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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою вступного екзамену з української мови і літератури, 

польської мови та методик  їх навчання в педагогічному університеті є 

перевірка загальнотеоретичної філологічної підготовки вступників до 

магістратури.  

Вступник  повинен знати:  

– основні напрями дослідження звукової будови мови;  

– особливості лексичної системи української  та польської мов; 

– основні напрями дослідження граматичної будови мови; 

– різновиди комбінаторних модифікацій; 

–  історичні та позиційні  зміни голосних і приголосних звуків (фонем); 

– лексико-семантичні розряди (групи) і структурно-семантичні типи 

лексичних та граматичних одиниць, принципи їх класифікації; 

– диференційні ознаки різних типів мовних одиниць; 

– історію становлення фонетики сучасної української мови, лексикології, 

фразеології, морфології, синтаксису, пунктуації; 

– принципи і правила української орфографії та пунктуації; 

– родові, видові та жанрові особливості художньої літератури; 

– поняття: тема, ідея, конфлікт, композиція, сюжет твору; літературний 

образ, портрет; 

– тропи: епітет, метафора, порівняння, гіпербола, метонімія, антитеза, 

рефрен, алегорія; 

– твори української літератури, їх ідейно-тематичне спрямування, 

жанрову специфіку, композиційно-сюжетну структуру, систему образів; 

– методи і прийоми успішного навчання рідної мови, польської мови та 

української літератури у школі,  гімназії, ліцеї, коледжі; 

– чинні програми, підручники, психологічні основи і загальнодидактичні 

принципи навчання мови; 

– інформацію про сучасну дійсність у Польщі. 

Вступник повинен вміти: 

– аналізувати мовні явища, систематизувати їх, робити висновки та 
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узагальнення; 

– визначати різні види асиміляції, дисиміляції, чергування та 

аналізувати їх; 

– встановлювати лексико-семантичні розряди (групи) і структурно-

семантичні типи лексичних та граматичних одиниць та аналізувати їх; 

– виділяти диференційні ознаки різних типів мовних одиниць; 

– виконувати всі види мовних розборів слів, словосполучень, речень; 

– обґрунтовувати різні типи орфограм та пунктограм; 

– визначати родові, видові та жанрові особливості художньої літератури; 

– характеризувати поняття: тема, ідея, конфлікт, композиція, сюжет 

твору; літературний образ, портрет; 

– визначати тропи; 

– характеризувати твори української літератури, визначати їх ідейно-

тематичне спрямування, жанрову специфіку, композиційно-сюжетну структуру, 

систему образів; 

–  використовувати теоретичний матеріал на уроках рідної мови та 

української літератури; 

–  визначати та аналізувати методи і прийоми навчання рідної мови, 

польської мови та української літератури; 

–  характеризувати  навчально-методичну літературу; 

–  співвідносити теоретичні знання з практичними завданнями; 

–  використовувати мовний матеріал лінгвокраїнознавчого мінімуму із 

соціально-побутової, соціально-культурної та ділової сфери спілкування. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВТУПНИКІВ 

 
Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

 

 

Не склав 

0 – 99 Вступник називає деякі поняття з української 

та польської мов, за допомогою екзаменатора 

визначає поодинокі ознаки мовних одиниць. З 

української літератури називає деяких 

письменників та поетів. 

С
к
л
ав

 

Початковий 100 Вступник виявляє поверхові знання навчальної 

програми; не вміє виділити теоретичний і 

фактичний матеріал; неправильно відповідає 

на запитання; допускає грубі порушення 

норми літературної мови. 

101 – 109 Вступник виявляє поверхові знання навчальної 

програми; не вміє виділити теоретичний і 

фактичний матеріал; непослідовно і 

невпевнено відповідає на запитання; допускає  

грубі порушення норми літературної мови. 

110 – 119 Вступник виявляє поверхові знання навчальної 

програми; не вміє виділити теоретичний і 

фактичний матеріал; непослідовно і 

невпевнено відповідає на запитання; допускає 

порушення норми літературної мови. 

Середній 120 – 129 Вступник виявляє знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, 

але допускає значні помилки у викладі 

матеріалу, які свідчать про недостатньо 

глибоке засвоєння теоретичних понять; 

володіє матеріалом на репродуктивному рівні, 

демонструє початкові вміння; допускає значні 

помилки в мовленнєвому оформленні.  

Середній 130 – 139 Вступник виявляє знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, 

але допускає значні помилки у викладі 

матеріалу, які свідчать про недостатньо 

глибоке засвоєння теоретичних понять; 

володіє матеріалом на репродуктивному рівні, 

демонструє початкові вміння; допускає 

помилки в мовленнєвому оформленні.  

140 – 149 Вступник виявляє знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, 

але допускає значні помилки у викладі 

матеріалу, які свідчать про недостатньо 

глибоке засвоєння теоретичних понять; 

володіє матеріалом на репродуктивному 

рівні, демонструє початкові вміння; допускає 
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помилки в мовленнєвому оформленні. 

Вступник частково розкриває питання при 

допомозі викладача. 

Достатній 150 – 159 Вступник виявляє достатні знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, 

але допускає деякі помилки, які сам 

виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Вступник 

уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал.  

160 – 169 Вступник виявляє достатні знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, 

але допускає деякі помилки, які сам 

виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Вступник 

уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал, робить власні висновки. 

170 – 179 Вступник виявляє достатні знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, 

але допускає деякі помилки, які сам 

виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Вступник 

уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал, робить власні висновки, виявляє 

частково евристичний інтерес. 

Високий 180 – 189 Вступник ґрунтовно і повно викладає 

навчально-науковий матеріал, володіє 

методами дослідження, уміє виділити 

теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє 

повне розуміння матеріалу, обізнаний з 

теоретичними підходами і концепціями, 

логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; 

глибоко розкриває суть питання, застосовує 

теоретичні знання для аналізу соціально-

педагогічних явищ, наводить приклади 

соціально-педагогічних досліджень. 

190 – 199 Вступник ґрунтовно і повно викладає 

навчально-науковий матеріал, володіє 

методами дослідження, уміє виділити 

теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє 

повне розуміння матеріалу, обізнаний з 

теоретичними підходами і концепціями, 

логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; 
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глибоко розкриває суть питання, застосовує 

теоретичні знання для аналізу соціально-

педагогічних явищ, наводить приклади 

соціально-педагогічних досліджень та з 

власного соціально-педагогічного досвіду. 

200 Вступник ґрунтовно, повно та послідовно 

викладає навчально-науковий матеріал, володіє 

методами дослідження, уміє виділити 

теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє 

повне розуміння матеріалу, обізнаний з 

теоретичними підходами і концепціями, 

логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; 

глибоко розкриває суть питання, застосовує 

теоретичні знання для аналізу соціально-

педагогічних явищ, наводить приклади 

соціально-педагогічних досліджень та з 

власного соціально-педагогічного досвіду. 
 

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 100 до 200 

балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє 

арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань 

екзаменаційного білету. 
 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ  
 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА 

ВСТУП 

Українська мова – національна мова українського народу. 

Походження і розвиток мови української народності і нації. Українська мова 

серед інших слов’янських мов. Спільні й відмінні фонетичні, лексичні та 

граматичні ознаки. 

Сучасна українська  літературна мова. 

Мовна норма та її соціальне значення. 

Основні стилі сучасної української літературної мови. 

Територіальні діалекти української мови. 

ФОНЕТИКА І ФОНОЛОГІЯ 

Предмет фонетики. Фонетичне членування мовного потоку. Склад як частина 
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фразового такту. Український складоподіл. Наголос. Ознаки українського 

наголосу.  Енклітики й проклітики. Загальна характеристика та класифікація 

мовних звуків. Голосні звуки сучасної української літературної мови. 

Артикуляційна класифікація голосних звуків. Зміни голосних звуків у потоці 

мовлення. Приголосні звуки. Артикуляційно-акустична характеристика 

приголосних звуків. Палаталізація приголосних звуків. Акомодація, асиміляція 

і дисиміляція приголосних у потоці мовлення. Спрощення в групах 

приголосних. Походження приголосних звуків. Фонетична транскрипція. 

Фонематична транскрипція. 

ФОНОЛОГІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Поняття про фонему. Функції фонем. Фонеми і варіанти фонем. Головний вияв 

і варіанти голосних фонем. Головний вияв і варіанти приголосних фонем. 

Фонематична транскрипція. Чергування фонем. Найдавніші чергування 

голосних. Чергування |о| та |е| з |і|. Чергування |о| та |е| з фонемним нулем. 

Чергування |е| - |о| після шиплячих приголосних та після (і). Чергування 

голосних у звукосполученнях |ри|, |ли| – |ро|, |ло| – |р′і|, |л′і|.  Чергування |і| - |й| 

та |у| -|в|. Чергування приголосних фонем. Чергування задньоязикових |к|, |х| і 

глоткового |г| із шиплячими |ч|, |ш|, |ж|. Чергування |к|, |х|, |г| із |ц′|, |с′|, |з′|. 

Чергування твердих і м’яких передньоязикових відповідників. Чергування 

приголосних передньоязикових зубних із шиплячими. Чергування однієї 

приголосної фонеми із звукосполученням приголосних. 

ОРФОЕПІЯ 

Поняття про орфоепію. Вимова голосних. Вимова приголосних. 

Вимова звукосполучень приголосних. Уподібнювальна палаталізація 

передньоязикових приголосних у звукосполученнях. Вимова слів іншомовного 

походження. 

ГРАФІКА Й ОРФОГРАФІЯ 

Звуки й букви.Співвідношення між буквами українською алфавіту і звуками 

української літературної мови. Особливості українського алфавіту у порівнянні 

з російським. Принципи українською правопису.Позначення на письмі 

змінених при словотворенні приголосних звуків. Подовження та подвоєння 
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приголосних. Вживання м’якого знака й апострофа. Правопис слів іншомовного 

походження.  Правопис прізвищ українського походження. Правопис складних 

слів. Правила переносу слів з рядка в рядок. Графічні скорочення. 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ 

Предмет лексикології. Слово як одиниця мови. Значення слова і поняття. 

Багатозначність слів у сучасній українській мові. Омоніми. Синоніми. 

Антоніми. Формування української лексики. Активна і пасивна лексика в 

сучасній українській мові.  Склад української лексики з стилістичного погляду. 

ФРАЗЕОЛОГІЯ 

Предмет фразеології. Типи фразеологічних одиниць. Структурно-семантична 

характеристика фразеологізмів. Синтаксична роль фразеологізмів. 

ЛЕКСИКОГРАФІЯ 

Предмет лексикографії. Типи словників. 

 

МОРФЕМНА СТРУКТУРА СЛОВА 

Поняття морфеми. Корінь слова. Слова спільного кореня. Афікси. Типи 

афіксальних морфем. Словотворчі (деривативні) і граматичні афікси. Основа 

слова і закінчення (флексія). Зміни в морфемній будові слова. 

СЛОВОТВІР 

Об’єкт і завдання словотвору. Словотвірна структура слова в українській мові.  

Поняття твірної основи. Словотвірне значення слова. Способи словотвору. 

Словотвірний тип. Продуктивність словотвірного типу. Способи словотвору.  

Осново- і словоскладання. Абревіація. Морфологічно-синтаксичний спосіб 

словотвору. Лексико-синтаксичний спосіб словотвору.  Лексико-семантичний 

спосіб словотвору.  

Творення іменників. 

Структура іменникових основ. Суфіксальний словотвір іменників.  

Префіксальний словотвір іменників.  Префіксально-суфіксальний спосіб 

творення іменників. Іменники безафіксного творення (нульова флексія).  

Словесний наголос в афіксальних утвореннях іменників. 

Творення складних іменників. Творення складноскорочених іменників.  
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Творення прикметників  

Способи творення.  Суфіксальний спосіб. Префіксальний спосіб. Префіксально-

суфіксальний спосіб. Творення складних прикметників. Перехід інших частин 

мови в прикметники. 

Творення дієслів 

Способи творення дієслів.  

Творення прислівників. 

Способи творення прислівників. Перехід інших частин мови у прислівники.  

ГРАМАТИКА 

Граматичне значення. Граматична форма. Граматична категорія.  

Основні способи вираження граматичних значень слова в українській мові. 

 

МОРФОЛОГІЯ 

Предмет морфології. Основні поняття морфології. Частини мови і принципи 

виділення їх. 

Іменник 

Загальне значення іменника і його граматичні ознаки. Семантико-граматичні 

категорії іменника. Категорія збірності й одиничності. Категорія істот і неістот.  

Гратичні категорії іменника.  

Категорія роду. Категорія числа. Категорія відмінка. Основні значення 

відмінків. 

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни. Форми іменників першої 

відміни. Форми іменників другої відміни. Форми іменників третьої відміни. 

Форми іменників четвертої відміни. Відмінювання іменників множинної 

форми. Незмінювані іменники Субстантивація. 

Прикметник 

Значення прикметника, його граматичні ознаки. Розряди прикметників за 

значенням. Ступені порівняння якісних прикметників. 

Відмінювання прикметників. 

Повні й короткі прикметники. Тверда й м’яка група прикметників. Відмінкові 

форми прикметників. Ад’єктивація. 
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Числівник 

Значення числівника і його граматичні ознаки. Розряди числівників за  

значенням і граматичними ознаками. Кількісні числівники. Порядкові 

числівники. Групи числівників за будовою. Відмінювання числівників. 

Займенник 

Значення займенників. Співвідношення займенників з іншими частинами мови. 

Групи займенників за значенням. Відмінювання займенників. Перехід 

займенників в інші частини мови. Вживання інших частин мови в ролі 

займенників (прономіналізація). 

Дієслово 

Значення і граматичні ознаки дієслова. Дві основи  дієслова. Структурні класи 

дієслів. Категорія виду. Творення корелятивної видової пари. Перфективація. 

Імперфективація. Категорія перехідності( неперехідності). Категорія 

дієслівного стану. Категорія особи. Безособові дієслова. Категорія часу. 

Вживання часових форм. Kaтегорія способу. 

Дієприкметник . Загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. 

Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. Відмінювання дієприкметників. 

Правопис дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові дієслівні 

форми на -но, -то. 

Дієприслівник. Загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. 

Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Правопис 

дієприслівників. Дієприслівниковий зворот. 

Прислівник 

Значення прислівника, його граматичні ознаки. Розряди прислівників за 

значенням. Морфологічний склад прислівників. Адвербіалізація. Правопис 

прислівників. 

Прийменник 

Загальні відомості про прийменник. Вживання прийменників з відмінковими 

формами іменників та субстативованих слів. Групи прийменників за 

походженням і морфологічним складом. 

Сполучннк 
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Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. 

Морфологічний склад сполучників. 

Частка 

Загальне поняття про частки. Формотворчі і словотворчі частки. Модальні 

(фразові) частки. Правопис часток. Партикуляція. 

Вигук 

Загальне поняття про вигук. Групи вигуків  за значенням. Звуконаслідування 

Інтер’єктивація. 

СИНТАКСИС 

Поняття про словосполучення. Типи словосполучень. 

Речення 

Поняття про речення. Ознаки речення. Зовнішньо-синтаксична структура 

речення. Основні ознаки речення. Класифікація речень за метою висловлення. 

Просте речення 

Внутрішньо-синтаксична структура речення. Двоскладні речення. Головні 

члени двоскладного речення. Другорядні члени речення. 

Синтаксичне й актуальне членування речення 

Односкладні речення. Неповні та еліптичні речення. Нечленовані конструкції 

(слова-речення).  

Просте ускладнене речення  

Поняття про просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. 

Речення з відокремленими членами. Речення з відокремленими означеннями.  

Відокремлені прикладки. Відокремлені обставини. Відокремлені додатки. 

Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями. Звертання.  

Складне речення 

Складне речення як синтаксична одиниця. Поняття про складне речення.  

Засоби поєднання частин складного речення. Основні типи складних речень. 

Складносурядне речення. Засоби поєднання предикативних частин 

складносурядних речень. Класифікація складносурядних речень. 

Складнопідрядне речення. Принципи класифікації складнопідрядних речень. 

Структурно-семантичні типи складнопідрядних речень. Складнопідрядні 
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речення нерозчленованої структури. Складнопідрядні речення з підрядними 

субстантивно-атрибутивними. Складнопідрядні речення з підрядними 

займенниково-співвідносними. Складнопідрядні речення з підрядними 

з’ясувальними. Складнопідрядні речення розчленованої структури. 

Складнопідрядні речення з підрядними часу. Складнопідрядні речення з 

підрядними умови. Складнопідрядні речення з підрядними мети. 

Складнопідрядні речення з підрядними причини.  Складнопідрядні речення з 

підрядними місця. Складнопідрядні речення порівняльні. Складнопідрядні 

речення допустові. Складнопідрядні речення наслідкові. Складнопідрядні 

речення з підрядними супровідними. Безсполучникові складні речення. Складні 

безсполучникові речення з однотипними частинами. Складні безсполучникові 

речення з різнотипними частинами. Розділові знаки у безсполучниковому 

складному реченні.  

Складні синтаксичні конструкції  

Загальні відомості. Безсполучникові багатокомпонентні речення. 

Складносурядні багатокомпонентні речення. Складнопідрядні 

багатокомпонентні речення. Складні багатокомпонентні речення з різними 

типами зв’язку. Період. 

Конструкції з чужим мовленням 

Загальні відомості. Пряма мова. Непряма мова. Невласне пряма мова. Діалог. 

Цитата. 

Складне синтаксичне ціле 

ІІоняття про складне синтаксичне ціле. Засоби зв’язку між компонентами 

складного синтаксичного цілого. Структурні типи складних синтаксичних 

цілей. 

ІІунктуація 

Принципи української пунктуації. Система розділових знаків. 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Лінгвістичні основи навчання рідної мови. Основні аспекти навчання рідної 

мови. Комунікативне спрямування у навчанні рідної мови. Закономірності 

навчання рідної мови. Дидактичні основи навчання рідної мови. Формування 
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мовленнєвих умінь і навичок учнів. 

Зміст і організація навчання рідної мови у школах нового типу 

Зміст і принципи побудови курсу «Рідна мова». Основні етапи вивчення рідної 

мови. Варіативність структури і змісту курсу "Рідна мова" в 5-9 і 10-11 класах. 

Поглиблений курс рідної мови. Факультативні та спеціальні курси рідної мови 

Особливості уроку рідної мови у школах нового типу. Вивчення програмового 

матеріалу з рідної мови укрупненими частинами. 

 

Особливості засвоєння лінгвістичної теорії 

Спадкоємність і перспективність у засвоєнні фонетики і графіки. Особливості 

засвоєння лексики. Особливості засвоєння фразеології. Основні поняття 

граматики. Особливості вивчення морфології. Особливості вивчення 

синтаксису. Навчання орфографії та пунктуації. 

Словникова робота на уроках рідної мови 

Лінгводидактичні основи рідної мови. Зміст і форми словникової роботи.  

Робота над лексичними помилками. Словникові вправи. 

Робота над зв'язним мовленням 

Основні напрями і принципи роботи над зв'язним мовленням.  Робота над 

текстом. Meтодика роботи над усним і писемним висловлюванням. Перекази. 

Учнівські твори. Шляхи попередження мовних і мовленнєвих помилок. 

Основні напрями роботи з стилістики 

Лінгвістичні основи методики стилістики. Функціонально-стилістичне 

спрямування у вивченні мовних явищ. Опрацювання стилів мовлення у 5-7 

класах. Узагальнення і систематизація набутих знань із стилістики. Стилістичні 

уміння. Стилістичні вправи. 

Удосконалення знань, умінь і навичок з мови у старших класах 

Основні форми занять з мови у старших класах. Особливості уроків з рідної 

мови в 10-11 класах. Робота над мовою художніх творів. 

Позакласна робота з рідної мови 

Роль і місце позакласної роботи з рідної мови у школах нового типу. Зміст 

позакласної роботи. Система позакласної роботи. 
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Професійна підготовка студентів-філологів до роботи в школах різних 

типів 

Проблема вдосконалення змісту курсу «Методики навчання української мови в 

середній школі». Роль лекційних занять у підготовці студентів-філологів до 

засвоєння теоретичних основ навчання мови в школах різних типів. 

Формування у майбутніх учителів творчого, самостійного мислення на 

практичних заняттях спецкурсу.  

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Фольклор і фольклористика 

Поняття фольклору, усна народна творчість, народна словесність, 

народнопоетична творчість, усна народнопоетична творчість. Фольклористика 

як наука, її галузі. 

Усна народна творчість і професійна література. Спільне та відмінне між 

ними. Специфічні риси фольклору: колективність, народність, імпровізованість, 

варіантність, традиційність. Своєрідна форма виконання фольклорних творів. 

Образи. Філософія часу. 

Проблеми періодизації фольклору, складність її вирішення. Основні 

періоди фольклору. Напрями і школи у фольклористиці. 

Фольклорні жанри. 

Давня українська література. 

Проблеми періодизації літератури ХІ – ХVIII ст. основні хронологічні, 

стильові, тематичні параметри літературного процесу. 

Літописання. «Повість минулих літ». Своєрідність стилю. 

Ораторська й учительська проза. Слово о «Законі і благодаті» 

митрополита Іларіона. «Повчання» Володимира Мономаха: жанровий зміст, 

вираження психологічного стану автора місце біографічних елементів у 

структурі твору. 

Києво-Печерський патерик. Історія формування і функціонування тексту. 

Література «орнаментального стилю» (Д. Чижевський) «Слово о полку 



 
 

15 
 

Ігоревім». Історична основа тексту сюжету. Проблематика вивчення. Поетика 

«Слова…». 

Основні тенденції XIV – XV ст. 

Перше українське відродження (М. Грушевський) кінця ХІІІ – початку 

XVІІ ст. Його літературні риси. 

Полемічна література, її джерела. Основні полемічні твори та їх автори. 

Літературний портрет І. Вишенського. 

Українське віршування кінця XVІ – початку XVІІ ст. 

Література бароко. Модифікація жанрів як результат взаємодії 

візантійської поетики з реформаційно-ренесансними ідеями. Вірші 

І.Величковського, поетика Ф. Прокоповича. Метафізична лірика Кирила-

Транквіліона Ставровецького. 

Козацькі літописи. Літописи Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка. 

Стильова поліфонія принципи творення образів історичних осіб. 

Українська драма XVІІ – XVІІІ ст. Основні тематичні цикли. Роль          

Ф. Прокоповича у реформуванні барокової драми. Новаторський характер 

трагікомедії Феофана Прокоповича «Володимир» її місце у розвитку 

української історичної драми. 

Творчість Г. Сковороди. Барокові ознаки «Саду божественних пісень». 

Перед романізація Сковороди. 

Історія Русів – підсумок розвитку барокової історіографії. Образ 

української історії. Зв’язок з традицією. 

Українська література ХІХ ст. 

Поняття «нова українська література». Періодизація нової української 

літератури. 

Основні закономірності першої половини ХІХ ст. Роль періодичних 

видань в організації літературного життя України. 

Особливості жанрової моделі в українській літературі першої половини 

ХІХ ст. Концепція зображення людини. Фольклоризм як одна із визначальних 

ознак літератури, один із факторів оновлення її ідейно-історичного змісту. 

Роль І.Котляревського в становленні нової української літератури. 
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Бурлеск як стильова домінанта. Ідейно-естетичне переосмислення старої 

традиції в «Енеїді» Котляревського. 

Українська байка 10-30-х років ХІХ ст. (П. Гулак-Артемовський,             

П. Білецький-Носенко, Л. Боровиковський, Є. Гребінка та ін.). 

Синкретизм літературних напрямів течій і стилів в українській літературі 

до шевченківського періоду. 

Сентиментально-преромантична стильова течія. Творчість Г. Квітки-

Основ’яненка. 

Романтичний тип творчості. Основні літературні та політичні гуртки 

романтичної орієнтації («Харківська школа романтиків», «Кирило-

Мефодіївське братство», «Руська трійця»). 

Основні тенденції розвитку романтизму в західноукраїнських землях. 

Альманах «Русалка Дністровая»: історія видання, зміст, суспільно-історичне та 

культурне значення книги. 

Творчість Т. Шевченка – найважливіший етап у становленні нової 

української літератури. Центральне місце поезії Шевченка в українському 

літературному процесі 40-50-х років ХІХ ст., і її вплив на тогочасну і наступну 

поезію. Проблема періодизації творчості Шевченка. Шевченко як творець 

національної свідомості українського народу, «батько нації». Шевченко – 

основоположник української літературної мови. Соціальний пафос творчості 

Шевченка. Футурологічні мотиви в творчості Шевченка. Апофеоз жіночого 

начала в творчості Шевченка. Естетичний ідеал Шевченка. Синкретизм творчих 

напрямків у поезії митця. Стильове розмаїття. Новаторство Шевченка в галузі  

ритміки, строфіки, фоніки. Світове значення творчості Шевченка. Вплив 

Шевченка на українську та всі слов’янські літератури. 

Ідейно-тематичні та жанрові пошуки української прози 50-60 рр. ХІХ ст. 

Народні оповідання Марка Вовчка – нове явище в європейській 

літературі. Жанр героїко-романтичної повісті-казки у прозі Марка Вовчка. 

Особливості індивідуального стилю письменниці. 

Роман «Люборацькі» А. Свидницького – перший український роман. 

Історія написання і видання твору, особливості жанру і композиції. 
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Творчість П. Куліша. Світоглядні позиції письменника та його 

літературно-видавнича діяльність. Жанрово-стильове багатство поезій П. 

Куліша. «Чорна рада» – перший історичний роман в українській літературі. 

Складність проблематики, особливості композиції. 

Суспільно-політичні та літературно-естетичні погляди Ю. Федьковича. 

Основні мотиви лірики поета. Новаторство прози. Особливості стильової 

манери письменника. 

Національний характер байок Л. Глібова. Жанрова своєрідність, 

актуальність тематики і проблематики. Особливості гумору й сатири. 

Фольклорна основа балад С. Руданського. Громадські та інтимні мотиви 

лірики поета. Жанр гуморески («співомовки») у творчості С. Руданського. 

Розширення тематичних та жанрово-стильових меж прози 70-80-х років 

ХІХ ст. Еволюція жанру повісті. Становлення соціально-психологічного 

роману. 

Проблематика, композиційні особливості, поетика повістей І. Нечуя-

Левицького. Особливості гумору, комізм ситуацій, індивідуальна своєрідність 

характерів. Історичні романи «Князь Єремія Вишневецький», «Гетьман Іван 

Виговський». 

Природа людської душі у прозі Панаса Мирного. Романи «Хіба ревуть 

воли, як ясла повні» та «Повія»: історія створення, проблематика, особливості 

сюжету та композиції, система образів. 

Жанрово-стильова різноманітність поезії Б. Грінченка. Світ дитини у 

малій прозі письменника. Сатиричні оповідання письменника. 

70-90-ті роки – новий етап у розвитку української поезії. Жанрова 

своєрідність, епічність зображення, ритміко-інтонаційна багато вимірність. 

Суспільно-політичні та естетичні погляди Я. Гоголева. Основні мотиви 

творчості поета. 

І. Манжура – поет українського степу. Соціальні мотиви творчості поета. 

Віршована обробка  фольклорних мотивів. 

Еволюція світогляду та літературно-естетичних позицій П. Грабовського. 

Тема тяжкого становища трудового люду в поезіях митця. 
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Розвиток українського театру в 70-90-х роках. Розвиток жанрів соціально-

побутової драми. Виникнення соціально-психологічної драми. 

Новаторство поезії М. Старицького. Театральна діяльність М. 

Старицького. Тематика і проблематика «сільських» п’єс. Історичні драми 

Старицького. 

І. Карпенко-Карий як реформатор української драми. Соціально-побутова 

драма «Бурлака» – нове явище в українській літературі. Актуальність 

проблематики. Психологізм соціально-побутової драми «Безталанна». «Драми 

стяжання»: жанр комедії у творчості І. Карпенко-Карого. Історична тематика у 

творчості драматурга. 

Розвиток західноукраїнської прози 70-90-х років. Локальність 

«галицької» тематики, загальнолюдський характер, малої прози М. Павлика, С. 

Коваліва, Т. Бордуляка. Емігрантська тематика західноукраїнської прози. 

Суспільно-політичні, філософські та естетичні погляди І. Франка. Збірка 

«З вершин і низин» як етапне явище української літератури. «Зів’яле листя» – 

вершина ліричної творчості письменника, концепція ліричного героя, філософія 

життя і смерті в ліричній драмі Франка. Проблематика і жанрова 

різноманітність поем І. Франка. Жанрово-тематична різноманітність  прози 

письменника, робітнича тематика в малій прозі митця. Проблема інтелігенції і 

народу в романі «Перехресні стежки». Соціально-психологічна драма 

«Украдене щастя». Фольклорна основа твору, художня своєрідність і 

сценічність. 

Українська література ХХ ст. 

Література ХХ ст. – новий етап в історії українського письменства. 

Постання нового типу художньої свідомості, відповідного принципам само 

тотожності таланту. Проблема періодизації української літератури ХХ ст. 

Поєднання традицій та нових, модерністських, віянь в українській 

літературі. Онтологічні джерела українського модернізму: перехрестя 

європейської «філософії життя» та української «філософії серця». Проблема 

українського модернізму в критичні рецепції та літературознавчих 

дослідженнях (Я. Луцький, С. Євшан, С. Вороний). 
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Еволюція М. Коцюбинського від народництва до європейського типу 

світосприймання – від реалістичної школи ХІХ ст. до імпресіонізму. 

Сенсуалістична та емпірична основа стилю. Аналіз імпресіоністичних домінант 

прози М. Коцюбинського поряд з реалістичними та романтичними. 

Творча постать В. Стефаника в контексті українського («Молода Муза») 

та польського («Молода Польща») модернізму. Своєрідність українського 

імпресіонізму на відміну від німецького. Стильові особливості новелістики В. 

Стефаника. 

«Аристократизм духу» у творах О. Кобилянської. Зв’язок письменниці з 

рухом емансипанток.  Образи жінок-інтелігенток у творах О. Кобилянської 

(«Людина», «Царівна», «Valse melancolique», «Некультурна», «Ніоба»). 

Проблема українського символізму в критичній рецепції та 

літературознавчих дослідженнях. Обстоювання естетичних засад символізму 

М. Вороним, молодомузівцями, часописом «Українська хата». Філософські 

підвалини появи поезій музичного світовідчуття. Поєднання здобутків 

народнопоетичної творчості, класичної літератури та новітньої модернової 

поезії у ліриці Миколи Вороного. 

Вольові імперативи неоромантичної лірики Лесі Українки. Перехід 

поетеси від медитативної лірики до ліро-епосу та жанру драматичної поеми. 

Інтелектуальний пафос, філософська глибина світобачення  в драматичних 

поемах «Одержима», «На полі крові», «В катакомбах». Міфологічна основа 

«Лісової пісні» Лесі Українки, її філософська ідея, екстраполяція 

етногенетичних джерел на свідомість людини початку ХХ століття. 

Суперечлива постать В. Винниченка – письменника, політика та 

революціонера. Ілюзорні спроби поєднання комуністичної доктрини та 

національної ідеї, обстоювання утопічної теорії «конкордизму». Проблема 

краси, естетичних потреб та волі до життя у ранній прозі Володимира 

Винниченка («Краса і сила», «Раб краси», «Голота» та ін.). Драматургія В. 

Винниченка. Експериментальний характер драм. Тематичне багатство. 

Інтелектуально-психологічна драма «Чорна Пантера і Білий Ведмідь». 

Проблематика, ідейне наповнення та система образів драми. 
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 «Сонячні кларнети» Павла Тичини – підсумковий етап ідейно-

естетичних пошуків української поезії початку ХХ століття. Поняття 

«кларнетизм», як визначення концентрації світотворчої енергії української 

душі. Синтез різних стильових тенденцій у першій збірці поета. 

Загальна характеристика культурного піднесення в Україні періоду 

«розстріляного Відродження». Літературні угрупування 20-30 років. 

Літературна дискусія 1925-1928 років, порушення онтологічної проблеми: бути 

чи не бути українській літературі, українській культурі, українській нації. 

Основні літературні організації 20-х років: «Аспис», «Плуг», «Гарт», 

«Молодняк», ВАПЛІТЕ, ВУСПП, Марс. Ліквідація літературних організацій і 

створення спілки письменників України. 

Критичний струмінь у викривальній прозі Миколи Хвильового («Іван 

Іванович», «Повість про санаторій ну зону» та ін.). Порушення важливих 

проблем національно-культурного відродження України у «незакінченому» 

романі «Вальдшнепи» суголосних з дискусійними статтями письменника 

(«Камо грядеши», «Апологети писаризму», «Україна чи Малоросія»).  

Актуальність мовної проблематики в Україні, розкриття її в комедії 

Миколи Куліша «Мина Мазайло». Звернення автора до традицій світової 

драматургії («Буржуа-шляхтич» Мольєра). 

Патріотична лірика В. Сосюри («Любіть Україну», «Солов’їні далі, 

солов’їні…»). Глибокий ліризм та щирість відчуттів, народність 

образотворення. Несправедлива критика вірша «Любіть Україну» в роки 

сталінщини. 

Висока культура поетичного мовлення «неокласиків», уміння поєднати 

творчу традицію класики з модерними шуканнями. Творчість М. Рильського 

20-х років (збірки «Під осінніми зорями», «Синя далечінь», «Крізь бурю й 

сніг», «Де сходяться дороги», «Гомін і відгомін»). Рух від романтичних візій до 

строгої «неокласичної» лірики. Філософська наснаженість творчості поета, 

широке використання класичних віршованих форм. 

Репресії 1933-1937 років. Впровадження соціалістичного реалізму як 

єдиного методу літератури. 
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Пожвавлення літературного процесу в роки Другої світової війни. 

Література Західної України та еміграції 30-40-х років. 

Лірика Б.І. Антоновича. Трактування християнства та поганства як 

рівноправних еманацій єдиного Божественного єства, самоусвідомлення 

людини, як однієї з ланок біологічного космосу, подолання часу під час 

заглиблення поетичної уяви до праоснов буття у збірках «Три перстні», «Книга 

Лева», «Зелена Евангелія». 

«Празька школа» – умовна назва літературного покоління емігрантів 

міжвоєнного двадцятиліття. Естетична концепція, сукупність мотивів, 

обстоювання потреби виховання національного чину при визнанні 

автономності мистецтва. Перегук творчої позиції «празької школи» з 

генерацією «розстріляного відродження». 

Повстання на теренах Західної Німеччини мистецького Українського 

Руху (МУРу) як спроба зінтегрувати розпорошені сили письменства, що 

перебували в таборах Ді-Пі. Історичні  причини виникнення та діяльності 

МУРу. Полеміки в середовищі МУРу про шляхи розвитку української 

літератури. Обґрунтування засад «Великої літератури» та «органічного 

національного стилю». 

Строкатість і нерівномірність розвитку української літератури 60-80-х 

років. 

Тяжіння Михайла Стельмаха до широких епічних полотен. Намагання 

художнього висвітлення трагічних подій в Україні у романах про сільське 

життя. Спроба поєднати ментальність українця з класовою ідеологією. 

Проблеми історичної пам’яті народу, національного нігілізму та 

духовного зубожіння сучасника в романі Олеся Гончара «Собор». 

«Історіографія» роману в долі письменника та в українській літературі. 

«Собор» як реальність і як художній символ. 

Феномен «шістдесятництва» в українській літературі. Історична 

зумовленість цього явища. Вплив на формування свідомості «шістдесятників» 

реабілітації репресованої творчої інтелігенції, перекладів західноєвропейських 

та американської літератур. 
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«Неонародницька» концепція лірики Василя Симоненка, поєднання 

публіцистичного дискурсу з традиційною поетикою. Значення творчості митця 

в національному відродженні української культури. Загальнолюдські цінності в 

творчості поета. 

Прорив нормативності «соцреалізму» Ліною Костенко: історичний роман 

у віршах «Маруся Чурай». Проблематика твору, його жанрова специфіка. 

Образна система «Марусі Чурай» в контексті світобачення поетеси. 

Неореалістична основа малої прози Григора Тютюнника відображення 

драматичних колізій життя, відстоювання простої чесної людини в новелістиці 

Григора Тютюнника. 

Український «химерний роман». Історичні джерела та еволюція 

«Химерної прози». Аналіз прозових творів цього жанру О. Ільченка, В.Земляка, 

Є. Гуцала (на вибір). 

Трагічна доля Василя Стуса в контексті тоталітарного режиму. Концепція 

«естетики страждання» у філософських поглядах В. Стуса та в його творчості. 

Рух поета від експериментальних форм («Зимові дерева») до загострення іронії 

(«Веселий цвинтар») та заглиблення в екзистенцій ну проблематику 

(«Палімпсести»). 

Трансформація притчевого модусу у прозі В. Шевчука. Міфологічні 

джерела роману «Дім на горі». Композиція, сюжет твору. Необароко вість і 

міфологічність образів. 

Криза української літератури у 80-ті роки, спроби подолання її. 

Український неоавангардизм: специфіка угрупувань «Бу-Ба-Бу», «Пропала 

грамота», «ЛУГОСАД», «Червона фіра» та ін. 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

Своєрідність методики літератури, як науки, її складові частини і витоки 

розвитку. Зв’язок методики викладання літератури з іншими науками. Основні 

проблеми сучасної методики викладання літератури. 

Зміст і структура шкільного курсу літератури. Аналіз чинних програм з 

української літератури. 
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Завдання літературної освіти. Значення і роль художньої літератури у 

вихованні національної самосвідомості учнів. 

Динаміка естетичного розвитку учнів засобами літератури і робота над 

художнім словом. 

Основні етапи літературного розвитку школярів. Особливості вивчення 

літератури в 5-8 та 9-11 класах. 

Основні принципи викладання літератури. Методи, прийоми і засоби 

вивчення літератури. Проблемне викладання літератури. Проблемність як 

дидактична форма вивчення навчального матеріалу. Шляхи створення 

проблемних ситуацій. Специфіка та ефективність уроку літератури, його 

мотиваційне забезпечення, структура. Типи уроків української літератури. 

Проблема типології уроків. 

Вступні уроки до вивчення курсу літературний окремих розділів. 

Методика проведення уроків вивчення біографії письменника. 

Система письмових робіт у різних класах. Методика проведення уроків 

написання письмових робіт з української літератури. 

Семінарські заняття з літератури в старших класах та методика їх 

проведення.  

Підсумкові заняття як завершальний етап вивчення твору чи творчості 

письменника. Методика проведення підсумкового уроку з української 

літератури. Особливості уроків позакласного читання та методика їх 

проведення. Особливості уроків літератури рідного краю та методика їх 

проведення. Нестандартні форми проведення уроків української літератури. 

Методика проведення факультативних занять з української літератури. 

Підготовка вчителя до уроку. Основні етапи роботи над художнім 

твором. Читання програмних творів. Види читання залежно від жанру і обсягу 

твору, від вікових особливостей дітей. 

Шляхи аналізу художнього твору на уроках літератури. Методологія і 

методика аналізу художнього твору. Методичні прийоми і форми роботи  над 

образом-персонажем. Методика вивчення епічних творів. Особливості 

вивчення ліричних творів. Специфіка вивчення драматичних творів. Методика 
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вивчення фольклору на уроках літератури в різних класах. Методика вивчення 

літературно-критичних праць. Формування в учнів теоретико-літературних 

понять. Наочність на уроках літератури. 

СУЧАСНА ПОЛЬСЬКА МОВА 

Od alfabetu i dalej. 

Teма 1: Alfabet. Zasady pisowni i wymowy.  

Teма 2: Proszę powtórzyć. Nawiązywanie kontaktu. Formuły powitalne i pożegnalne 

(ważne zwroty). Terminologia gramatyczna po polsku.  

Teма 3: Jak masz na imię? Nawiązywanie kontaktu. Przedstawianie się. Pytanie o 

samopoczucie. Wzrażanie samopoczucia. Liczebniki 0-10.  

Teма 4: Skąd jesteś? Imię i nazwisko, adres. Pytania o informację (Skąd on jest). 

Odmiana czasowników. Przysłówki, zaimki osobowe.  

Teма 5: Mam pytanie. Co to jest? Zadawanie pytań: Kto to jest? Co to jest? 

Określanie cech osób. Liczebniki 11-29. Opis wyglądu i charakteru. Mianownik 

rzeczowników i przymiotników liczby pojedynczej. Koniugacja –m, –sz. 

Teма 6: Kim jesteś? Zadawanie pytań. Przedstawianie się. Nazwy narodowości. 

Zawody i zajęcia. Przymiotniki określające pochodzenie. Orzeczenie imienne z 

orzecznikiem w mianowniku i narzędniku 1.poj. i mn. przym., rzecz.  

Teма 7: Moja rodzina. Pytanie o wiek. Pytanie o adres e-mailowy. Informacje o 

rodzinie. Liczebniki 30-100. Rodzina i stosunki osobiste. Adres internetowy. Biernik 

1.poj.przym., rzecz., zaimków w funkcji dopełnienia bliższego. Zaimki dzierżawcze 

w mianowniku. Zasady podawania wieku: lat, lata. 

Teма 8: Test.  

 Sytuacje komunikacyjne. 

Teма 9: Co robisz? Nudzę się! Wyrażanie upodobania. Uzasadnianie. Wyrażanie 

rełacji czasowych. Pytanie o informacje. Czasowniki opisujące hobby. Przysłówki 

określające częstotliwość. Struktury: interesować się + narzędnik. Czasownik typu – 

ować. Czasowniki modalne. Zestawienie koniugacji.  

Teма 10: Proszę rachunek. Pytanie i podawanie numeru telefonu. Wyrażanie 

upodobań kulinarnych (lubię ...). Sytuacja w kawiarni i restauracji. Pytanie o 

informację i pozwolenie (Gdzie jest...? Czy mogę...? Czy tu można...?). Liczebniki 
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100-1000. Nazwy żywności, dań i potraw. Nazwy napojów. Podawanie cen (złote – 

złotych, grosze – groszy). Powtórzenie odmiany czasowników - jeść, - pić oraz 

biernika. Narzędnik w wyrażeniach przyimkowych po przyimku - z. 

Teма 11: Zwyklę nic nie robię. Wyrażanie relacji czasowych. Wyrażanie 

możliwości, zdolności. Rutyna dnia codziennego. Pory dnia, godziny. Nazwy dni 

tygodnia. Środki komunikacji. Odmiana czasowników – iść, - myć się, - spać. 

Czasowniki ruchu (iść/chodzić, jechać/jeździć). Zestawienie czasowników – umieć, - 

wiedzić, -znać. Biernik i narzędnik po czasownikach spotykać się/spotykać się z. 

Narzędnik zaimków osobowych 1.poj. i 1.mn. Liczebniki porządkowe 1-24. 

Teма 12: Może pójdziemy do kina? Proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie 

propozycji spotkania.Wyrażanie relacji godzinowych (o, od, do). Pytanie o 

informację (dworzec, hotel). Zamawianie taksówki. Pomyłka 

telefoniczna.Powtórzenie nazw czynności codziennych i dni tygodnia. Nazwy 

rodzajów pociągów. Dopełniacz 1.poj.przym., rzecz. i zaimków w wyrażaniu 

kierunku (do) i w wyrażaniu negacji. Biernik po wyrażaniu przyimkowym w pytaniu 

o cel (na co?). 

Teма 13: Robimy zakupy. Zakupy w sklepie spożywczym. Zakupy w sklepie 

odzieżowym. Wyrażanie preferencji, negacji, uznania. Komplementowanie. Nazwy 

sklepów i punktów usługowych. Nazwy miar, ilości. Nazwy ubrań, kolorów. Czarna 

owca. Idiomy (czarna owca, jasne jak słońce, być zielonym z/ze..., czerwony jak 

burak). Dopełniacz 1.mn. w określeniu ilości oraz jako forma dopełnienia bliższego 

po czasownikach zaprzeczonych. Celownik zaimków osobowych (podoba mi się). 

Powtórzenie biernika (nosić, mieć na sobie). 

Teма 14: Przygody, przeżycia, wspomnienia. Wyrażanie relacji czasowych 

(przeszłość). Relacjonowanie. Nazwy miesięcy w miejscowniku. Okoliczniki czasu. 

Czas przeszły (aspekt niedokonany) z okolicznikami czasu (Jak długo? Jak często?). 

Odmiana czasowników – iść, - móc, - jeść, typu –eć w czasie przeszłym. Test. 

 Tu jestem! 

Teма 15: Jakie masz plany? Wyrażanie relacji czasowych (przyszłość). Wyrażanie 

życzenia. Plany. Okoliczniki czasu cd. Postanowienia noworoczne. Telefon 

komórkowy. Czas przyszły (aspekt niedokonany). Zestawienie i powtórzenie czasów.  
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Teма 16: Gdzie jesteś? Określanie lokalizacji. Zwracanie czyjejś uwagi (w pytaniu o 

drogę). Wyrażanie przekonania. Uzasadnianie. Położenie geopolityczne Polski. 

Nazwy kierunków świata. Nazwy obiektów w mieście. Nazwy zabytków. 

Miejscownik przymiotników, rzeczowników i zaimków osobowych w wyrażeniach 

przyimkowych określających miejsce, czas (w, na, przy, po) oraz przedmiot 

rozmowy (o).  

Teма 17: Jadę na urlop! Pytanie o informację. Wyrażanie upodobania. Wyrażanie 

relacji w przestrzeni (kierunek). Urlop. Dworzec, lotnisko, hotel, kempidg, biuro 

podróży. Dopełniacz, biernik, narzędnik i miejscownik w wyrażeniach 

przyimkowych (do, u, na, nad, w).  

Teма 18: Szukam mieszkania. Pytanie. Wyrażanie relacji w przestrzeni (miejsce). 

Rodzaje pomieszczeń. Wynajmowanie mieszkania, pokoju (rodzaj, położenie). 

Dopełniacz, narzędnik i miejscownik w wyrażeniach przyimkowych (obok, 

naprzeciwko, nad, pod, przed, za, między, w, na, po).  

Teма 19: Pokaź mi swoje mieszkanie, a powiem ci kim jesteś. Urządzanie i 

wyposażenie mieszkania. Powtórzenie o rodzajach pomieszczeń. Mianownik 1.mn. 

rodzaju niemięskoosobowego rzeczowników i przymiotników.  

Teма 20: Wszystko mnie boli! Wyrażanie opinii na temat pogody i pór roku, 

wyglądu oraz zdrowia. Nazwy zjawisk atmosferycznych i pór roku. Zróżnicowanie 

przymiotnik/przysłówek. Wizyta u lekarza. Udzielanie rady. Nazwy części ciała. 

Nazwy objawów choroby. Struktura boli/bolą mnie. 

Teма 21: Urodziłem się w Polsce. Wyrażanie relacji czasowych w przeszłości 

(proces, fakt). Biografia. Czas przeszły (aspekt dokonany). Zestawianie czasów. Test. 

 To już koniec! 

Teма 22: Sport to zdrowie? Pytanie o sposób spędzania czasu wolnego. Wyrażanie 

opinii. Nazwy dyscyplin sportowych, zawodników i czasowniki związane ze 

sportem. Rzeczowniki odczasownikowe. Wyrażenie – coś zajmuje mi... 

Teма 23: Czy lubisz uczyć się języka polskiego? Zadawanie pytań. Wyrażanie 

upodobania. Wyrażanie opinii. Nauka. Kursy, szkolenia. Pamięć. Dopełniacz, 

biernik, narzędnik w funkcji dopełnienia bliższego (po czasownikach – uczyć się, - 

zajmować się, - interesować się itp.).  
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Teма 24: Wszystkiego najlepszego! Wesołych świąt! Relacjonowanie: tradycje w 

Polsce i innych krajach. Składanie życzeń oficjalnych i nieoficjalnych. Nazwy świąt i 

tradycji: Wigilia, Boże Narodzenie, Wielkanoc, imieniny, urodziny. Struktura – 

życzyć + celownik + dopełniacz.  

Teма 25: To jest moja wizytówka. Wygłaszanie krótkiego oficjalnego przemówienia. 

Prośba o pomoc. Rozwiązywanie problemów z urządzeniami biurowymi. Słownictwo 

związane z organizacją przesiębiorstwa. Nazwy urządzeń biurowych. Słownictwo 

komputerowe. Słowa obce w języku polskim.  

Teма 26: Czas na egzamin!  

Ja i moje życie. 

Teма 1: Osobowość. Opisywanie osób, porównywanie, wyrażanie opinii o ludziach. 

Opis osoby. 

Teма 2: Osobowość. Tworzenie liczby mnogiej przymiotników męskoosobowych, 

struktury porównawcze: tak samo...jak..., użycie zaimka względnego – który w 

mianowniku liczby pojedynczej i mnogiej. Deklinacja przymiotników w liczbe 

pojedynczej (w strukturach: wyglądacz na + biernik, być + narzędnik). Użycie 

prostych spójników: a, i, ale, albo.  

Teма 3: Praca. Wyrażanie opinii na temat pracy. Dyskusja. Formułowanie uogólnień 

(wszyscy, każdy). Wyrażanie relacji czasowych. Praca, czas pracy, zarobki, warunki 

pracy.  

Teма 4: Praca. Godziny. Pory dnia. Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników i 

zaimków męskoosobowych. Powtórzenie: wyrażania czasowe – formy deklinacyjne. 

Użycie niektórych spójników – a, - ani, - lecz, - ale, - jednak. Zaimki – każdy, - 

wszyscy.  

Teма 5: To już historia... Opowiadanie o przeszłości. Opis sytuacji i przedstawianie 

faktów o przeszłości. Wyrażanie relacji czasowych (daty), życie człowieka. 

Liczebniki główne i porządkowe w datach. Powtórzenie: tworzenie czasu przeszłego, 

użycie czasowników w czasie przeszłym (aspekt dokonany i niedokonany). 

Teма 6: Jakie mam plany na przyszłość? Wyrażanie uczuć pozytywnych i 

negatywnych: nadziei, obawy, strachu, zmartwienia. Wyrażanie przyszłości. 

Mówienie o edukacji, szkole, wykształceniu, zdobywaniu nowych umiejętności, 
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wyrażanie warunku. 

Teма 7: Moja przyszłość. Powtórzenie: wyrażanie relacji czasowych (czas przyszły). 

Edukacja, szkoła, wykształcenie, kursy. Tworzenie i użycie czasu przyszłego (aspekt 

dokonany). Powtórzenie: okoliczniki czasu. Tworzenie i użycie czasu przyszłego 

(aspekt niedokonany). Tworzenie i użycie czasowników modalnych w czasie 

przyszłym. Zdania warunkowe ze spójnikiem – jeśli/jeżeli.  

Teма 8: Powtarzamy. Test. Relacje czasowe. List do kolegi. Definicja. 

Charakterystyka osób. Zawód, jego opisanie. Zalety i wady. Czasownik aspekt 

dokonany, niedokonany. Liczebnik. Rzeczowniki i zaimki męskoosobowe.  

Teма 9: Miasto. Porównywanie, argumentowanie. Opisywanie życia w mieście. 

Powtórzenie: wyrażanie swoich preferencji, wyrażanie lokalizacji w przestrzeni. 

Życie w mieście: architektura, infrastruktura, sklepy, urzędy, rozrywki, punkty 

usługowe. Stopniowanie przymiotników. Powtórzenie: tworzenie i zastosowanie 

miejscownika. Tworzenie i zastosowanie przysłówków.  

Teма 10: Wieś i przyroda. Opowiadanie o środowisku naturalnym. Porównywanie i 

argumentowanie, wyrażanie przekonania. Opisywanie życia na wsi, wyrażanie 

swoich preferencji. Życie na wsi, miejsca typowe dla środowiska wiejskiego, 

przyroda, zwierzęta, rośliny. Stopniowanie przysłówków. Powtórzenie: tworzenie i 

zastosowanie przysłówków w zdaniu.  

Teма 11: Relacje z ludźmi – kobieta i mężczyzna. Opisywanie relacji rodzinnych. 

Wyrażanie życzenia, oczekiwania, powinności. Opisywanie obowiązków rodzinnych.  

Rodzina, małżeństwo, rozwód, para, miłość, zazdrość, świat uczuć. Zdania 

podrzędnie złożone dopełnieniowe ze spójnikiem – żeby w opozycji do –że.  

Teма 12: Przyjaźń. Opowiadanie o swoich relacjach z innymi ludźmi. Wyrażanie 

przyszłości. Wyrażanie przypuszczenia, warunku. Powtórzenie: wyrażanie życzenia, 

propozycji, prośby, sympatii, antypatii. Wyrażanie relacji przestrzennych. Przyjaźń, 

relacje z innymi ludźmi.  

Teма 13: Idziemy dalej. Zdania warunkowe. Wybrane problemy rekcji czasownika. 

Deklinacja zaimka – się. Odmiana rzeczownika – przyjaciel w liczbie pojedynczej i 

mnogiej. Celownik liczby pojedynczej i mnogiej. Powtórzenie: tryb warunkowy.  

Teма 14: Powtarzamy. Test. Przymiotniki w stopniu wyższym lub najwyższym. 
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Wyrażanie własnego zdania. Czas przeszły, aspektowe formy. Opisywanie 

samopoczucia. Rzeczownik liczba pojedyncza i mnoga. Zdania podrzędne. 

Przysłówki. 

Różne dziedziny życia. 

Teма 15: Sprzęty domowe. Określanie przeznaczenia rzeczy z najbliższego 

otoczenia. Zachęcanie do zakupów, reklamowanie produktów. Porównywanie 

przeszłości z teraźniejszością. Powtórzenie: wyrażanie prośby. Pytanie o informacje. 

Opisywanie mieszkania. Artykuły i sprzęt gospodarstwa domowego. 

Teма 16: Idziemy dalej. Tworzenie rzeczowników odczasownikowych. Tworzenie 

form bezosobowych czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym. Powtórzenie: 

wybrane problemy dotyczające aspektu czasownika.  

Teма 17: Technika i wynalazki. Opisywanie wynalazków i odkryć, ich działanie i 

wykorzystanie w życiu codziennym. Wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia. 

Składanie reklamacji, skargi.  

Teма 18: Powtórzenie: wyrażanie przypuszczenia, formułowanie hipotez. Określanie 

celu i przeznaczenia. Wynalazki i odkrycia. Tworzenie imiesłowów 

przymiotnikowych biernych. Tworzenie strony biernej (wstęp). 

Teма 19: Samopoczucie. Pytanie o samopoczucie. Wyrażanie uczuć pozytywnych i 

negatywnych. Powtórzenie: opis stanu zdrowia, zdrowy styl życia. Prośba o radę, 

doradzanie i odradzanie. Zdrowie. Tworzenie i użycie trybu rozkazującego w formie 

twierdzącej i przeczącej. Użycie zaimków osobowych w celowniku. Użycie form 

aspektowych czasownika w wybranych sytuacjach. 

Teма 20: Turystyka. Opowiadanie o podróżach. Zachęcanie i zniechęcanie do 

różnych form spędzania wolnego czasu. Powtórzenie: lokalizowanie w przestrzeni. 

Turystyka i podróże. Wyrażania przyimkowe w funkcji okolicznika miejsca. 

Powtórzenie: tryb rozkazujący. Przyimki w okolicznikach miejsca. 

Teма 21: Powtarzamy. Test. Zdrowie i samopoczucie. Wynajmowanie mieszkania. 

Wyrażanie upodobania. Ulubione miejsca spędzania urlopu. Wyrażanie przyimkowe. 

Okolicznik miejsca. Aspekt czasownika. 

Teма 22: święta, uroczystości, tradycje. Opowiadanie o świętach i tradycji. Święta 

państwowe i religijne. Wyrażanie żalu, smutku, współczucia, radości, składanie 
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życzeń i gratulacji. Powtórzenie: relacje rodzinne. Budowanie zdań współrzędnie 

złożonych i podrzędnie złożonych okolicznikowych czasu i miejsca. Powtórzenie: 

użycie form bezosobowych. Użycie spójników w zdaniach złożonych. 

Teма 23: Internet. Opowiadanie o podstawowych funkcjach Internetu i jego roli we 

współczesnym świecie. Wyrażanie zdziwienia. Opowiadanie o niezwykłych 

wydarzeniach. Powtórzenie: określanie przeznaczenia rzeczy. Internet. Budowanie 

zdań okolicznikowych celu, budowania zdań przydawkowych. Powtórzenie: zaimki 

pytające. Rzeczowniki odczasownikowe. 

Teма 24: Prasa i książka. Wyrażanie upodobania. Opowiadanie o książce i prasie. 

Wyrażanie protestu. Recenzowanie. Powtórzenie: dyskusja i wyrażanie swojego 

zdania. Książka i prasa. Budowanie zdań podmiotowych i dopełnieniowych. 

Teма 25: Kino czy telewizja? Wyrażanie opinii na temat filmu, recenzowanie 

filmów. Opowiadanie o telewizji, jej funkcji i roli w dziesiejszym świecie. Cytowanie 

wypowiedzi innych. Powtórzenie: składanie propozycji spędzenia wolnego czasu, 

argumentowanie, recenzowanie. Kino, telewizja, czas wolny. Mowa zależna. 

Teма 26: Powtarzamy. Test. Wyrażanie opinii, dyskusja. Budowanie zdań 

współrzędnie złożonych i podrzędnie złożonych. Zdania podmiotowe i 

dopełnieniowe. Użycie spójników.  

Jedziemy do Polski 

Тема 27. Na studiach w Polsce 

Sytuacje komunikacyjne:  

Wyrażanie opinii na temat pobytu w Polsce; dyskusja na temat korzyści ze 

studiowania za granicą 

Słownictwo:  

Wrażenia zagranicznych studentów ze studiów w Polsce; różnice w sytstemie 

studiowania w Polsce i innych krajach (porównanie) 

Gramatyka i składnia: zaimek dzierżawczy swój (odmiana, zastosowanie) 

Тема 28. Jeszcze za tym zatęsknisz 

Sytuacje komunikacyjne: nostalgia, tęsknota za domem; pocieszanie 

Słownictwo: trudności z adaptacją w nowym kraju i środowisku; stereotypy; różnice 

kulturowe 
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Gramatyka i składnia: negacja podwójna i wielokrotna; wyrażenia trzeba, można, 

warto 

 

Тема 29. Jak żyjemy? 

Sytuacje komunikacyjne: wyrażanie zadowolenia, niezadowolenia i rozczarowania 

Słownictwo: warunki pracy, płace, zarobki 

Gramatyka i składnia: odmiana rzeczownika państwo w różnych znaczeniach; 

odmiana nazwisk 

Тема 30. Polska od kuchni 

Sytuacje komunikacyjne: dyskusja na temat upodobań kulinarnych; zachęcanie, 

przekonywanie 

Słownictwo: kuchnia, przepisy, diety, tradycyjne potrawy 

Gramatyka i składnia: dopełniacz po liczebnikach i wyrażeniach ilościowych; tryb 

rozkazujący po negacji 

Тема 31. Co się teraz nosi? 

Sytuacje komunikacyjne: wyrażanie komplementu; wyrażąnie opinii na temat mody 

i ubioru (powtórzenie) 

Słownictwo: słownictwo związane z modą, ubiorami; trendy w modzie na przestrzeni 

dziejów  

Gramatyka i składnia:  

Formy męskoosobowe i niemęskoosobowe czasownika 

Тема 32. Jak uczysz się języka? 

Sytuacje komunikacyjne: wyrażanie sposobu; pytanie o informację; sposoby 

uczenia się, zapamiętywania informacji 

Słownictwo: wyrażenia idiomatyczne; zapamiętywanie informacji 

Gramatyka i składnia: przymiotnik a przysłówek; okoliczniki sposobu 

Тема 33. Proszę Cię o radę 

Sytuacje komunikacyjne: prośba o radę; udzielanie porady, rekomendacji, 

wsparcia;  

Słownictwo: reakcje na prośbę o radę (pozytywna, negatywna, neutralna) 

Gramatyka i składnia:  imiesłów przymiotnikowy czynny; szyk przydawki 
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przymiotnikowej 

Тема 34. Potęga smaku 

Sytuacje komunikacyjne: dyskusje na temat odżywiania, diety, potraw 

(powtórzenie)Słownictwo: zwyczaje kulinarne na przestrzeni dziejów Gramatyka i 

składnia: tryb warunkowy (przypuszczający) 

Тема 35. Argumentacja 

Sytuacje komunikacyjne: Formułowanie argumentów w dyskusji (początek, 

kontynuacja, zakończenie) 

Słownictwo: wyrażenia idiomatyczne i frazeologiczne 

Gramatyka i składnia: imiesłów przymiotnikowy bierny, strona bierna 

Тема 36. Kraków a Warszawa 

Sytuacje komunikacyjne: dyskusje na temat walorów Krakowa i Warszawy 

Słownictwo: wywiad z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego; zabytki Krakowa i 

Warszawy; rola tych miast w historii Polski 

Gramatyka i składnia: przymiotniki odrzeczownikowe 

Ach, ten język polski… 

Тема 37. Strach, niepokój 

Sytuacje komunikacyjne: wyrażanie strachu, obawy, niepokoju, niepewności 

Słownictwo: nałogi: alkoholizm, narkomania, nikotyna; artykuły na temat 

szkodliwości uzależnienia od nałogów 

Gramatyka i składnia: składnia liczebników; deklinacja liczebników głównych 

Тема 38. Przesądy, uprzedzenia 

Sytuacje komunikacyjne: wyrażanie fascynacji i obojętności 

Słownictwo: teksty na temat zjazwisk nadprzyrodzonych, przesądów; horoskop 

Gramatyka i składnia: wyrazy złożone 

Тема 39. Porównywanie 

Sytuacje komunikacyjne: porównywanie na zasadzie kontrastu; porównywanie na 

zasadzie podobieństwa 

Słownictwo: analiza danych statystycznych, dotyczących polskiej młodzieży; 

porównanie spraw, najważniejszych dla młodych ludzi w Polsce i w innych krajach 

Gramatyka i składnia: imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni 



 
 

33 
 

Тема 40. Ach, ten język polski... 

Sytuacje komunikacyjne: dyskusje na temat trudności w nauce języka polskiego; 

główne osobliwości języka polskiego 

Słownictwo: język polski na tle innych języków; gwary, dialekty; język, stosowany 

w korespondencji elektronicznej i SMS-owej 

Gramatyka i składnia: liczebniki zbiorowe; nazwy cech abstrakcyjnych 

(właściwości)  

Тема 41. Legendy i podania 

Sytuacje komunikacyjne: rozmowy na temat legend, podań; porównywanie 

polskich legend z tymi, znanymi w innych krajach 

Słownictwo: legenda, podanie; najsłynniejsze polskie legendy 

Gramatyka i składnia: formy bezosobowe; strona zwrotna 

Тема 42. Regiony Polski:Podhale 

Sytuacje komunikacyjne: opowiadanie o walorach turystycznych Zakopanego i 

Podhala; turystyka letnia a zimowa (porównanie) 

Słownictwo: analiza tekstów, dotyczących niebezpieczeństw w górach; idiomy i 

wyrażenia frazeologiczne 

Gramatyka i składnia: nazwy żeńskie 

Тема 43. Orzeł biały 

Sytuacje komunikacyjne: polskie symbole narodowe; czym jest współczesny 

patriotyzm; patriotyzm lokalny 

Słownictwo: polskie symbole państwowe (godło, flaga, hymn); najważniejsze 

wydarzenia z historii Polski; sylwetki wybitnych Polaków 

Gramatyka i składnia: wypowiedzenie a zdanie; wypowiedzenia współrzędnie 

złożone 

Тема 44. Dyskusja (powtórzenie i utrwalenie) 

Sytuacje komunikacyjne: rozpoczynanie dyskusji; udzielanie i zabieranie głosu; 

moderowanie i kierunkowanie dyskusji; propozycje, wnioski, głosowanie 

Słownictwo: słownictwo używane w poszczególnych etapach dyskusji. 

Gramatyka i składnia: zdania bezpodmiotowe, wyrazy, pochodzące od wyrażeń 

syntaktycznych (wyrażenia przyimkowe). 
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Тема 45. Rozmowa telefoniczna 

Sytuacje komunikacyjne: symulacja rozmowy telefonicznej oficjalnej i 

nieoficjalnej; rozmowy prywatne i służbowe; łączenie i przekierowywanie rozmów; 

nagrywanie wiadomości na sekretarkę automatyczną lub pocztę głosową. 

Słownictwo: rozmowa telefoniczna prywatna i służbowa; zwroty i wyrażenia na 

poszczególnych etapach rozmów telefonicznych; słownictwo, związane z telefonią 

komórkową; wiadomości tekstowe (SMS). 

Gramatyka i składnia: przysłowki typu po polsku, przysłówki odprzymiotnikowe. 

Świat wokół nas 

Тема 46. Komputer jak narkotyk 

Sytuacje komunikacyjne: obsługa komputera; programy komputerowe; Internet – 

szanse i zagrożenia. 

Słownictwo: rozwój techniki komputerowej; sprzęt komputerowy (powtórzenie i 

utrwalenie); kominikacja elektroniczna: poczta elektroniczna, czat, komunikatory 

internetowe; portale społecznościowe. 

Gramatyka i składnia: rzeczowniki o nietypowej odmianie; mianownik l.mn. 

rzeczowników męskoosobowych (powtórzenie). 

Świat wokół nas 

Тема 47. Polacy a inne narody 

Sytuacje komunikacyjne: dyskusja na temat postrzegania poszczególnych narodów; 

stereotypy, uprzedzenia 

Słownictwo: Polacy na tle innych narodów słowiańskich; relacje z sąsiadami; inne 

wpływy kulturowe w polskim języku i obyczajach; Polacy w swiecie; idiomy i 

wyrażenia frazeologiczne 

Gramatyka i składnia: zdania podmiotowe 

Тема 48. Czy zechce Pan udzielić wywiadu? 

Sytuacje komunikacyjne: wywiad; zadawanie pytań ogólnych i konkretnych; 

odpowiedzi;; gra na zwłokę 

Słownictwo: wywiady z ciekawymi i znanymi osobami; zwroty i wyrażenia, 

używane na poszczególnych etapach wywiadu; wywiad radiowy, telewizyzjny, 

prasowy  
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Gramatyka i składnia: nazwy wykonawców czynności; przymiotniki złożone z 

liczebnikami 

 

Тема 49. Za kierownicą 

Sytuacje komunikacyjne: ruch drogowy; przepisy ruchu drogowego; kultura jazdy 

Słownictwo: zasady ruchu drogowego; kierowca a pieszy; rozwój motoryzacji; 

uzależnienie od samochodu; problemy komunikacyjne dużych miast; testy na prawo 

jazdy 

Gramatyka i składnia: zdania podrzędne dopełnieniowe 

Тема 50. Proszę Cię! 

Sytuacje komunikacyjne: formułowanie prośby; prośba oficjalna, nieoficjalna 

Słownictwo: prośba w różnych sytuacjach; prośba o pomoc; prośba w formie 

pisemnej (listownej); prośba a żądanie; odpowiedzi na czyjąś prośbę (pozytywne i 

negatywne) 

Gramatyka i składnia: mowa zależna i niezależna 

Тема 51. Osaczeni przez reklamy 

Sytuacje komunikacyjne: reklamowanie towarów, usług; zachęcanie do kupowania 

Słownictwo: wyrażenia i zwroty, związane z reklamą; hasła reklamowe (powtórzenie 

i utrwalenie); reklamy kursów, szkół językowych 

Gramatyka i składnia: zdania przydawkowe; czasowniki odrzeczownikowe i 

odprzymiotnikowe 

Тема 52. Czas na wypoczynek! 

Sytuacje komunikacyjne: formy wypoczynku; aktywny wypoczynek 

Słownictwo: walory turystyczne poszczególnych regionów Polski (cd.); turystyka 

zbiorowa i indywidualna; turystyka niekonwencjonalna; prospekty biur podróży; 

opinie turystów o biurach podróży 

Gramatyka i składnia: rzeczowniki odliczebnikowe 

Тема 53. Perswazja 

Sytuacje komunikacyjne: sugestia a perswazja; różne sytuacje 

Słownictwo: zadawanie pytań; wprowadzanie dodatkowych informacji; zapewnienie; 

wyrażanie obawy 
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Gramatyka i składnia: zdania okolicznikowe czasu i miejsca 

Тема 54. Samotność dokucza 

Sytuacje komunikacyjne: życie w związaku a życie w samotności, dobre i złe 

strony; idealny partner/partnerka (powtórzenie i uzupełnienie) 

Słownictwo: oferty martymonialne; serwisy randkowe; nawiązywanie znajomości 

Gramatyka i składnia: przymiotniki odprzymiotnikowe (uintensywnienie lub 

osłabienie cechy); rzeczowniki prefiksalne 

Тема 55. Kto jest sprawcą? 

Sytuacje komunikacyjne: przestępczość, przestępstwo; śledztwo, dochodzenie; 

zagadki kryminalne 

Słownictwo: portret pamięciowy przestępcy, rysopis; dane policyjne; opis 

popełnienia przestępstwa 

Gramatyka i składnia: zdania okolicznikowe sposobu i przyczyny 

Тема 56. Kompromis 

Sytuacje komunikacyjne: spory, negocjacje, mediacja; propozycje 

kompromisowego wyjścia z sytuacji 

Słownictwo: propozycja kompromisu; pytanie o akceptację; warunkowanie 

pozytywne i negatywne; pójście na kompromis; odrzucenie kompromisu 

Gramatyka i składnia: zdania okolicznikowe stopnia i miary; zdania okolicznikowe 

warunku; zdania okolicznikowe przyzwolenia 

Podróżujemy razem 

Тема 57. Cieszmy się Cieszynem! 

Sytuacje komunikacyjne: polskie miasta; zwiedzanie znanych miast i zabytków 

Słownictwo: historia Cieszyna; legenda o powstaniu Cieszyna 

Gramatyka i składnia: imiesłów przymiotnikowy bierny; strona bierna 

Тема 58. Dokąd oczy poniosą 

Sytuacje komunikacyjne: środki transportu; poruszanie się po mieście, pytanie o 

drogę 

Słownictwo: relacja z podróży; historia odkryć geograficznych; związki 

frazeologiczne z czasownikami ruchu 

Gramatyka i składnia: czasowniki ruchu 
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Тема 59. Biuro podróży 

Sytuacje komunikacyjne: podróżowanie; oferty biur podróży i ośrodków 

wypoczynkowych 

Słownictwo: opis pobytu, relacje z podróży; piktogramy hotelowe 

Gramatyka i składnia: czasowniki oznaczające czynność wielokrotną 

Тема 60. Pomysł na imprezę 

Sytuacje komunikacyjne: organizowanie imprezy; przygotowanie imprezy; dobre 

rady na imprezę w domu 

Słownictwo: zaproszenie oficjalne i nieoficjalne; rodzaje imprez i przyjęć 

Gramatyka i składnia: daty w dopełniaczu; liczebniki porządkowe 

Тема 61. I Ty możesz zostać dziennikarzem 

Sytuacje komunikacyjne: wywiady; kultura przeprowadzania wywiadu 

Słownictwo: wywiady ze znanymi osobami 

Gramatyka i składnia: czasowniki prefiksalne 

Тема 62. Poloneza czas zacząć 

Sytuacje komunikacyjne: tradycyjne polskie tańce; porównywanie dzieła 

literackiego i filmowego 

Słownictwo: fragmenty polskich dzieł literackich; scenariusze poszczególnych scen 

filmowych 

Gramatyka i składnia: odmiana imion i nazwisk 

Тема 63. Spluń przez lewe ramię! 

Sytuacje komunikacyjne: szczęście, pech, przesądy; psychotest 

Słownictwo: przedmioty przynoszące szczeście i pecha; opis przedmiotu 

Gramatyka i składnia: tryb rozkazujący 

Тема 64. Szukam pracy 

Sytuacje komunikacyjne: poszukiwanie pracy; rozmowa kwalifikacyjna 

Słownictwo: ogłoszenia o pracy; list motywacyjny, życiorys zawodowy 

Gramatyka i składnia: zdania złożone  

Тема 65. Mieszkanie marzeń 

Sytuacje komunikacyjne: mieszkania i wnętrza; urządzanie mieszkania 

Słownictwo: opis mieszkania; ogłoszenia o wynajmie i sprzedaży mieszkania 
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Gramatyka i składnia: wyrażenia przyimkowe; rekcja przyimków 

Тема 66. Świat wokół nas 

Sytuacje komunikacyjne: dyskusja nt. ochrony środowiska; gromadzenie 

argumentów do dyskusji 

Słownictwo: zagrożenia ekologiczne, kataklizmy; tekst argumentacyjny 

Gramatyka i składnia: imiesłowy przysłówkowe 

Ciekawe życie. 

Teма 67: W poszukiwaniu ideału. Ideał urody, współczesny ideał piękna, stereotypy 

urody. Ewolucja kobiecego ideału piękna; charakterystyka postaci; wyrażenia 

frazeologiczne ze słowem – oko. Rzeczowniki męskoosobowe; zdrobnienia.  

Teма 68: Szlachetne zdrowie. Opis postaci; wizyta u lekarza; medycyna 

niekonwencjonalna. Części ciała; objawy chorób i schozeń; nazwy specjalizacji 

lekarskich. Rzeczowniki pochodzące od wyrażeń przyimkowych. 

Teма 69: Co by było, gdyby... Przeznaczenie, marzenia, sytuacje hipotetyczne. 

Spełnianie marzeń; alternatywne wersje wydarzeń. Tryb warunkowy 

(przypuszczający). O czym mówią gwiazdy. Przepowiednie astrologiczne; typy 

horoskopów. Charakterystyka znaków zodiaku. Nazwy cech abstrakcyjnych. 

Teма 70: Książka skarg i zażaleń. Wyrażanie niezadowolenia, składanie reklamacji; 

pisanie skarg i reklamacji. Formy bezosobowe czasowników. 

Teма 71: Szybko, coraz szybciej. Środki lokomocji, rozwój środków transportu. 

Opis środków transportu; rozkłady jazdy. Stopniowanie przymiotników i 

przysłówków. 

Teма 72: Dawnych wspomnień czar? Przeszłość w życiu człowieka, manipulacja, 

propaganda. Opis wydarzenia; neologizmy socrealistyczne. Odmiana liczebników 

głównych. 

Teма 73: Frazeologiczne zoo. Zwierzęta w domu i ogrodzie zoologicznym; wiersze 

o zwierzętach; wyrażenia frazeologiczne z nazwami zwierząt. Osobliwości w 

odmianie rzeczowników. W świecie bajek. Bajki z całego świata; postaci z bajek. 

Scenariusz bajki; pomysł na własną bajkę. Odmiana rzeczowników nieregularnych. 

Teма 74: Obroty słów. Znaczenie wypowiadanych słów; jak powstaje plotka. 

Plotkowanie; plotka a anegdota. Mowa zależna i niezależna. 
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Teма 75: Jestem samochodem. Prawo jazdy; przepisy ruchu drogowego; wizyta w 

salonie samochodowym. Zasady kulturalnego kierowcy. Transformacje zdaniowe. 

Teма 76: Fala zbrodni. Bezpieczeństwo, przestępczość, nazwy i rodzaje przestępstw. 

Kronika kryminalna; scenariusz filmu kryminalnego. Nazwy wykonawców 

czynności. 

W pogoni za wiedzą. 

Teма 77: Różnice kulturowe. Gesty i zachowania. Różnice w zwyczajach, gęstach 

kulturowych w Polsce i innych krajach (dyskusje na podstawie doświadczeń 

własnych studentów). Teksty na temat savoir vivre’u i obyczajów. Liczebniki 

zbiorowe (powtórzenie i utrwalenie).  

Teма 78: Podwójne życie człowieka dwujęzycznego. Dyskusje na temat różnic 

kulturowych i językowych. Analiza tekstów, dotyczących problemów, związanych z 

funkcjonowaniem w różnych kulturach; dwujęzyczność, wielokulturowość, 

małżeństwa mieszane. Wyrażenia z przyimkami – w, - na.  

Teма 79: Polaków i cudzoziemców kłopoty z językiem polskim. Trudne wyrazy w 

języku polskim; dyskusja na temat skutecznych sposobów uczenia się języków 

obcych (powtórzenie i utrwalenie). Język polski w świecie; liczebność Polaków i 

osób polskiego pochodzenia w różnych krajach. Odmiana rzeczownika – państwo w 

różnych znaczeniach.  

Teма 80: Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny. Dyskusja na temat gwary 

młodzieżowej, slangu subkulturowego. Analiza wybranych przykładów języka 

młodzieżowego; gwara szkolna; zmiany w gwarze młodzieżowej na przestrzeni lat. 

Wyrażenia z przyimkiem – w.  

Teма 81: W pogoni za wiedzą. System edukacji w Polsce a w innych krajach; plusy i 

minusy obecnego systemu oświaty. Szkolnictwo wczoraj a dziś; największe i 

najstarsze uczelnie w Polsce; programy stypendialne w Polsce; wymiany studenckie. 

Wyrażenia z przyimkami – do , - na. ściągawek ściąganie. Dyskusja na temat 

niedozwolonych pomocy w nauczaniu. Ściąganie w Polsce a w innych krajach; jak 

stutecznie uczyć się do egzaminów; wyrażenia idiomatyczne i frazeologiczne, Aspekt 

czasowników (powtórzenie); nazwy czynności. 

Teма 82: W wolnym czasie. Dyskusje na temat sposobów spędzania wolnego 



 
 

40 
 

czasu(powtórzenie), jak spędziłem ostatnie wakacje (weekend). Analiza tekstów, 

dotyczących sposobów spędzania wolnego czasu; gry, zabawy na przestrzeni lat; gry 

komputerowe – zagrożenia. Wyrażenia z przyimkiem –pod.  

XXI wiek. 

Teма 83: W zdrowym ciele – zdrowy duch. Dyskusje na temat kondycji fizycznej, 

sposobów dbania o nią; zdrowy tryb życia. Budowa ciała (powtórzenie); gimnastyka, 

ruch na świeżym powietrzu. Strona bierna (powtórzenie). Sport to zdrowie? Dyskusje 

na temat współczesnego sportu; jasne i ciemne strony współczesnego sportu; mój 

ulubiony sportowiec. Analiza tekstów, dotyczących negatywnych zjawisk we 

współczesnym sporcie (przetrenowanie, doping, kontuzje); najwybitniejsi polscy 

sportowcy. Imiesłów przymiotnikowy bierny. 

Teма 84: Chrońmy przyrodę! Dyskusje na temat współczesnych zagrożeń dla 

środowiska naturalnego i sposobów walki z nimi; walory przyrodnicze naszego 

regionu; quiz ekologiczny. Analiza tekstów, dotyczących zagrożeń ekologicznych. 

Imiesłów przysłówkowy czynny. Klimat się zmienia. Dyskusje na temat zmian 

klimatycznych, zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Analiza tekstów, 

dotyczących efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych. Składnia liczebników. 

Teма 85: Podróże kształcą. Dyskusji na temat korzyści z podróżowania po świecie; 

ulubione kierunki podróżowania, turystyka zbiorowa a indywidualna (porównanie). 

Podróże dawniej a dziś; wielkie odkrycia geograficzne; wyprawy naukowe; wyprawy 

wysokogórskie; imiesłów przysłówkowy uprzedni. 

Teма 86: Co nam uczynił XX wiek. Dyskusje na temat pozytywnych i negatywnych 

zjawisk w XX wieku i na początku XXI w.; wydarzenia, które wawyrły największy 

wpływ; analiza tekstów, dotyczących najważniejszych wydarzeń w ostatnich 100 

latach w polityce, nauce, kulturze, życiu społecznym. Imiesłów przysłówkowy 

współczesny. 

Teма 87: Rodzina XXI wieku. Idealny model rodziny; życie w rodzinie a życie w 

samotności; wolne związki; rozwody. Analiza tekstów (prasowych i literackich), 

dotyczących rodziny, życia rodzinnego, modeli wychowawczych; państwo a rodzina; 

rodziny wielodzietne. Dopełniacz rzeczowników rodzaju męskiego lp. (powtórzenie). 

Teма 88: Cierpliwością i pracą ludzie się bogacą. Rozmowy na temat znaczenia 
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pracy w życiu człowieka. Praca dawniej a dziś. Nowe zawody; zjawiska negatywne 

(bezrobocie, pracoholizm). Odmiana rzeczowników w miejscowniku liczby 

pojedynczej (powtórzenie). Za chlebem. Dyskusje na temat migracji zarobkowych; 

korzyści i zagrożenia; analiza tekstów poświęconych emigracji zarobkowej z Polski, 

sytuacji polskich emigrantów za granicą, trudności z ponowną adaptacją w kraju; 

reemigracja. Zaimki osobowe (powtórzenie). 

Teма 89: Zdrowym być. Dyskusje na temat problemów zdrowotnych, służby 

zdrowia, zdrowego trybu życia. Analiza tekstów, poświęconych współczesnym 

chorobom cywilizacyjnym, ochronie zdrowia; epidemie, pandemie. Zaimki 

dzierżawcze (powtórzenie). 

Teма 90: Potęga smaku i zapachu. Dyskusje, rozmowy na temar żywienia, potraw, 

ulubionych dań (powtórzenie). Przepisy kulinarne, przepisy na ulubione potrawy; 

kuchnia różnych krajów i regionów. Odmiana i składnia liczebników (powtórzenie). 

Fast-food vs. Slow-food. Dyskusje na temat sposobów zdrowego odżywiania, 

zdrowej żywności, żywności ekologicznej, żywności genetycznie modyfikowanej 

(GMO). Analiza tekstów, poświęconych zdrowej żywności, szkodliwości, szans i 

zagrożeń, związanych z genetycznym modyfikowaniem żywności. Następstwo 

czasów (powtórzenie). 

Teма 91: W szponach nalogów. Dyskusje na temat szkodliwości nałogów i 

sposobów walki z nimi (alkoholizm, narkomania); nowe rodzaje nałogów 

(uzależnienie od komputera, Internetu). Analiza tekstów, poświęconych preblemom 

alkoholizmu, narkomanii itp. w Polsce i innych krajach; sposoby walki z nalogami; 

aspekt czasowników (powtórzenie).  

Teма 92: Ciemne strony życia. Dyskusja na temat przestępności, jej przyczyn, źródeł 

społecznych; przestępność wśród młodzieży. Analiza materiałów z rozpraw 

sądowych, protokołów politycznych; statystyki ds. przestępności; świat przestępczy 

dawniej a dziś. Liczebniki zbiorowe – odmiana (powtórzenie). 

Teма 93: Ludzie na marginesie. Sytuacja osób na marginesie życia społecznego, 

przyczyny takiego stanu rzeczy; bieda, bezrobocie jako źródła wykluczenia. Analiza 

tekstów prasowych, dotyczących sytuacji osób bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, 

osób, żyjących poniżej minimum socjalnego; sposoby pomocy potrzebującym; 
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porównanie polityki społecznej w Polsce i innych krajach. Mowa zależna i niezależna 

(powtórzenie). 

Teма 94: Czwarta władza – media. Dyskusje na temat roli mediów we 

współczesnym świecie; zalety idealnego dziennikarza; świat współczesny oczami 

dziennikarzy. Predyspozycje do zawodu reportera; blogi internetowe jako nowa 

forma dziennikarstwa. Biernik liczby pojedynczej i mnogiej (powtórzenie). świat 

reklamy. Reklamowanie towarów, usług (powtórzenie); namawianie, przekonywanie. 

Język reklamy, hasła reklamowe, agencje reklamowe, cechy dobrego sloganu 

reklamowego (powtórzenie i rozwinięcie); dar przekonywania. Stopniowanie 

przymiotników (powtórzenie). 

Teма 95: Lecznicza moc zwierząt. Dyskusje na temat nietypowych form terapii; rola 

zwierząt w terapii; hipoterapia, dogoterapia. Analiza tekstów, poświęconych 

hipoterapii, dogoterapii; rola zwierząt w terapii najmłodszych, zadania do tekstów. 

Miejscownik w wyrażeniach przyimkowych. 

Teма 96: Męskie, żeńskie. Temat płci, równouprawnienia; cechy charakteru męskie i 

żeńskie. Żeńskie końcówki nazw zawodów, stanowisk, stanowiska, zawody „typowo 

męskie” i „typowo kobiece”. Odmiana nazwisk męskich i żeńskich. 

Teма 97: Augustowskie... dni. Dyskusje na temat walorów turystycznych 

poszczególnych regionów i miejscowości; zachęcanie do odwiedzenia danej 

miejscowości (powtórzenie i rozwinięcie). Analiza tekstów, poświęconych dziejom 

Augustowa, walorom turystycznym i leczniczym Pojezierza Augustowskiego i 

Puszczy Augustowskiego; różne zadania, dotyczące czytanych tekstów. Zdania 

współrzędnie złożone (powtórzenie). 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ 

Загальні питання методики викладання іноземних мов. Система освіти в 

Україні та навчання іноземних мов. Нормативна база навчання ІМ. Сучасні 

вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови. Методика навчання іноземної 

мови як наука. Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов. Цілі, 

зміст та засоби  навчання іноземної мови. 

Стратегії навчання іноземної мови. Принципи навчання іноземної мови. 
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Методи та прийоми навчання іноземної мови.  Сутність понять «метод», 

«прийом» та їх зміст. Класифікація прийомів навчання іноземної мови. Система 

вправ для формування навичок і вмінь мовлення. 

Особливості організації навчально-виховного процесу з іноземної мови на 

різних ступенях навчання. Навчання польської мови  у початковій школі. 

Психологічні основи навчання польської мови учнів молодшого шкільного 

віку. Навчання польської мови в основній школі.  Особливості навчання 

польської мови у старшій школі. Планування та аналіз навчального процесу з 

польської мови. Урок як основна форма навчального процесу. Організація 

позакласної роботи з польської мови. 

Оцінювання та контроль у навчанні польської мови. Контроль у навчанні 

польської мови. його функції та якості. Види та форми контролю. Об'єкти 

контролю. Тестовий контроль. Оцінювання навчальних досягнень учнів.   

Формування лексичної компетенції. Сутність поняття «лексична компетенція» 

та її складники. Шкільний лексичний мінімум. Критерії відбору лексичного 

мінімуму. Методична типологія лексичного матеріалу. Способи семантизації 

лексики. Формування навичок володіння активним лексичним матеріалом. 

Формування навичок володіння пасивним лексичним матеріалом. 

Формування граматичної компетенції. Мета та зміст  навчання граматики. 

Підходи до формування граматичної компетенції. Методична типологія 

граматичного матеріалу. Поняття «граматична структура» та «зразок 

мовлення». Формування навичок володіння активним граматичним матеріалом. 

Формування навичок володіння  пасивним граматичним матеріалом. 

Формування фонетичної компетенції. Мета та зміст навчання фонетики. 

Фонетичний мінімум. Критерії відбору фонетичного мінімуму. Вимоги до 

вимови учнів. Навчання  звуків польської  мови. Підходи до формування 

фонетичної компетенції. Формування артикуляційної навички. Формування 

інтонаційної навички. 

 Формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні та говорінні. Аудіювання 

як вид мовленнєвої діяльності та вміння. Психофізіологічні механізми 

аудіювання. Труднощі аудіювання іншомовного мовлення. Види аудіювання. 
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Система вправ для навчання аудіювання в середній школі. Етапи роботи над 

аудіотекстом та контроль рівня сформованості компетенції в аудіюванні.  

Формування мовленнєвої компетенції в говорінні. Загальна характеристика 

говоріння як виду МД. Рівні породження усного мовлення та психофізіологічні 

механізми говоріння. Суть і характеристика діалогічного мовлення. Структура 

діалогу. Труднощі оволодіння діалогічним мовленням. Сутність і 

характеристика монологічного. Функціональні типи монологів та їх 

синтаксичні особливості.Основні етапи оволодіння ММ. Система вправ для 

навчання ММ. 

Формування мовленнєвої компетенції в читанні. Вимоги до читання  у середній 

школі. Характер текстів для читання, їх функції. Труднощі навчання читання. 

Навчання техніки читання. Види читання та їх основні характеристики. Етапи 

роботи з текстом для читання мовчки. 

Формування мовленнєвої компетенції в письмі. Сутність понять «письмо» та 

«писемне мовлення» та цілі навчання письма у загальноосвітніх закладах.  

Навчання техніки письма.  Навчання писемного мовлення. Письмо як засіб 

контролю у навчанні ІМ. 

 

КРАЇНОЗНАВСТВО 

Загальні відомості про Польщу та її природно ресурсний потенціал 

Тема 1. Вступ. Загальні відомості про країнознавство як науку. 

Тема 2. Функції та значення загальних відомостей про Польщу. 

Тема 3. Природні умови та природно ресурсний потенціал країни. 

 

Історія та сучасність Польщі 

Тема 4. Історія Польщі. 

Тема 5. Населення Польщі. 

Тема 6. Державний устрій Польщі 

Культурно-освітні особливості Польщі 

Тема 7. Польща у світі. 

Тема 8. Соціальна політика Польщі. 
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Тема 9. Освіта і наука. 

Тема 10. Культура Польщі. 
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