprezentacja, 

grzeczność językowa. 

Wypełnianie 

kwestionariusza 

osobowego. Oglądanie  

i opracowywanie stron 

internetowych polskich 

miast. 

Polski savoir-vivre, język 

oficjalny i nieoficjalny. 

Miasta polskie – materiały 

ikonograficzne, zabytki 

kutury. Mapa 

administracyjna Polski. 

2. Sąsiedztwo Pytania o informację, 

pozwolenie. 

Kontrolowanie i kończenie 

rozmowy. 

Przekazywanie informacji. 

Wyrażanie uznania, 

komplementowanie. 

Proszenie o pomoc, 

oferowanie pomocy. 

Wyrażanie uczuć  

i nastroju. 

Stosunki osobiste. 

Formuły wyrażające opinię. 

Zwroty grzecznościowe. 

Odmiana rzeczownika 

nieregularnego człowiek, 

przyjaciel. 

Rzeczownik w dopełniaczu 

liczb mnogiej i pojedynczej. 

 

Rozumienie intencji 

wypowiedzi ustnych 

(życzenie, prośba, opinia). 

Proste teksty 

informacyjne. 

Pisanie e-maili i sms. 

Ortografia: wielka i mała 

litera. 

Sąsiedzi Polski – kontakty 

międzykulturowe. 

Życie w małych 

społecznościach – imprezy 

kulturalne promujące 

miejscowości (festyny, dni 

dziedzictwa, noc muzeów 

itp.). 



3. Sytuacje 

codzienne – 

zakupy, 

obowiązki 

domowe. 

Pytanie o cenę. 

Wyrażanie preferencji, 

uznania, negacji, intencji. 

Wcielanie się w rolę 

klienta. 

 

Nazwy czynności związane  

z życiem codziennym. 

Koniugacja czasownika. 

Dni tygodnia i nazwy 

miesięcy. Pory roku. 

Porządek dnia codziennego. 

Wyrażanie częstotliwości. 

Nazwy dań, potraw, 

artykułów spożywczych. 

Nazwy sklepów. 

Dialogi i komunikaty  

w sklepach. 

Informacje o towarach  

i ich cenach. 

Czytanie gazetek 

promocyjnych. 

Oglądanie reklam. 

Oglądanie programów 

kulinarnych. 

Przepisy kulinarne, 

instrukcje obsługi. 

Kuchnia polska. 

Pamiątki z Polski (typowe 

produkty polskie, wyroby 

regionalne, elementy 

kultury ludowej – „folkowe 

pamiątki” charakterystyczne 

dla kultury regionalnej 

Polski). 

4. Sytuacje 

codzienne – 

wizyta  

u lekarza,  

w urzędzie. 

Wyrażanie opinii na temat 

samopoczucia i stanu 

zdrowia. 

Rejestracja w przychodni. 

Wizyta u lekarza,  

w aptece. 

Rozmowa petenta  

w urzędach.  

Formułowanie oczekiwań 

w rozmowie  

z urzędnikiem. 

Nazwy części ciała. 

Nazwy objawów choroby. 

Nazwy podstawowych 

specjalności lekarskich. 

Nazwy podstawowych 

urzędów i zakres ich 

kompetencji, 

Struktura boli mnie/ bolą 

mnie, 

Struktura 

chciałbym/chciałabym, 

Rozmowa telefoniczna – 

rejestrowanie  

w przychodni. 

Dialog w urzędzie. 

Informacje o pracy 

urzędów. 

Dialog z lekarzem. 

Osiągnięcia polskiej 

medycyny (np. film 

Bogowie w reżyserii  

Ł. Palkowskiego lub tekst 

popularnonaukowy na temat 

osiągnięć polskich lekarzy i 

naukowców). 

Zdrowy styl życia  

w Polsce. 

5. Sytuacje 

codzienne – 

szkoła, uczelnia. 

Wcielanie się w rolę 

ucznia, studenta. 

Pytanie o informacje. 

Wyrażanie zamiaru. 

Wyrażanie potrzeby. 

Wyrażanie 

możliwości/niemożliwo-

ści 

 

Nazwy przedmiotów 

szkolnych i kierunków 

studiów. 

Odmiana i użycie 

czasowników wiedzieć, znać, 

umieć, potrafić. 

Liczebniki główne  

i porządkowe. 

Struktura uniwersytetu  

i charakter studiów. 

Słowne nawiązywanie do 

tematu wypowiedzi 

pisemnej. Poszukiwanie 

kluczowych słów. 

Czytanie i tworzenie planu 

zajęć. 

Czytanie ogłoszeń. 

Oglądanie filmów 

promujących uczelnie  

Ośrodki uniwersyteckie  

w Polsce. 

Polska nauka w świecie. 

Etykieta akademicka – 

formy grzecznościowe  

w relacjach akademickich. 

Kultura studencka – 

juwenalia, studenckie 

przeglądy piosenek, teatry 

studenckie. 



Związki frazeologiczne 

związane z nauką. 

Czas przyszły. 

Relacje czasowe. 

i pozyskiwanie z nich 

najważniejszych 

informacji. 

 

6. Sytuacje 

codzienne – 

czas wolny 

Proponowanie, 

przyjmowanie  

i odmawianie propozycji 

spotkania. 

Wyrażanie relacji 

czasowych. 

Rozmowa telefoniczna. 

Pozyskiwanie 

podstawowych informacji 

o ofercie kulturalnej, 

rozrywkowej. 

Sposób spędzania wolnego 

czasu – hobby, rozrywki, 

zainteresowania, sport. 

Instytucje kulturalne (kino, 

teatr, muzeum). 

Restauracja, kawiarnia. 

Dopełniacz l. poj. 

Rzeczowników, 

przymiotników i zaimków w 

negacji. 

Biernik w wyrażeniu 

przyimkowym w pytaniu  

o cel. 

Biernik i narzędnik po 

czasownikach spotykać się, 

spotykać się z,  

Opowiadanie o czasie 

wolnym. 

Rozmowa w placówkach 

kultury. 

Rozmowa telefoniczna – 

pozyskiwanie informacji, 

pytania o cenę, rezerwacja. 

Menu w restauracji, 

repertuar kin i teatrów. 

Odpowiedź na 

zaproszenie. 

Planowanie tygodnia. 

Oglądanie fragmentów 

polskiego filmu. 

Kultura w Polsce – 

najciekawsze zjawiska. 

Znane miejsca. 

Wybitni twórcy współcześni 

(m.in. P. Pawlikowski, O. 

Tokarczuk, W. Kilar. Z. 

Beksiński i in.) 

Wirtualny spacer po 

muzeach. Prezentacja 

zasobów internetowych 

dotyczących kultury 

polskiej. 

 

7. Cuda Polski Wyrażanie opinii 

wartościujących 

(pozytywnych, 

neutralnych lub 

negatywnych), wyrażanie 

aprobaty  

i dezaprobaty. 

Wcielanie się w role 

turysty. 

Słownictwo: zabytki, miejsca 

turystyczne, obiekty na wsi i 

w mieście. 

Środki transportu. 

Czasowniki ruchu. 

Relacje przestrzenne. 

Przyimki. 

Przymiotnik a przysłówek. 

 

Korzystanie z informacji 

zawartych na stronie 

internetowej 

www.unesco.pl 

Czytanie informacji 

turystycznych. 

Opis miejsca/obiektu. 

Kulturowa mapa Polski. 

Obiekty wpisane na Listę 

Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. 

 

 



 

Osiągnięcia uczestników: 

Po kursie uczestnik: 

1. zna najważniejsze informacje o kulturze polskiej – orientuje się we współczesnych najważniejszych zjawiskach kultury polskiej, zna też 

kulturę polską w znaczeniu: niematerialne wytwory ludzi takie jak wzory myślenia i zachowania. 

2. właściwie reaguje (rozumie) na pojedyncze wypowiedzi, wypowiedzi w ramach dialogu i rozmowy z udziałem kilku osób, dłuższe 

wypowiedzi monologowe, w tym informacje, prezentacje, ogłoszenia i instrukcje; 

3. formułuje wypowiedzi dialogowe i monologowe jako rodzic, sąsiad, przyjaciel, klient, student/uczeń; 

4. rozpoczyna i kończy rozmowę w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej; 

5. kontroluje przebieg rozmowy, prosząc o powtórzenie, wyjaśnienie w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej; 

6. prowadzi rozmowę telefoniczną z osobą znajomą i nieznajomą; 

7. formułuje krótką autoprezentację, mówi o swoich zainteresowaniach i kompetencjach; 

8. pisze proste wypowiedzi typu e-mail, sms, odpowiedź na zaproszenie. 

  



Програма онлайн занять, що популяризує польську культуру та мову як іноземну для студентів ЗВО на сході України  

 

Рівень володіння мовою: A1-A2 (відповідно до визначеного рівня володіння мовою учасників)   

Кількість годин: 15 академічних годин  

Загальна мета: Популяризація польської культури та мови 

Конкретні цілі: 

8. Знайомство з польською культурною спадщиною, історією Польщі, традиціями. 

9. Популяризація польської культури. 

10. Розуміння найважливіших змістів і намірів, що містяться у письмових текстах й усних висловлюваннях та стосуються тем, 

пов’язаних із щоденним життям, дозвіллям, типовими ситуаціями у школі та ЗВО, комунікації з державними установами.    

11. Мати змогу користуватися польською мовою у типових щоденних ситуаціях у польських реаліях.  

12. Мати змогу написати простий текст.   

13. Мати змогу використовувати офіційний і неофіційний стиль польської мови відповідно до ситуації.    

14. Знання найважливіших соціокультурних ситуацій, що використовуються у польській мові.  

Методи: онлайн курс реалізовується з використанням комунікаційного підходу. Кожна тема розрахована на 2 академічні години. 

Мовленнєві навички будуть розвиватися завдяки діяльності, що спирається на автентичні матеріали – тексти культури (фрагменти 

фільмів, тексти пісень, картини, веб-сайти, уривки літературних творів). Перед заняттями слухачі отримуватимуть навчальні матеріали, 

що уводитимуть до запланованої на заняттях теми, а також покликання на цікаві сторінки, присвячені польській культурі й ті, що 

популяризують культурні події у Польщі.    

 

 

 



Теми програми: 

Тематичний 

каталог 

Комунікаційна 

діяльність 

Мовні підсистеми 

(граматика і лексика) 

Мовленнєві навички 

(рецептивні, 

продуктивні та 

посередницькі) 

Знання про Польщу, 

елементи міжкультурної 

освіти 

8. Знайомство. 

Представляю 

себе та свою 

родину 

Привітання, прощання, 

презентація себе, 

презентація когось. 

Вітання.  

Налагодження контакту, 

- формулювання питань, 

- вираження 

самопочуття. 

Інформація про родину. 

Місце проживання.   

 

Дієвідміна у польській 

мові. Дієвідміна дієслів  

być, mieć, mieszkać, lubić. 

Фразеологізми у 

привітаннях і прощаннях. 

Родинні стосунки. Особові 

та присвійні займенники у 

називному відмінку. 

Числівники 1-100. 

Називання віку. Просторові 

відносини. Назви професій. 

Складений іменний 

присудок. 

Називний і орудний 

відмінки.  

Презентація себе, мовна 

ввічливість. Заповнення 

анкети. Перегляд та 

робота з інтернет-

сторінками польських 

міст.  

Польський етикет, 

офіційний і неофіційний 

стиль.  

Польські міста – 
іконографічні матеріали, 

пам'ятки культури. 

Адміністративна мапа 

Польщі. 

9. Сусідство Питання про отримання 

інформації, дозволу. 

Контроль і завершення 

розмови.  

Передача інформації.  

Висловлення вдячності, 

компліментів. Прохання 

про допомогу, 

пропонування допомоги.  

Висловлення почуттів і 

настрою. 

Особисті стосунки. Вирази, 

що передають думку. Слова 

ввічливості.   

Відміна нерегулярного 

іменника człowiek, 

przyjaciel. 

Іменник у родовому 

відмінку однини та 

множини.  

 

Розуміння намірів усних 

висловлювань 

(побажання, прохання, 

думка).  

Написання електронних 

листів і sms. 

Орфографія: велика та 

мала літери.   

Сусіди Польщі – 

міжкультурні контакти. 

Життя у малих громадах – 

культурні свята, що 

популяризують 

міста/місцевості (народні 

гуляння, дні спадщини, ніч 

музеїв тощо). 



10. Щоденні 

ситуації: 

покупки, 

домашні 

обов’язки  

Питання про ціну.  

Висловлення 

уподобання, визнання, 

заперечення, намірів. 

Комунікативна ситуація: 

роль клієнта. 

 

Назви діяльності, пов’язані 

з щоденним життям. 

Дієвідміни.   

Назви днів тижня і місяців. 

Пори року. Розклад дня.  

Висловлення частотності. 

Назви посуду, страв, 

продуктів харчування.  

Назви крамниць.  

Діалоги і повідомлення у 

крамницях. Інформація 

про товари та їхні ціни.  

Читання рекламних 

буклетів. Перегляд 

реклами. Перегляд 

кулінарних програм. 

Кулінарні рецепти, 

інструкції 

обслуговування.  

Польська кухня. Сувеніри з 

Польщі (типові польські 

продукти, регіональні 

вироби, елементи народної 

культури – фольклорні 

сувеніри, характерні для 

культури регіонів Польщі). 

11. Щоденні 

ситуації: візит 

до лікаря, 

державних 

установ 

 

Висловлення щодо 

самопочуття та стану 

здоров’я. Реєстрація у 

поліклініці. Візит до 

лікаря, до аптеки. 

Розмова  відвідувача у 

державних установах. 

Формулювання 

очікувань у розмові з 

держслужбовцем.  

 

Назви частин тіла.  

Назви симптомів 

захворювання. Назви 

основних медичних 

спеціальностей. Назви 

основних державних 

установ та сфери їхніх 

компетенції, 

Структура boli mnie/ bolą 

mnie, (у мене болить…) 

Структура 

chciałbym/chciałabym, (я 

хотів/-ла би) 

Телефонна розмова: 

реєстрація у поліклініці.  

Діалог у державній 

установі. Інформація про 

роботу державних 

установ.  

Діалог із лікарем.  

Досягнення польської 

медицини (наприклад, 

фільм «Боги» (Bogowie), 

реж. Л. Пальковський або 

науково-популярний текст 

на тему досягнень 

польських лікарів і 

науковців). Здоровий спосіб 

життя у Польщі.  

 

12. Щоденні 

ситуації: 

школа, ЗВО. 

Комунікативна ситуація: 

роль учня, студента. 

Питання щодо 

отримання інформації. 

Висловлення наміру. 

Висловлення потреби. 

Висловлення можливості   

/неможливості 

 

Назви шкільних предметів і 

спеціальностей в 

університеті.   

Дієвідміна та вживання 

дієслів wiedzieć, znać, umieć, 

potrafić. 

Кількісні та порядкові 

числівники.  

Структура університету і 

характер навчання.  

Словесне посилання на 

тему письмової промови. 

Пошук ключових слів. 

Читання та створення 

плану занять. Читання 

оголошень. Перегляд 

промо-фільмів ЗВО та 

пошук у них 

найголовнішої 

інформації. 

Університетські осередки у 

Польщі. Польська наука у 

світі. Академічний етикет 

– форми ввічливості   

в академічних колах. 

Студентська культура – 
juwenalia, фестивалі 

студентської пісні, 

студентські театри.   



Фразеологічні звороти, 

пов’язані з наукою. Часові 

відносини.  

 

13. Щоденні 

ситуації: 

дозвілля 

Пропонування, 

отримання та відхилення 

пропозиції зустрічі. 

Часові відносини.  

Телефонна розмова. 

Пошук основної 

інформації про 

кулінарну та 

розважальну пропозиції.  

 

Спосіб проведення дозвілля 

– хобі, розваги, 

зацікавлення, спорт. 

Культурні організації  

(кінотеатр, театр, музей). 

Ресторан, кав’ярня. 

Родовий відмінок однини 

іменників, прикметників та 

займенників у заперечних 

реченнях. Вживання 

знахідного відмінку у 

прийменниковій питальній 

конструкції на позначення 

мети. 

Вживання знахідного та 

орудного відмінку після 

дієслів spotykać się, spotykać 

się z,  

Розповідь про вільний 

час. Розмова у 

культурних осередках. 

Телефонна розмова – 

пошук інформації, 

питання про ціну, 

бронювання. Меню у 

ресторанах, репертуар 

кінотеатрів і театрів. 

Відповідь на 

запрошення. Планування 

тижня. Перегляд 

фрагментів польського 

фільму.  

 

Культура у Польщі – 

найцікавіші явища. Відомі 

місця. 

Видатні сучасні митці 

(зокрема П. Павліковський, 

О. Токарчук, В. Кіляр, З. 

Бексінський тощо). 

Віртуальна прогулянка 

музеями. Презентація 

інтернет-засобів про 

польську культуру.   

 

14. Чуда Польщі  Висловлення оціночних 

суджень (позитивних, 

нейтральних чи 

негативних), 

висловлення схвалення 

і несхвалення. 

Комунікативна ситуація: 

роль туриста. 

 

Лексика: пам'ятки 

культури, туристичні місця, 

об’єкти у селі та місті. 

Громадський транспорт. 

Дієслова руху. Просторові 

відносини. Прийменники. 

Прикметник і прислівник. 

Користування 

інформацією, розміщеної 

на інтернет-сторінці, 

www.unesco.pl 

Читання туристичної 

інформації.  

Опис місця/об’єкта. 

Культурна мапа Польщі. 

Об’єкти, внесені до Списку 

всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО. 

 

 



Досягнення учасників: 

Після курсу учасник: 

9. Знає найважливішу інформацію про польську культуру – орієнтується у сучасних найважливіших явищах польської культури, 

також знає польську культуру у значенні: нематеріальні витвори як зразки мислення та поведінки.   

10. доречно реагує (розуміє) на поодинокі вислови, вислови у межах діалогу і розмови за участю кількох осіб, довші монологічні 

вислови, зокрема інформацію, презентацію, оголошення та інструкції; 

11. формулює діалогічні повідомлення та монологічні як хтось із батьків, сусід, приятель, клієнт, студент/учень; 

12. розпочинає та закінчує розмову в офіційній та неофіційній ситуації; 

13. контролює хід розмови, просячи про повторення, уточнення в офіційній та неофіційній ситуації; 

14. веде телефонну розмову зі знайомою та незнайомою людиною; 

15. коротко представляє себе, говорить про свої зацікавлення та компетенції; 

16. пише прості повідомлення на кшталт e-mail, sms, відповідь на запрошення. 


