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Програма базового курсу польської мови для іноземців 

 

1. Встановлення контакту, представлення себе 

2. Розповідання про себе 

3. Розмова про хобі, вираження інтересів 

4. Звернення за інформацією 

5. Опис людини 

6. Діалог у ресторані / магазині 

7. Покупки  

8. Пропонування (харчування) та прийняття / відмова 

9. Висловлення думок 

10. Мій звичайний день - опис 

11. Хто ви? Питання та розповідь про сім’ю 

12. Запрошення та пропозиції, прийняття та відмова 

13. Запитання про дорогу та вказування напрямку 

14. Замовлення таксі 

15. Висловлення уподобань / думок та аргументування 

16. Заборони та розпорядження 

17. Рекомендування 

18. Опис міста / місця 

19. Телефонні розмови 

20. Вокзал і покупка квитків 

21. Звернення за інформацією 

22. Бронювання готелю 

23. Вираження минулого 

24. Наймання квартири 

25. Опис кімнати / квартири 

26. Поради 
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27. Вираження переваг та недоліків 

28. Розмова про плани 

29. Висловлення намірів 

30. Розмова з приводу оголошення 

31. Співбесіда 

32. Самопрезентація 

33. Розмова про освіту 

34. Заява 

35. Повідомлення  

36. Запис на прийом до лікаря / перукаря ...) 

37. Висловлення самопочуття 

38. Аптека 

39. Діалоги у лікаря 

40. Свята  

 

 

 

Кількість годин: 120 х 45 хвилин  

Інтенсивність курсу: 3 х 90 хвилин на тиждень (приблизно 5 місяців) 

Кількість учасників у групі: 8-12 чоловік 

Для кожної групи буде встановлено графік зустрічей; група починає навчання, коли зібрана мінімальна 

кількість учасників. 

Місце занять: онлайн - платформа ZOOM або MS Teams, навчальні матеріали, вправи на платформі. Кожен 

учасник отримує логін та пароль до свого облікового запису на платформі, де він має доступ до основної 

частини курсу та може постійно та неодноразово вправлятися з питань, що розглядаються в межах курсу. 

Зустрічі з викладачем відбуваються через ZOOM або MS Teams у визначені дати.  

 

Завершення курсу: відвідування на рівні не менше 80% та здача підсумкового тесту на 70% гарантують 

отримання сертифіката.   


