
 OPIS KLASY SZKOLNEJ 
ОПИС ШКІЛЬНОГО КЛАСУ

DESCRIPTION OF THE CLASSROOM

j pol ukr eng

szkoła школа a school

krzesło стілець a chair

ławka лавка a bench

tablica дошка a board

drzwi двері a door

podłoga підлога a floor

sufit стеля a ceiling

ściana стіна a wall

okno вікно a window

półka полиця a shelf

książki книжки books

zeszyt зошит a notebook

kartki аркуші sheets of paper

zegar годинник a clock

biurko nauczyciela стіл вчителя the teacher’s desk

piórnik пенал a pencil case

długopis кулькова ручка a ball pen

pióro перова ручка a pen

ołówek олівець a pencil

kredki кольорові олівці crayons

plecak рюкзак a backpack

nożyczki ножиці scissors

cyrkiel циркуль a compass

linijka лінійка a ruler

klej клей glue

temperówka точило для олівців a sharpener

zszywacz степлер a stapler

dziurkacz дірокол a punch

kalkulator калькулятор a calculator

taśma klejąca Скотч/клейка стрічка adhesive tape

komputer комп’ютер a computer/PC

mapy карти maps

zegar годинник a clock



  PODSTAWOWE WYRAŻENIA W JĘZYKU POLSKIM
ОСНОВНІ ВИРАЗИ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ

BASIC PHRASES IN POLISH  

j pol ukr eng

cześć Привіт! Hi! Hello!

witaj Вітаю (вітання) welcome

do widzenia До побачення good bye

dzień dobry Добридень good morning

do wieczór Добрий вечір good evening

dobranoc Надобраніч good night

nazywam się мене звати My name is...

dziękuję дякую Thank you.

proszę прошу You’re welcome.

przepraszam перепрошую I’m sorry.

na zdrowie Будь здоров Bless you

smacznego Смачного Enjoy your meal!

jak się masz? Як справи? How are you doing?

która godzina? котра година? What time is it? What’s the 
time?

szukam шукаю I’m looking for ...

ile to kosztuje? скільки це коштує? How much is it?

proszę zadzwonić do mojej 
mamy

будь ласка, зателефонуйте 
моїй мамі

Please call my mother.

co lubisz robić, w czym jesteś 
dobry?

що ти любиш робити, що 
вмієш?

What do you enjoy doing? 
What are you good at?

jak to zrobić? як це зробити? How to do it?

jedziemy na wycieczkę ми їдемо на екскурсію We’re going on a trip

zapamiętywać запам’ятовувати to memorise

zapominać забувати to forget

nie rozumiem Я не розумію I don’t understand

czy możesz powtórzyć? Чи Ви могли б повторити? Could you say that again 
please?

nie rozmawiam po polsku я не розмовляю польською I don’t speak Polish

nie wiem Я не знаю I don’t know

pukać стукати to knock

gadać базікати to chat

dzisiaj сьогодні today



PODSTAWOWE WYRAŻENIA W JĘZYKU POLSKIM
ОСНОВНІ ВИРАЗИ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ

BASIC PHRASES IN POLISH
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jutro завтра tomorrow

za tydzień через тиждень in a week

na pewno точно, на 100% certainly, for sure

jak? як? How?

co? що? What?

jak dużo? як багато? How much?

kto? хто? Who?

gdzie? де? Where?

kiedy? коли? When?

dlaczego? чому? Why?

który? котрий? Which one?



  PRZYPADKI
ВІДМІНКИ

CASES  

mianownik (kto? co?) називний (хто? що?) Nominative (who? what?)

dopełniacz (kogo? czego?) родовий (кого ? чого?) Genitive (of whom? of what? 
whose?)

celownik (komu? czemu?) давальний (кому ? чому?) Dative (whom? what?)

biernik (kogo? co?) знахідний (кого ? що?) Accusative (who? what?)

narzędnik (z kim? z czym?) орудний (з ким ? з чим?) Instrumental (with whom? 
with what?)

miejscownik (o kim? o czym?) місцевий (на/у кому? , на/у 
чому?)

Locative (about whom? 
about what?)

wołacz ( o!) кличний (о!) Vocative (oh!)

JĘZYK POLSKI
ПОЛЬСКА МОВА

THE POLISH LANGUAGE

CZĘŚCI ZDANIA
ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

PARTS OF THE SENTENCE
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podmiot + pytania підмет + питання subject + questions

orzeczenie присудок predicate

przydawka означення attribute

dopełnienie додаток object

okolicznik обставина adverbial

czasownik + pytania дієслово + питання verb + questions

rzeczownik іменник noun

przymiotnik прикметник adjective

liczebnik числівник numeral

zaimek займенник pronoun

przysłówek прислівник adverb

przyimek прийменник preposition

partykuła частка grammatical particle

wykrzyknik знак оклику exclamation mark



  RODZAJE LICZBY OSOBY CZASY TRYBY STRONY
РОДИ, ЧИСЛО, ОСОБИ, СПОСІБ І СТАН ДІЄСЛОВА
GENDERS NUMBERS PERSONS TENSES MOODS VOICES  
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rodzaj męski чоловічий рід masculine

rodzaj żeński жіночий рід feminine

rodzaj nijaki середній рід neuter

rodzaj męskoosobowy рід чоловічо-неособовий masculine personal

rodzaj niemęskoosobowy рід чоловічо-тваринний non-masculine personal

liczba pojedyncza однина singular

liczba mnoga множина plural

pierwsza osoba перша особа the first person

druga osoba друга особа the second person

trzecia osoba третя особа the third person

czas przeszły минулий час the past tense

czas teraźniejszy теперішній час the present tense

czas przyszły майбутній час the future tense

tryb oznajmujący дійсий спосіб the indicative mood

tryb rozkazujący наказовий спосіб the imperative mood

tryb przypuszczający умовний спосіб the conditional mood

strona czynna активний стан the active voice

strona bierna пасивний стан the passive voice

strona zwrotna зворотний стан 
(займенниковий) the reflexive voice



  PISEMNE FORMY WYPOWIEDZI
ВИДИ ПИСЬМОВОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ

WRITTEN FORMS OF EXPRESSION   
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charakterystyka характеристика characteristics

opis опис a description

opowiadanie оповідання a story

rozprawka есе an argumentative essay

list лист a letter

zaproszenie запрошення an invitation

ogłoszenie оголошення an advertisement/ 
announcement

dziennik щоденник a journal

recenzja відгук a review

sprawozdanie звіт a report

plan wydarzeń план заходів a schedule of events

notatka замітка a memo

plan план a plan

reportaż репортаж a reportage/ documentary

artykuł стаття an article

wywiad інтерв’ю an interview

podanie заява an application

wstęp введення introduction

rozwinięcie основна частина the main body (of an essay)

zakończenie кінцівка the conclusion

zwrot grzecznościowy слова ввічливості a polite expression

data дата a date

miejsce місце a place



  RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE
 ЛІТЕРАТУРНІ РОДИ І ЖАНРИ

LITERARY FORMS AND LITERARY GENRES  
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proza проза prose

powieść роман novel

nowela новела novella

opowiadanie розповідь short story

epos епос epos

baśń казка fairy tale

pamiętniki щоденники memoirs

liryka лірика poetry

oda ода ode

pieśń пісня song

fraszka епіграф epigram

hymn гімн hymn

tren плач threnody

elegia елегія elegy

sonet сонет sonnet

dramat драма drama

tragedia трагедія tragedy

komedia комедія comedy

farsa фарс farce

tragifarsa трагіфарс tragicomedy/tragifarce

 opera опера opera



  OMÓWIENIE DZIEŁA LITERACKIEGO
ОБГОВОРЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ
DISCUSSION OF A PIECE OF LITERATURE  
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bohater pierwszoplanowy головний герой the protagonist

bohaterzy drugoplanowi другорядні герої supporting characters

wydarzenia події events

punkt kulminacyjny кульмінація the climax/the culminating 
point

narracja оповідь a narrative

ocena bohaterów оцінка героїв an assessment of characters

cechy bohaterów риси героїв character traits of the char-
acters

wartości moralne моральні цінності moral values

czas akcji час дії the time of action

miejsce akcji місце дії the place of action

problematyka проблематика issues (addressed in a work of 
literature)

streszczenie конспект/скорочення a summary

autor автор an author

biografia біографія a biography

geneza powstania utworu Історія написання твору the origins of the work

środki literackie літературні прийоми literary devices



  MATEMATYKA
МАТЕМАТИКА
MATHEMATICS  
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cyfra цифра a digit

liczba кількість a number

dodawanie додавання addition

odejmowanie віднімання subtraction

mnożenie множення multiplication

dzielnie ділення division

nawiasy дужки brackets

pierwiastek корінь a root

potęgowanie зведення в ступінь
raising to the power of… 
squaring (= raising to the 
power of 2)

działanie дія calculation, (mathematical) 
operation

zadanie tekstowe текстове завдання a problem-solivng task

ułamki дроби fractions

procent відсоток a percent

liczba parzysta парне число an even number

liczba nieparzysta непарне число an odd number

liczba całkowita ціле число a whole number/an integer

liczba niewymierna ірраціональне число an irrational number

liczba pierwsza просте число a prime number

geometria геометрія geometry

figura geometryczna геометрична фігура a geometric figure

koło круг a circle

kwadrat квадрат a square

trójkąt трикутник a triangle

prostokąt прямокутник a rectangle

romb ромб a rhombus

trapez трапеція a trapeze

równoległobok паралелограм a parallelogram

obwód периметр a perimeter/circumference

powierzchnia площа a surface area

kąt кут an angle



  PRZYRODA
ПРИРОДОЗНАВСТВО 

NATURE  
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kierunki geograficzne географічні напрямки geographical directions

północ північ north

południe південь south

wschód схід east

zachód захід west

mapa мапа a map

plan план a plan

skala масштаб a scale

krajobraz пейзаж a landscape/scenery

substancje речовини substances

woda вода water

ląd материк land

stan skupienia агрегатний стан a state

gaz газ gas

ciecz рідина liquid

ciało stałe тверде тіло a solid (body)

pogoda погода weather

klimat клімат climate

temperatura powietrza температура повітря air temperature

ciśnienie atmosferyczne атмосферний тиск atmospheric pressure

wilgotność powietrza вологість повітря air humidity

nasłonecznienie інсоляція (величина сонячної 
енергії) insolation

wiatr вітер wind

zachmurzenie хмарність cloudiness, clouds

opady atmosferyczne атмосферні опади precipitation

osady atmosferyczne атмосферні осади atmospheric deposits

organizm організм an organism

komórka стільниковий/мобільний 
телефон a cell

tkanka тканина a tissue



  PRZYRODA
ПРИРОДОЗНАВСТВО 

NATURE  
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organ орган an organ

narząd орган an organ

układ oddechowy дихальна система the respiratory system

układ kostny кісткова система the skeletal system

układ szkieletowy скелетна система the bone structure

układ nerwowy нервова система the nervous system

układ pokarmowy травна система the digestive system

układ rozrodczy репродуктивна система the reproductive system

odżywianie харчування nutrition

zdrowie здоров’я health



  HISTORIA
ІСТОРІЯ
HISTORY  
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epoka historyczna історична епоха a historical era/historical 
period

prehistoria передісторія prehistory

starożytność стародавній світ antiquity

średniowiecze середньовіччя the Middle Ages

nowożytność ранній новий період the early modern period

współczesność сучасність contemporary history

wiek вік a century

antyk античність antiquity

renesans відродження The Renaissance

barok бароко The Baroque

oświecenie просвітництво The Enlightenment

reformacja реформація reformation

szlachta шляхта (the) nobility, gentry

rycerstwo лицарство knighthood

duchowieństwo духовенство clergy

mieszczaństwo міщанство (the) bourgeoisie

dwór królewski королівський двір a royal court

wojna війна a war

rewolucja революція a revolution

powstanie повстання an uprising

rozbiór поділ a partition

okupacja окупація an occupation

zawrzeć pokój укласти мир make peace



  GEOGRAFIA
ГЕОГРАФІЯ

GEOGRAPHY 
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środowisko przyrodnicze природне середовище natural environment

strefy klimatyczne кліматичні зони climatic zones

geologia геологія geology

ukształtowanie terenu рельєф natural topography

woda вода water

morze море a sea

jezioro озеро a lake

rzeka річка a river

ocean океан an ocean

kontynent континент a continent

góra гора a mountain

kotlina котловина a basin, a valley

ściółka мертвий покрив litter

gleba ґрунт soil

las ліс a forest

ochrona środowiska охорона навколишнього 
середовища environmental protection

ekosystem екосистема an ecosystem

biom біом a biome

rezerwat заповідник a reserve, sanctuary

park krajobrazowy ландшафтний парк a natural landscape park

park narodowy національний парк a national park

gatunki pod ochroną види під загрозою 
вимирання protected species

segregacja śmieci сортування сміття recycling

współrzędne geograficzne географічні координати geographic(al) coordinates

długość geograficzna довгота longitude

szerokość geograficzna широта latitude

układ słoneczny сонячна система the solar system

słońce сонце The Sun

droga mleczna чумацький шлях The Milky Way

gwiazdozbiór сузір’я a constellation

planety планети planets

księżyc місяць the Moon



  INFORMATYKA
ІНФОРМАТИКА

IT STUDIES  

j. pol ukr eng

monitor монітор a monitor

myszka мишка a mouse

klawiatura клавіатура a keyboard

laptop ноутбук a laptop

tablet планшет a tablet

aplikacja мобільний застосунок an application

program програма a programme

baza danych база даних a database

przycisk кнопка a button

edytować редагувати to edit

programować програмувати to programme

formatować форматувати to format

wyszukiwać шукати/пошук to search

kodować кодувати to encode

komórka стільниковий/мобільний 
телефон a cell

adres адреса an address

formuła формула a formula

arkusz kalkulacyjny електронна таблиця a spreadsheet

dokument документ a document

tabela таблиця a table

wykres графік a chart

projekt проект a project

prezentacja презентація a presentation

projektor проектор a projector

poczta elektroniczna електронна пошта an e-mail

cyberprzemoc інтернет-насилля 
(кібермоббінг/кібербулінг) cyberbullying

bezpieczeństwo w sieci безпека в мережі cybersecurity



  RELIGIA/ETYKA
РЕЛІГІЯ/ЕТИКА

RELIGION/ETHICS  

j. pol ukr eng

wiara віра faith

modlitwa молитва a prayer

wyznania віросповідання denominations

chrześcijaństwo християнство Christianity

katolicyzm католицизм Catholicism

prawosławie православ’я the Orthodox faith

hinduizm індуїзм Hinduism

buddyzm буддизм Buddhism

islam іслам Islam

judaizm іудаїзм Judaism

ateizm атеїзм atheism

agnostycyzm агностицизм agnosticism

Biblia Біблія The Bible

Stary/ Nowy Testament Старий/Новий Завіт The Old/New Testament

Tora Тора або П’ятикнижжя 
Мойсеєве The Torah

Koran Коран The Koran (the Quran)

Sutra Сутра a Sutra

wartość цінність або значення a value

filozofia філософія philosophy

emocje емоції emotions

empatia емпатія empathy

moralność мораль morality

normy норми standards

wspólnota товариство a community

ruch ekumeniczny екуменічний рух an ecumenical movement

postawa постава an attitude

solidarność солідарність solidarity



  WYCHOWANIE FIZYCZNE
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

PHYSICAL EDUCATION (PE)  
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sprawność fizyczna фізична підготовка (physical) fitness

ćwiczenia вправи exercises

gry zespołowe командні ігри team games

dyscypliny sportu види спорту sport disciplines

piłka nożna футбол football (AmE. soccer)

piłka ręczna гандбол handball

koszykówka баскетбол basketball

siatkówka волейбол volleyball

gimnastyka гімнастика gymnastics

hokej хокей hockey

kulturystyka культуризм bodybuilding

pływanie плавання swimming

wspinaczka скелелазіння climbing

kolarstwo велоспорт cycling

tenis теніс tennis

taniec танець a dance

rywalizacja змагання competition

współpraca співпраця cooperation

drużyna команда a team

strój na w-f одяг на фізкультуру a PE kit

zasady правила rules

punkty бали scores

rozgrzewka розминка a warm-up

rozciąganie розтягування stretching

na czas на час a time trial

rzut кидок a throw

skok стрибок a jump

bieg біг a run

przysiad присідання a squat

brzuszki прес abdominal crunches (ab 
crunches)

pompki віджимання push-ups


