
БЕЗКОШТОВНИЙ Е-КУРС ПОЛЬСЬКОЇ 

МОВИ ЯКУБА ЛОГІНОВА – ВСІ УРОКИ 
 

 

Доброго дня! Мене звати Якуб Логінов і я є автором безкоштовного 

онлайн курсу польської мови, яким скористалося вже понад сто тисяч 

українців та білорусів. В 2013-18 роках курс функціонував на порталі 

«Порт Європа» і мав вигляд уроків, які були автоматично відправлені 

підписникам через систему Freebot. Після 2018 року у зв’язку з оплатами, 

які запровадив Freebot, функціонування курсу в дотеперішньому вигляді 

стало складним, а на практиці неможливим. Багато читачів також просять 

про надіслання уроків, які через технічні проблеми не потрапили на 

поштову скринку або яких омилково скасували або загубили. Тому я 

вирішив зібрати всі уроки курсу полської мови в одному місці та 

презентувати їх у цьому файлі. Будь ласка, користайтесь, цей матеріал 

можна також вільно поширювати, він безкоштовний. 

 

Цей е-курс написаний українською мовою, але латинкою, причому в її 

польському варіанті. Це спеціально для того, щоб ви звикли до польської 

абетки та польської мови. Саме така була методика попередніх курсів. 

 

Натомість набагато ширший варіант є розміщений у підручнику 

«Практичний підручник польської мови та польського молодіжного 

сленгу». Його можете придбати в польській е-книгарні Ebookpoint за 

посиланням:  http://ebookpoint.pl/view/8594E/ksiazki/praktyczny-podrecznik-

jezyka-polskiego-dla-ukraincow-jakub-loginow,s_2x01.htm  
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Kurs polskoji mowy - 1 
 

 

Witaju na kursi polskoji mowy dla ukrajinciw. Na poczatku projasnennia, 

czomu na kursi budemo korystuwatysia latynkoju dla zapysu ukrajinskych sliw i 

czomu same w takij transkrypciji. Otoż je dwi pryczyny. Persza – ce tomu, 

szczo cia systema do mailingu ne spryjmaje kyrylicznych znakiw, wony prosto 

wyswitliujut'sia neprawylno. A druha ricz – my stosujemo zapys ukrajinskoji 

mowy same w polskij transkrypciji, dla toho, szczob wy zwykły do polskoho 

prawopysu. 

 

Musyte pamjataty, szczo polska transliteracija widrizniajet'sia wid anhlijskoji. 

Hołowni riznyci miż polskym zapysom i anhlijskym: 

 

PL - EN, prykład 

 

c - tz, naprykład misto Łuck (ang. Lutzk) 

je/ie - e, naprykład Jewropa, objednaty 

h - g, hora, Czernihiw, hroszi 

g - g, obgruntuwaty, ganok 

sz - sh, Szewczenko 

cz - ch, Czerniwci 

szcz - sch, Chreszczatyk 

ch - kh, Charkiw 

ji - yi, jidalnia 

j - y, Juszczenko (zamist' Yuschenko) 

w - v, Wiktor, wywczaty (w polskij mowi zawżdy je w, a ne v. V je tilky u 

slowach inozemnoho pochodżennia) 

ł - l, Łytwa, Łybid' 

l - l', Lwiw  

ż - zh, Żytomyr 

' - w polskij mowi ne isnuje, budemo nym poznaczaty mjakyj znak 

 

 

Cej kurs je bezumowno inszym, niż tradycijni kursy polskoji mowy. Tut dla 

wywczennia mowy wykorystowujemo fakt, szczo polska i ukrajinska mowy je 

w 60-70% zbiżnymy. Nemaje sensu marnuwaty czas na wywczennia, szczo 

szafa – ce szafa, a kuchnia – ce kuchnia. Natomist' my budemo zwertaty waszu 

uwahu na pewni prawyła, jaki dozwoliajut' intuicijnym sposobom "whadaty" jak 



mohło b zwuczaty polske słowo, jakszczo znajemo ukrajinske. 

 

Naprykład, majemo słowo: nespodiwano. I możemo zdohadatysia, szczo po 

polsky ce bude: niespodziewanie. I ce bude prawylno! Najważlywisze, ce 

zwyknuty do polskoho prawopysu, a potim bude wże lehko. 

 

Na kinci kożnoho uroku bude link do jakojis' cikawoji statti z portalu 

"TatrySkate". Ce budut' statti pryswiaczeni Polszczi, jaki dopomożut' wam 

kraszcze zrozumity polski realiji i zaplanuwaty ekskursiju do Polszczi. 

 

Na poczatok: stattia pro rolyky: 

http://www.tatryskate.eu/?p=2604&lang=uk  
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Kurs polskoji mowy - 2 

 

 

Sudiaczy po obsiahu, wam może zdatysia, szczo cej druhyj urok naszoho kursu 

polskoji – duże maleńkyj. Ce ne zowsim tak. Z technicznych pryczyn bilszist' 

korysnoji informaciji znajdete v linkach.  

 

Na perszomu, orhanizacijnomu uroci my skazały deszczo pro prawyła polskoji 

transliteraciji i pro te, szczo wona widrizniajet'sia wid anhlijskoji, jaku 

najczastisze wżywajet'sia w Ukrajini. Zresztoju, polsku transliteraciju my 

cilespriamowano wykorystowujemo w ciomu kursi, szczob wy zwykły do 

prawył polskoho prawopysu i do osoblywostej polskoji abetky, nawit' jakszczo 

czytajete ukrajinski teksty łatynkoju :) Ce wże je duże ważlywe u procesi 

nawczannia polskoji mowy, osoblywo na poczatku. 

 

Zmist' cioho uroku znajdete w ciomu teksti pro polsku abetku: 

http://tatryskate.eu/?p=3070&lang=uk 

 

Wam cioho może zdawatysia mało, bo - "szczo take abetka, my ce znajemo, 

dawajte szczos' konkretnisze". Odnak slid pamjataty, szczo polska abetka – ce 

ne prosto łatynka. Tam je bahato swojich niuansiw i tomu ciu abetku, ci 

osoblywi polski litery i dwoznaky wam treba duże dobre wywczyty! Potim wy 

możete nawit' jakyjs' urok propustyty, ce niczoho strasznoho, ale cej materiał – 

osnownyj. 

 

U dalszomu procesi wywczennia polskoji mowy duże ważlywo takoż, szczob 

okrim naszych urokiw wy mały kontakt z "żywoju" polskoju mowoju. Tobto 

ekskursiji w Polszczu, ale takoż polske telebaczennia, radio, hazety i żurnały, 

polska knyżka, audiobooky. Zawdiaky Internetu ce wse u naszych czasach je na 

dosiah ruky. Nyżcze - dekilka korysnych adresiw, jakymy warto skorystatysia. 

 

Polske derżawne radio on-line: 

http://www.polskieradio.pl/ 

Zwerchu je button "SŁUCHAJ" Tydy treba wwijty i wybraty kanał Polskoho 

radio - i można słuchaty bezkosztowno! 

 

http://www.racyja.com/ 

A ce Radio Racyja, biłoruske radio z polskoho Pidlaszszia. Ce idealne riszennia 

dla osib, kotri choczut' postupowo zwykaty do polskoji mowy, a pry ciomu 

http://www.polskieradio.pl/
http://www.racyja.com/


piznawaty riznomanitnist' cijeji krajiny. Radio Racyja – ce polske radio dla 

biłorusiw u Polszczi i Zachidnij Biłorusi, odnak tut howoriat' osoblywym 

polsko-biłorusko-ukrainskym surżykom. Tomu wam bude zrozumiło, cikawo, a 

pry ciomu mowa nibyto biłoruska, nibyto ukrajinska, a wse odno nablyżena do 

polskoji. Słuchannia Radio Racyja osoblywo rekomendujemo naszym 

rosyjskomownym kursantom zi Schodu i Piwdnia – na poczatok osłuchajtesia z 

cym pidlaszskym surżykom, potim wam bude lehsze rozumity polsku. Ce 

perewirenyj metod! 

 

Ebookpoint: www.ebookpoint.pl/view/8594E  

 

Najbilszyj polskyj e-mahazyn z ebookamy, audiobookamy i e-presoju. Tut 

możesz kupyty polsku literaturu wid klasyky (naprykład Ogniem i Mieczem 

Sienkiewicza u wyhladi audiobooka) po suczasnist'. Perewahoju cioho 

mahazynu je widnosno nyzki ciny i myttjewa dostupnist' – oskilky tut 

prodajut'sia digitalni wersiji, ne treba moroczyty sobi hołowu problemamy 

dostawky w Ukrajinu – wse widprawlajet'sia protiahom dekilkoch chwyłyn na 

elektronku. 

 

Zaproszujemo takoż polubyty naszu storinku Tatranskyj visnyk na Facebooku: 

www.facebook.com/tatravisnyk 
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Kurs polskoji mowy – 3  
 

 

Koły wywczajemo jakuś inozemnu mowu, spoczatku jak prawyło piznajemo 

osnowni słowa ta zwernennia, taki jak dobryj deń, diakuju, pereproszuju. U 

wypadku polskoji wse prosto: bilszist cych sliw duże schożi na ukrajinski. 

Zresztoju, sami możete perekonatysia. 

 

Dzień dobry – dobroho dnia 

Dobry wieczór – dobryj weczir 

Dobranoc – na dobranicz 

Do widzenia – do pobaczennia 

Dziękuję – diakuju 

Przepraszam – pereproszuju 

Proszę – proszu, bud łaska 

Cześć – prywit 

Witam – prywit 

 

I tak dali. Jak baczyte, wse prosto i zrozumiło. 

 

Uwaha: u polskij mowi nemaje słowa: dobroho ranku. Zamist dobroho ranku, 

każemo prosto dzień dobry. 

 

Hołowne pry wywczenni polskoji - ce skłoniuwannia dijesłowa. Wono troszky 

insze niż w ukrajinskij czy rosijskij mowach i spoczatku kursanty majut iż cym 

pewni problemy. 

 

Dywitsia jak skłoniujutsia osnowni dijesłowa: buty (być) i maty (mieć) 

 

Być :: buty 

 

Ja jestem 

Ty jesteś 

On, ona, ono jest 

My jesteśmy 

Wy jesteście 

Oni, one są 

 

Mynułyj czas :: majbutnij czas 

 



Ja byłem :: ja będę 

Ty byłeś :: ty będziesz 

On był :: on będzie 

Ona była :: ona będzie 

Ono było :: ono będzie 

My byliśmy :: my będziemy 

Wy byliście :: wy będziecie 

Oni byli :: oni będą 

One były :: one będą 

 

W polskij mowi ne treba dodawaty ja, ty, my toszczo, oskilki na widminu wid 

ukrajinskoji osobu można wże wyznaczyty na osnowi samoho dijesłowa. Toż 

zamist howoryty: Ja jestem dziś w pracy (Ja siohodni na roboti) skażemo: 

Jestem dziś w pracy. 

 

Mieć :: maty 

 

Teperisznij czas :: mynułyj czas (czołowiczyj rid / żinoczyj rid):: majbutnij czas 

 

Ja mam :: ja miałem / ja miałam :: ja będę mieć 

Ty masz :: ty miałeś / ty miałaś  :: ty będziesz mieć 

On ma :: on miał :: on będzie mieć 

Ona ma :: ona miała :: ona będzie mieć 

Ono ma :: ono miało :: ono będzie mieć 

My mamy :: my mieliśmy :: my będziemy mieć 

Wy macie :: wy mieliście :: wy będziecie mieć 

Oni mają :: oni mieli :: oni będą mieć 

One mają :: one miały :: one będą mieć 

 

I na kinec stattia pro Polszczu: 

http://tatryskate.eu/?p=2271&lang=uk  

 

 

A takoż grupa na Facebooku, do jakoji warto dołuczyty (Wspólna nauka języka 

polskiego, ukraińskiego i białoruskiego): 

www.facebook.com/groups/wspolnanaukaPL.UA.BY   
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Kurs polskoji mowy – 4  
 

Teper perechodymo do osnownoji czastyny naszoho kursu polskoji mowy, tobto 

predstawlennia polskoji leksyky. Jak my wże zhaduwały, polska leksyka na 60-

70% zbiżna z ukrajinskoju, tomu szczob wywczyty polsku mowu, dostatnio 

prosto owołodity cymy osoblywymy polskymy słowamy, jaki ni u czym 

nepodibni do ukrajinskych czy rosijskych. Odnak wybir cych sliw - ce ne taka 

prosta ricz. U ciomu maili ta na dekilkoch najblyżczych urokach my budemo 

predstawliaty spysok takych sliw, kotri prosto treba wywczyty. Rozdrukujte jich 

czy zbereżte u inszyj sposib, bo jich wywczennia - ce klucz do uspichu. 

  

 Brechaty :: kłamać brechun :: kłamca brechnia :: kłamstwo  

 Obmaniuwaty :: oszukiwać  

 Obman :: oszustwo  

 Szachraj :: oszust  

 Wysliw :: wypowiedź  

 Postijnyj :: ciągły  

 Wyriszyty :: zdecydować  

 Riszuczyj :: zdecydowany  

 Zarpłata, zarobitna płata :: pensia, wynagrodzenie 

 Pensija :: emerytura  

 Posełyty :: zakwaterować  

 Widwiduwaty (widwidaty) :: odwiedzać (odwiedzić) 

 Syryj :: surowy  

 Rozbyratysia w czomus :: orientować się w czymś, być w czymś dobrym, znać 

się na czymś 

 Prybyraty :: sprzątać  

 Rozwahy :: rozrywki rozważatysia :: bawić się 

 Nezważajuczy na :: mimo że, mimo iż 

 Nacze, mow, nemow, naczebto :: niby  

 Rizaty :: kroić  

 Witaty, prywitaty (z uspichom) :: gratulować  

 Witaju zi swjatom :: wszystkiego najlepszego z okazji święta 

 Bażaju wsioho najkraszczoho :: życzę wszystkiego najlepszego 

 Udaczi tobi, bażaju uspichiw :: powodzenia! / życzę sukcesów 

 Najawnist :: obecność, istnienie 

 Myt :: chwila myttjewo, wmyt :: momentalnie 

 Nazowni :: na zewnątrz  

 Podrobycja, detal :: szczegół  

 Wołodity :: posiadać (coś)  



 Wołodity polskoju mowoju :: mówić po polsku, znać język polski 

 Własnyk :: właściciel  

 Jemkyj :: pojemny  

 Nawjazuwaty :: narzucać (coś komuś) 

 Zakydaty :: zarzucać (coś komuś) 

 Mowczaty :: milczeć  

 Zabezpeczuwaty :: zapewniać  

 Dratuwaty :: dokuczać  

 Nadłyszok :: nadwyżka  

 Widmowytysia :: zrezygnować  

 Jedynyj :: wspólny (jedynyj u sensi: poodynokyj :: jedyny) 

 Zachid (u znaczenni: podija) :: przedsięwzięcie  

 Zachid (naprjamok switu, zachid soncja) :: zachód  

 Wychid :: wyjście  

 Obstawyny :: okoliczności  

 Neobchidnyj :: niezbędny  

 Wykłykaty :: wywołać  

 Obsiah :: zasięg  

 Dosiahaty :: osiągać  

 Dosiażnyj :: osiągalny  

 Abonent je poza zonoju dosiażnosti :: abonent jest poza zasięgiem 

 Tut nemaje zwjazku :: tu nie ma zasięgu 

 Obmeżenyj :: ograniczony obmeżuwaty :: ograniczać  

 Sztowchaty :: popychać  

 Bezlicz :: mnóstwo  

 Torkaty :: dotykać 

 Torkatysia :: dotyczyć, stosować się 

 Wynykaty :: pojawiać się 

 Oblik :: ewidencja  

 Poperedżaty :: ostrzegać  

 Zberihaty :: chronić oberihaty :: strzec  

 Bahato chto :: wiele osób 

 Kilkist :: ilość  

 Okremyj :: osobny  

 Widokremliuwaty :: oddzielać, wydzielać 

 Perebywaty :: przerywać  

 Nadali :: dalej, nadal, ciągle 

 Suczasnyj :: nowoczesny, współczesny 

 Nadijnyj :: pewny, niezawodny  

 Nadijnist :: pewność, niezawodność 



 Gruntuwatysia na :: bazować na, opierać się na 

 Gruntujuczys na wyszczewkazanych faktach, choczu dowesty... :: opierając się 

na przedstawionych powyżej faktach, chcę wykazać... 

 Wyszczewkazani, wyszczenazwani, pereliczeni wyszcze :: wyżej wymienione 

 Zajwyj :: zbędny  

 Napoliahaty :: nalegać  

 Imowirno, dostowirno :: prawdopodobnie, najprawdopodobniej, najpewniej 

 Imowirnist :: prawdopodobieństwo  

 Nawpaky :: na odwrót 

 Bezsumniwno, bezpereczno :: niewątpliwie, bezsprzecznie 

 Na koryst :: na rzecz 

 Kwytancija :: pokwitowanie, paragon 

 Dedali, wse bilsze :: coraz, coraz więcej 

 Szmatok, kusok :: kawałek  

 Rozczyniaty :: rozpuszczać  

 Rozczyn :: roztwór  

 Supernyk :: konkurent, rywal  

 Supernyctwo, zmahannia :: zawody (sportowe) 

 Konkurentospromożnist :: konkurencyjność, przewaga konkurencyjna 

 Sumniw :: wątpliwość  

 Sumniwaty, piddawaty pid sumniw :: wątpić  

 Bezsumniwno :: bez wątpienia  

 Rozrachowuwaty na kohos :: liczyć na kogoś 

 Można na nioho rozrachowuwaty :: można na nim polegać, można na niego 

liczyć 

 Prokynutysia, prosnutysia :: obudzić się 

 Zdajetsia :: chyba 

 Jakraz :: akurat  

 Rozstebnuty :: rozpiąć zastebnuty :: zapiąć  

 Uspich :: sukces uspisznyj :: udany  

 Wczynok :: postępek, uczynek  

 Charczuwannia :: wyżywienie charczi, jida :: żywność  

 Czesnyj :: uczciwy 

 Jakszczo czesno, czesno każuczy :: mówiąc szczerze, mówiąc wprost 

 Storonnij :: obcy  

 Hołowa (pidpryjemstwa) :: prezes  

 Suspilstwo :: społeczeństwo  

 Suspilnyj, hromadskyj :: społeczny, publiczny 

 Udaryty :: uderzyć udar :: uderzenie  

 Toczka :: punkt  



 Dumka :: myśl, pogląd, idea, zdanie 

 Turbota :: kłopot  

 Triszczaty :: pękać  

 Soromytysia :: wstydzić się sorom :: wstyd  

 Meni soromno :: wstydzę się jak tobi ne soromno! :: jak ci nie wstyd! 

 Tisno :: ściśle  

 Umowa :: warunek  

 Umowliaty :: uwarunkowywać 

 Władnaty, własztuwaty :: załatwić (sprawę) 

 Własztuwatysia na posadu, na nawczannja :: znaleźć pracę, dostać się na studia 

 Własztuwatysia :: urządzić się  

 Mene ce własztowuje :: mi to odpowiada, mnie to urządza 

 Prostir :: przestrzeń, obszar 

 Zaczyniaty, zamykaty :: zamykać  

 Widczyniaty :: otwierać  

 Zaczyneno, widczyneno :: zamknięte, otwarte 

 Prostudytysia :: przeziębić się 

 Zbytok :: strata  

 Oswita :: oświata, edukacja 

 Pidozriuwaty :: podejrzewać 

 Pidozra :: podejrzenie  

 Zważaty, braty do uwahy :: brać pod uwagę  

 Sumisz, sumiszka :: mieszanina, mieszanka 

 Zhadaty, wyhadaty :: przypomnieć, wymyślić 

 Wyhadka :: wymysł  

 Wyhadanyj, ujawnyj :: wymyślony  

 Zhaduwaty :: wspominać  

 Spohad :: wspomnienie  

 Zrazok :: wzór  

 Perewiriaty :: sprawdzać  

 Perewirka :: kontrola  

 Zrucznyj :: wygodny, korzystny  

 Perebilszuwaty :: przesadzać  

 Sumnyj :: smutny  

 Sumuwaty :: być smutnym, być w złym nastroju 

 Złowżywaty :: nadużywać 

 Stosuwatysia :: odnosić się, dotyczyć 

 Prybłyzno :: około  

 Samostijno :: samodzielnie  

 Samostijna Ukrajina :: niepodległa Ukraina 



 Wilno :: swobodnie  

 Kłykaty :: wołać wykłykaty :: wywołać  

 Wypadok :: przypadek wypadkowo :: przypadkowo  

 Prybutok :: dochód  

 Prynadnyj, prywabływyj, czariwnyj :: atrakcyjny  

 Prywabliuwaty :: przyciągać  

  

  

 Na kinec tradycijno stattia pro Polszczu. Silezija i Zagłębie, tobto najbilsza 

polska metropolia: 

http://tatryskate.eu/?p=1804&lang=uk  
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Kurs polskoji mowy – 5  
 

W ciomu uroci prodowżujemo wywczennia osnownoji leksyky, jaka u polskij 

mowi widrizniajetsia wid ukrajinskij i jaku prosto potribno wywczyty. 

Rozdrukujte cej spysok i zbereżit joho. 

 

Lustro :: dzerkało 

Pokój :: myr / kimnata 

Korkociąg :: sztopor 

Szalik :: szarf 

Taśma, wstążka :: pliwka, striczka 

Referat :: dopowid 

Egzamin :: ispyt 

Garść :: żmenja 

Akcent :: nahołos       akcentować :: nahołoszuwaty 

Owad :: komacha 

Spacer :: prohulianka 

Ksiądz :: swiaszczenyk 

Miotła :: winyk 

Reszta (w sklepie) :: zdacza 

Mandat :: sztraf 

Skrzynka :: skrynka, jaszczyk 

Płeć :: stat 

Mieszkanie :: kwartyra, żytło, pomeszkannia 

Worek :: miszok 

Tłuszcz :: żyr 

Lodowisko :: kowzanka, katok 

Kwas :: kysłota 

Pudełko :: korobka 

Urlop :: widpustka 

Mąka :: boroszno 

Płyta CD :: dysk 

Murzyn :: nehr 

Siatka, reklamówka :: paket, kulok 

Statek :: korabel 

Schody ruchome :: eskałator 

Trawnik :: hazon 

Kukułka :: zozula 

Brzeg :: bereh 

Zabawka :: ihraszka 



Bajka :: kazka 

Pas :: pojas 

Pasek :: pojasok 

Pasmo, pas ruchu (na dorozi) :: smuha 

Krajobraz :: krajewyd 

Winda :: lift 

Dźwig, winda towarowa :: pidjomnyk 

Wyciąg (narciarski) :: pidjomnyk (łyżnyj) 

Winda &#8211; lift 

Naczynia :: posud 

Ładowarka (do telefonu) :: zariadka 

ładować (komórkę, baterię, itp.)  :: zariadżaty 

ładunek elektryczny :: zariad      ładunek (towar) :: wantaż 

ładować (np. towar na samochód) :: wantażyty, hruzyty 

Koperta :: konwert 

Przyrząd :: pryład, prystrij 

Kłótnia :: swarka       kłócić się :: swarytysja 

sprzeczka :: supereczka 

Przedszkole :: dytiaczyj sadok 

Usta :: rot 

Patelnia :: skoworoda 

Potrawa :: strawa 

Potwór :: czudowysko 

Plecak :: riukzak 

Zapałki :: sirnyky 

Skrzydło :: kryło 

Pieprz :: perec 

Włosy :: wołossia 

Fryzura :: zacziska 

Brzuch :: żywit 

Krewny :: rodycz, ridnyj 

Absolwent :: wypusknyk 

Ciecz, płyn :: ridyna 

Substancja, materiał :: reczowyna 

Mięsień :: mjaz 

Ortografia :: prawopys 

Czasownik :: dijesłowo 

Rzeczownik :: imennyk 

Żelazko :: praska 

Flaga :: prapor 



Żona :: drużyna, żinka    ożenić się :: odrużytysja 

Mąż, mężczyzna :: czołowik 

Firanka :: zanawiska 

Przewodnik :: Ekskursowod, prowidnyk 

Doświadczenie :: Doswid / doslidżennia 

Rzodkiewka :: redyska 

Wilk :: wowk    wilkołak :: wowkułak 

Nietoperz :: każan 

Opona :: szyna 

Kartka :: łystok 

Karta płatnicza :: płatiżna kartka 

Żołądek :: szłunok 

Lód :: kryha, lid 

Rower :: wełosyped 

Ognisko :: wohnyszcze   ogień :: wohoń   płomień :: połumia 

Fosa :: kanawa 

Poziomka :: sunycia          Truskawka :: połunycia 

Kelner :: oficiant 

Wrzątek :: okrip,  kypjatok 

Pomarańcza :: apelsyn 

Cytryna :: łymon, cytryna 

Pomnik :: pamjatnyk 

Peryferie :: okołycia, okrajina 

Ścierka :: hanczirka 

Silnik :: dwyhun 

Gałąź :: hiłka 

Krata :: graty 

Dywan :: kyłym 

Garnek :: horszczyk 

Las :: lis      leśna ::         lisowa 

Kołnierz :: komir 

Burza, sztorm :: hroza 

Warzywa :: owoczi 

Twarz :: łyce 

Korytarz :: korydor 

Portfel :: hamanec 

Guzik :: gudzyk 

Łyk :: kowtok           łykać :: kowtaty 

Kaloryfer :: radiator 

Stok :: schył           nachylenie :: nachył 



Owoce :: frukty 

Płot :: tyn 

Obuwie :: wzuttia       buty sportowe :: krasiwky 

Buty :: czoboty 

Zwierzę :: twaryna 

Fala :: chwyla    falować :: chwyluwaty 

Wahać się; denerwować się :: chwyluwatysja 

Kolejka :: czerha       kolejność :: czerhownist 

kolejny; dyżurny :: czerhowyj 

dyżur :: czerhuwannia 

Gwóźdź :: cwiach 

Krzyż :: chrest         skrzyżowanie :: perechrestia 

        chrzcić :: chrestyty 

Filiżanka :: czaszka, filiżanka 

Spodnie :: sztany 

Choinka :: jałynka     świerk :: jałyna 

Majtki :: trusy 

Lodówka :: chołodylnyk  zamrażalnik :: morozylnyk 

Mgła :: tuman, imła 

Chodnik :: trotuar 

Kieliszek do wódki :: czarka 

Kibic, kibol :: uboliwalnyk 

Trójkąt :: trykutnyk 

Prostokąt :: priamokutnyk 

Rura :: truba 

Gwiazda :: zirka, zoria         zorza (polarna) :: zoria 

Kuchenka, piec :: picz 

Pestka :: kistoczka 

Przestępstwo :: złoczyn przestępca :: złoczynec 

Zegar, zegarek :: hodynnyk 

Książe :: kniaz 

Piersi :: hrudy 

Charakter pisma :: poczerk 

Przemysł :: promysłowist 

Kołdra, koc :: pokrywało 

 

 

 

 

 



 

Kurs polskoji mowy – 6  
 

 

Łaskawo prosymo na szostyj urok naszoho bezkosztownoho e-kursu polskoji 

mowy. Leksyka dla wywczennia na siohodni: 

 

 

RZECZOWNIKI ABSTRAKCYJNE 

 

Urząd :: ustanowa 

Zarząd, kierownictwo :: uprawlinnia 

Państwo :: derżawa  

Państwowy :: derżawnyj 

Układ, umowa :: uhoda, domowlenist 

Umowa :: uhoda, dohowir 

UE :: Jewrosojuz, JES 

ZSRR :: Radianskyj sojuz, CCCP 

Obszar :: płoszcza, prostir 

Kierowanie, zarządzanie, rządzenie :: prawlinnia 

Kierować :: prawyty 

Ogłoszenie :: objawa, ohołoszennia  

Podanie :: zajawa  

Ustawa :: zakon 

Reguła, przepis :: prawyło 

Rzeczywistość :: dijsnist  

Nauka, studia ::  nawczannia 

Wiedza :: znannia, wczennia 

Społeczeństwo :: suspilstwo 

Definicja :: wyznaczennia 

Doświadczenie (np. chemiczne) :: doslidżennia 

Doświadczenie (zawodowe, życiowe) :: doswid 

Kontakt :: zwiazok  

Skontaktować się :: zwiazatysja  

Strefa :: zona 

Pas :: smuha 

Obecność :: prysutnist, najawnist 

Nieobecność :: widsutnist 

Znajomość :: znajomstwo 

Spotkanie :: zustricz 

Podróż :: mandriwka 

Przemieszczenie :: peremiszczennia, peresuwannia  



Miejsce :: misce 

Opinia :: dumka 

Czynność :: dija 

Działalność :: dijalnist 

Interes, sprawa, przedsięwzięcie :: diło  

Czasownik :: dijesłowo 

Rzeczownik :: imennyk 

Cecha :: rysa, prykmeta 

Przymiotnik :: prykmetnyk 

Lista :: spysok, perelik 

Zdolność :: zdibnist 

Wymaganie (kryterium) :: wymoha 

Spełniać kryteria :: wykonuwaty wymohy 

Rodzaj :: wyd, sort, gatunok 

Kształt, forma :: wyd 

Forma (niematerialnie) :: wyhlad 

W jakiej formie napisać... :: w jakomu wyladi napysaty...  

Stwierdzenie, fraza :: wysliw 

Wypowiedź :: wysłowluwannia 

Wniosek :: wysnowok 

sukces :: uspich 

cel :: meta, cil 

 

 

CZASOWNIKI  (dijesłowy) 

 

znać się na czymś, być w czymś obeznanym :: rozbyratysja w czomus (buty 

obiznanym u czims)  

osiągnąć :: dosiahty, dobytysja 

osiągać ::  dosiahaty, dobywatysja 

osiągnąć cel :: dosiahty metu 

wolałbym :: ja kraszcze chotiw by 

wolę to niż to :: meni bilsze podobajetsja to niż tamto 

pasować :: pidchodyty 

Wprowadzić coś :: wwesty szczos, zaprowadyty szczos 

Wprowadzić nowy system :: wwesty nowu systemu 

Zaprowadzić porządek :: zaprowadyty porjadok, nawesty poriadok 

Kierować, rządzić, zarządzać :: prawyty 

Kierowanie :: prawlinnia 

Spełniać :: wykonuwaty 

Spełniać przepisy :: wykonuwaty prawyła 

Urzeczywistniać :: zdijsnjuwaty 

Radzić sobie :: sprawliatysja 



Poradzisz sobie z nauką języka :: sprawyszsja z naukoju mowy 

Znaczyć :: oznaczaty 

Graniczyć :: meżuwaty 

Móc :: mohty 

Wyobrażać sobie :: ujawlaty sobi 

Pokonać (problem) :: podołaty, zdołaty (szczos) 

Pokonywać :: dołaty 

Wymienić (w punktach) :: pereliczyty 

Rozpatrywać :: rozhliadaty 

Posługiwać się :: korystuwatysja 

Opracowywać :: rozroblaty 

Domyślić się :: dohadatysja 

Przypomnieć sobie :: zhadaty szczos 

Wątpić :: sumniwatysja w czomus 

Bez wątpienia :: bezsumniwno 

Sprawdzać :: perewiriaty 

Sprawdzić :: perewiryty 

Nadążać :: wstyhaty 

Zdążyć :: wstyhnuty 

Wystarczać :: wystaczaty 

 

 

  

INNE 

 

Dobry :: dobryj 

Zły :: pohanyj,    źle :: pohano 

Lepszy :: kraszczyj, lipszyj 

Stopniowo :: postupowo 

Ostro, wyraźnie :: rizko  

Jednoznacznie :: odnoznaczno 

Dokładnie (precyzyjnie) :: toczno 

Dokładnie (ze szczegółami) :: dokładno, (detalno) 

Dobrze, dogłębnie :: dokorinno 

Zauważalnie :: pomitno, widczutno   

Intensywnie :: sylno, posyłeno 

Ogólnie :: wzahałi, zahałom 

Zupełnie :: zowsim 

Właśnie :: same, (własne) 

Na egzaminie było właśnie to, czego się nie nauczyłem :: Na ispyti buło same te, 

z czoho ja ne pidhotuwawsja 

Całkiem :: cilkom 

Jako całości :: u ciłomu 



Podstawowy :: osnownyj 

Po prostu :: prosto 

Oczywiście :: zwyczajno, awżeż, zwisno, zwisna ricz, (obowiazkowo) 

 

 

Dołuczajte do grupy na Facebooku „Ukraińcy Pomorza, Warmii i Mazur”: 

www.facebook.com/groups/ukrpomorze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/groups/ukrpomorze


Kurs polskoji mowy – 7 
 

Cej urok – ce osnowna czastyna naszoho kursu polskoji mowy. A wodnoczas, 

wona napewno ne bude pozytywno spryjniata profesijnymy filolohamy, adże my 

tut proponujemo radsze alternatywni, neoficijni sposoby wywczennia mowy. 

 

Jak by tam ne buło, je pewni prawyła, jakych szczoprawda wy ne znajdete w 

oficijnych pidrucznykach, a jaki korysno znaty. Pewni litery i zwuky w 

ukrajinskych słowach majut swoji widpowidnyky u polskij mowi. I nawit, 

jakszczo ci prawyła ne zbihajutsia na wsi 100, warto z nymy oznajomytys. 

 

 

Ó :: i  praktyczno zawżdy. Peredusim ce stosujetsia zaminy  ów :: iw 

 

Krakiw, Lwiw, Kyjiw, Charkiw :: Kraków, Lwów, Kijów, Charków 

Widminniuwannia imennykiw u mnożyni: polakiw :: Polaków, (ne maju) 

dokumentiw ::  (nie mam) dokumentów 

 

Czasto: o :: i 

 

Kot :: kit 

Dom :: dim 

Pod :: pid 

Nos :: nis 

 

U wsich słowach, jaki majut u sobi sufiks POD, w ukrajinskij mowi 

widpowidnykom je PID 

Pidłoha, pidlahłyj, pidtiahnuty  :: podłoga, podległy, podciągnąć 

 

 

Zamina i - e 

 

Pies :: pes 

Miecz :: mecz 

Pieczątka :: peczatka 

Ciemno :: temno 

Siebie :: sebe 

Pietruszka :: petruszka 

Wieczór :: weczir 

Dziekan :: dekan 



Ciepło :: tepło 

Ziemia :: zemla 

Kiepski :: kepskyj 

Dzień :: deń 

Wierzba :: werba 

Piec :: pekty 

Pierwszy :: perszyj 

Dziesieć :: desat 

Pierścień :: persteń 

Kierownictwo :: keriwnyctwo 

Piekarz :: pekar 

Pieczara :: peczera 

Niebo :: nebo 

Mieszkać :: meszkaty 

Truskawiec :: Truskawec 

Zielony :: zelenyj 

Biegać :: bihaty 

Śpiewać :: spiwaty 

Dziewczyna :: diwczyna 

Ciekawy :: cikawyj 

Miejsce :: misce 

Bieda :: bida 

Niespodziewanie :: nespodiwano 

 

Mieszać :: miszaty 

Dzieło :: diło 

Miedź :: mid 

Cień :: tiń 

Mierzyć :: miriaty 

Dzielić :: dilyty 

Miesiąc :: misiac 

Mielizna :: milyna 

Dzielnica :: dilnycia 

Pieszo :: piszky 

Sieć :: sit 

Pieśń :: pisnia 

Wiersz :: wirsz 

Wieczny :: wicznyj 

Wiek :: wik 

 



Społuczennia  je 

 

Je :: o 

    :: ji 

 

jechać :: jichaty 

jeść :: jisty 

jeż :: jiżak 

 

 

jeden :: odyn 

jednak :: odnak 

jednostka :: odynycia 

jeleń :: oleń 

jesień :: osiń 

jezioro :: ozero 

jeżyna :: ożyna 

jemioła :: omeła 

 

Zamina ia 

 

ia :: i 

 

Ciasto :: tisto 

Biały :: biłyj 

Miasto :: misto 

Dziad :: did 

Siadać :: sidaty 

Piana :: pina 

Wiatr :: witer 

Ciasny :: tisnyj 

Ciało :: tiło 

Oddział :: widdił 

Piasek :: pisok 

Wiadomo :: widomo 

Siarka :: sirka 

Wiara :: wira 

Siatka :: sitka 

Wiadro :: widro 

Siano :: sino 



Społuczennia ię i ią 

 

Ię, ią :: ia 

         :: ja 

 

imię :: imja 

ciężki :: tiażkyj 

mięso :: mjaso 

język :: jazyk 

miękki :: miakyj 

więzienie :: wjaznycia 

osiągać :: dosiahaty 

mięta :: mjata 

pięć :: pjat 

miąć :: mjaty 

ciężki :: tiażkyj 

mięsień :: mjaz 

zięć :: ziat 

obowiązek :: obowjazok 

święto :: swiato 

pamięć :: pamjat 

porządek :: poriadok 

rząd :: riad 

pociąg :: potiah 

 

 

Na kinec – stattia, jak zawżdy. Cioho razu – pro nawczannia w Polszczi: 

http://tatryskate.eu/?p=1817&lang=uk  

 

Lubyte hory? Dołuczajte do grupy Karpaty:  

www.facebook.com/groups/karpatygrupa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tatryskate.eu/?p=1817&lang=uk
http://www.facebook.com/groups/karpatygrupa


Kurs polskoji mowy – 8  
 

Witajemo na wosmomu uroci polskoji mowy. Prodowżujemo temu z 

poperednioho uroku pro analohiji pewnych społuczeń u polskij i ukrajinskij 

mowach. 

 

Litery ę i ą po spółgłosce. 

 

Ę, ą :: u 

 

Dostęp :: dostup 

Następny :: nastupnyj 

Męczyć :: muczyty 

Błąkać :: błukaty 

Dźwięk :: zwuk 

Kręcić :: krutyty 

Gołąb :: hołub 

Kąt :: kut 

Postęp :: postup 

Kręty :: krutyj 

Kręcony :: kruczenyj 

Łąka :: łuka 

Mąż :: muż 

Wąż :: wuż 

Giąć :: hnuty 

Krąg :: kruh 

Podstępny :: pidstupnyj 

Ginąć :: hynuty 

Odstępować :: widstupaty 

Kłębek :: kłubok 

Ręka :: ruka 

Mętny :: mutnyj 

Odłączać :: widłuczaty 

Kąt :: kut 

Kąpać się :: kupatysja 

Węzeł :: wuzoł 

 

wid  :: od / ot 

 

widpowidnyk :: odpowiednik 



widkryty :: otworzyć 

widstupyty :: odstąpić 

 

 

G :: h 

 

U polskij mowi isnuje jak litera g, tak i litera h. A okrim toho szcze CH, jaka je 

widpowidnykom kyrylicznoho X 

 

UKR :: PL 

 

Hora :: góra 

Horło :: gardło 

Horszczyk :: garnek 

Hniw :: gniew 

Nastupnoho :: następnego 

Zbihatysia :: zbiegać się 

 

Ale: 

 

UKR :: PL 

 

Hańba :: hańba 

Humor :: humor 

Torhiwla :: handel 

Istorija :: historia 

Huk, szum :: huk 

Parol :: hasło 

 

Tobto ne można awtomatyczno zaminiuwaty ukrajinske h na polske g, tak jak ce 

je w rosijskij mowi. W rosijskij bude zwuczaty: Gamburg, gidrozona, 

Czernigiw, a w polskij bude: Hamburg, hydrozona, Czernihiw, ale: góra, ogórek 

(ohirok) itd. 

 

Zwernit uwahu, szczo widpowidnykom kyrylicznoho X je dwoznak CH. Tobto 

dwi litery, jaki tworiat razom odyn zwuk. Pryczomu w polskij mowi, na 

widminu wid ukrajinskij, biloruskij, czeskij i slowackij, zwuky H i CH zwuczat 

identyczno. Tobto jak CH. Polaky wysłowlujut slowa: hańba, humor, huk tak 

jakby w ukrajinskij mowi jszłosia pro zwuk CH (kyrylyczne X). Ce i je 

pryczynoju pomyłok u szkoli i ne tilky, adże szkolari dowhi roky ne możut 



zrozumity, koły treba pysaty CH (ceha) a koły H (samo ha). Bahato polakiw 

nawit u dorosłomu żytti pomylajutsia. 

 

 

Ca :: cia 

 

Dla ukrajinskij mowy charakterne miake zakinczennia imennykiw cia, todi jak 

w polskij mowi ce zakinczennia twerde: ca. 

 

Owca :: wiwcia, ulica :: wułycia, strzelnica :: strilnycia. 

 

Widpowidnykom ukrajinskoji litery ji je prosto i. 

 

UKR :: PL 

 

Ukrajina :: Ukraina 

Ehojist :: egoista 

 

Zwernit uwahu, szczo u polskij mowi czołowiczi nazwy profesij czy funkcij 

osib majut zakinczennia typowe dla żinoczoho rodu, tobto na STA, todi jak dla 

ukrajinskij je bilsz charakterne ST. 

 

UKR :: PL 

 

Specialist :: specjalista 

Ehojiost :: egoista 

Publicyst :: publicysta 

Żurnalist :: dziennikarz, żurnalista 

Maszynist :: maszynista 

 

Ale: 

 

Magistr :: magister 

 

Zamina U :: W 

 

Zamist ukrajinskoho (i rosijskoho) W w polskij mowi je U abo (zridka) ł: 

 

UKR :: PL 

Awtobus :: autobus 



Jewropa :: Europa 

Jewpatorija :: Eupatoria 

Mawpa :: małpa 

 

Zakinczennia dijesłowa w mynułomu czasi 

 

UKR :: PL 

 

zrobyw :: zrobił (on) 

praciuwaw :: pracował (n) 

 

W polskij mowi nemaje charakternoho dla ukrajinskoji ta biłoruskoji mowy 

społuczennia WU na poczatku słowa. Je natomist U, jak w rosijskij mowi. 

 

PL :: UKR 

 

Ulica :: wułycia 

Usta :: wusta 

Ucho :: wucho 

Ul :: wulyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurs polskoji mowy – 9   
 

Nezważajuczy na te, szczo polska leksyka duże schoża na ukrajinsku, w naszych 

mowach isnujut' "falszywi druzi", na jakych treba zwertaty osobływu uwahu. 

Jdet'sia pro słowa i zwernennia, jaki zwuczat' i pyszut'sia podibno w oboch 

mowach, ale majut' insze znaczennia. Inkoły nawit' protyleżne abo neprystojne. 

 

Słowa, jaki podajemo nyżcze, prosto treba wywczyty i zwertaty na nych uwahu. 

Bażano wsi. 

 

PL - UA 

 

Ruchać się - zajmatysia seksom 

Krzesło - stilec 

Łyżwy - kowzany 

Drużyna (sportowa) - sportywna komanda 

Sklep - mahazyn, kramnycia 

Dywan - kyłym 

Kubek - sklanka, stakan 

Dynia - harbuz 

Kijanka - mołoda żaba 

Akademik - hurtożytok 

Nawiązywać - nawodyty kontakty 

Rozbierać się - rozdiahatysia 

Jedyny - poodynokyj 

Niewidomy - slipyj 

Magazyn - skład 

Na pewno - toczno, na 100% 

Arbuz - kawun 

Owoce - frukty 

Szyny - rejky 

Matka - maty, mama 

Pukać - stukaty 

Baton - szokoladnyj batonczyk 

Broń - zbroja 

Dorożka - kolaska (wiz z konem) 

Dworzec - wokzał 

Głaz - wełykyj kamiń, skela 

Kwas - kysłota 

Klątwa - proklattia 



Koniecznie - obowjazkowo 

Krawat - hałstuk 

Liczny - czyslennyj 

Oddychać - dychaty 

Pamiętnik - memuary 

Pensja - zarpłata 

Rano - ranok 

Jutro - zawtra 

Fakultet - dodatkowi uroky 

Czaszka - czerep 

Sutki - hrudy 

Złamać się - trisnuty, perełamatysia 

Wypadek - transportna awarija 

Spuścić się - skinczyty (orgazm) 

 

 

Bilsze prykładiw znajdete w ciomu pidrucznyku: 

http://ebookpoint.pl/view/8594E/ksiazki/praktyczny-podrecznik-jezyka-

polskiego-dla-ukraincow-jakub-loginow,s_2x01.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebookpoint.pl/view/8594E/ksiazki/praktyczny-podrecznik-jezyka-polskiego-dla-ukraincow-jakub-loginow,s_2x01.htm
http://ebookpoint.pl/view/8594E/ksiazki/praktyczny-podrecznik-jezyka-polskiego-dla-ukraincow-jakub-loginow,s_2x01.htm


Kurs polskoji mowy – 10  
 

Nezważajuczy na te, szczo polska leksyka duże schoża na ukrajinsku, w naszych 

mowach isnujut' "falszywi druzi", na jakych treba zwertaty osobływu uwahu. 

Jdet'sia pro słowa i zwernennia, jaki zwuczat' i pyszut'sia podibno w oboch 

mowach, ale majut' insze znaczennia. Inkoły nawit' protyleżne abo neprystojne. 

 

Słowa, jaki podaju nyżcze, prosto treba wywczyty i zwertaty na nych uwahu. 

Bażano wsi. 

 

PL - UA 

 

Ruchać się - zajmatysia seksom 

Krzesło - stilec 

Łyżwy - kowzany 

Drużyna (sportowa) - sportywna komanda 

Sklep - mahazyn, kramnycia 

Dywan - kyłym 

Kubek - sklanka, stakan 

Dynia - harbuz 

Kijanka - mołoda żaba 

Akademik - hurtożytok 

Nawiązywać - nawodyty kontakty 

Rozbierać się - rozdiahatysia 

Jedyny - poodynokyj 

Niewidomy - slipyj 

Magazyn - skład 

Na pewno - toczno, na 100% 

Arbuz - kawun 

Owoce - frukty 

Szyny - rejky 

Matka - maty, mama 

Pukać - stukaty 

Baton - szokoladnyj batonczyk 

Broń - zbroja 

Dorożka - kolaska (wiz z konem) 

Dworzec - wokzał 

Głaz - wełykyj kamiń, skela 

Kwas - kysłota 

Klątwa - proklattia 



Koniecznie - obowjazkowo 

Krawat - hałstuk 

Liczny - czyslennyj 

Oddychać - dychaty 

Pamiętnik - memuary 

Pensja - zarpłata 

Rano - ranok 

Jutro - zawtra 

Fakultet - dodatkowi uroky 

Czaszka - czerep 

Sutki - hrudy 

Złamać się - trisnuty, perełamatysia 

Wypadek - transportna awarija 

Spuścić się - skinczyty (orgazm) 

 

 

Bilsze prykładiw znajdete w ciomu pidrucznyku: 

http://ebookpoint.pl/view/8594E/ksiazki/praktyczny-podrecznik-jezyka-

polskiego-dla-ukraincow-jakub-loginow,s_2x01.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurs polskoji mowy – 11  
 

Witaju na nastupnomu uroci polskoji mowy. Cioho razu predstawlaju leksyku, z 

jakoju wy zustrinetesia w polskych e-mahazynach. 

 

Plik :: fajl 

Akceptuję :: schwaluju, pochodżujus 

Zarządzanie :: uprawlinnia 

Przechowywanie :: zbereżennia 

Urządzenie :: prystrij, pryład, kompjuter/smartfon/planszet 

Twoje konto :: twij akkaunt 

Zaloguj się :: zaloguwatysia, uwijty 

Gwiazdka :: ziroczka 

Wymagane :: obowjazkowi 

Są :: je (w mnożyni) 

Hasło :: parol 

Powtórzyć hasło :: powtoryty parol 

Czytnik :: prystrij dla czytannia elektronnych knyh 

Masz :: czy majesz? 

Zaprenumerować :: pidpysatysia na 

Rezygnacja :: widmowa 

Chwila :: moment, myt 

Sklep :: mahazyn 

Akceptować :: pohodżuwatysia 

Polityka prywatności :: prawyła obrobky personalnych danych 

Regulamin :: prawyła korystuwannia 

Udostępnić :: nadaty dostup 

Usunąć :: wydalyty 

Niniejszy :: cej (cej, jakyj wy zaraz czytajete) 

Serwis internetowy :: web::storinka, portal 

Wyrazić zgodę :: (oficijnyj styl) pohodżuwatysia 

Przetwarzanie :: obrobka (informaciji) 

Przechowywanie :: zberihannia 

Dane osobowe :: personalni dani 

Ustawa :: zakon 

Usuń z koszyka :: wydalyty z koszyka 

Faktura :: rachunok dla płatnykiv podatku VAT 

Przelew bankowy :: perekaz hroszej 

Błyskawiczny przelew :: myttiewyj perekaz 

Tytuł :: zwannia (Pan / Pani) 



Treść :: zmist 

Pomoc :: dopomoha 

Zobacz :: podywys 

Darmowa przesyłka :: bezkosztowna postawka 

Forma płatności :: sposib opłaty 

Rabat :: znyżka 

Kod rabatowy :: kod na znyżku 

Użytkownik :: korystuwacz 

Kod pocztowy :: posztowyj indeks 

Kraj, państwo :: derżawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurs polskoji mowy – 12  
 

Siohodnisznij urok polskoji mowy bude duże cikawyj. My prosto predstawymo 

polski anekdoty mowoju oryginalu. A szczob wy wse zrozumiły, pered tym jak 

jich proczytajete, oznajomtesia bud laska zi słowamy, jaki możut buty 

nezrozumiłymy: 

 

Spotkanie :: zustricz 

Umówione miejsce :: pohodżene misce 

Kolejka :: czerha 

PRL :: Polska Rzeczpospolita Ludowa, Polska narodna respublika = 

komunistyczna Polszcza (1945 – 1989) 

Sklep :: mahazyn 

Menel :: bomż, pjanycia 

Wytrawne (wino) :: suche 

Niebieskie :: synie 

Facet :: czuwak 

Kierowca :: wodij 

Rzucić :: kynuty 

Patrzy :: dywytsia 

Skąd :: zwidky 

Speszona :: zbenteżena 

Załatwię :: załahodżu, wyriszu 

Ubranych :: wdiahnenych 

Procesja pogrzebowa :: pochoronnyj pochid 

Pała :: ocinka 1, jedynka, tobto najhirsza ocinka w szkoli 

Powiedziałem :: ja skazaw 

Wypracowanie :: twir, pysmowa robota 

Balanga :: weczirka 

Nagle :: raptom 

Lodówka :: chołodylnyk 

Założyć :: wdiahnuty / wzuty 

Łyżwy :: kowzany 

 

Przychodzi Iwanow do sklepu w PRL. 

- Co, nie ma u was mięsa? 

- U nas nie ma ryb. Mięsa nie ma w sklepie obok. 

 

Podczas subotnika (sobotniego czynu społecznego) jeden mężczyzna kopie 

dołki, a drugi zasypuje. 



- Co robicie? - pyta przechodzień. 

- Trzeci miał sadzić drzewka, ale nie przyszedł. 

 

Przychodzi menel do sklepu i prosi o wino. Młoda, ambitna uczennica pyta czy 

ma być białe, czy czerwone, wytrawne czy półsłodkie, bułgarskie czy 

kalifornijskie... 

Menel cierpliwie słucha i na koniec mówi: 

- Może być i niebieskie mongolskie byle kosztowało 3.50 zł...  

 

 

Na stację benzynową podjeżdża samochód. Facet obsługujący pompę widzi na 

tylnym siedzeniu auta dwa pingwiny. Zaskoczony pyta kierowcę: 

- Co robią tu te dwa pingwiny? 

- Znalazłem je i nie wiem, co z nimi zrobić. 

Facet bez namysłu odpowiada: 

- Powinien je pan zawieźć do zoo. 

- O, to doskonały pomysł, dziękuję! 

I zadowolony kierowca odjechał. Następnego dnia znów pojawia się na stacji, a 

na tylnym siedzeniu jego auta siedzą te same pingwiny. Pracownik stacji mówi: 

- Hej, myślałem, że zabrał je pan do zoo. 

- Zabrałem, zabrałem! Spędziliśmy wspaniały dzień. Dzisiaj idziemy na plażę. 

 

Wiadomo, że kanapka zawsze spada masłem do dołu - to raz, a dwa - wiadomo, 

że kot zawsze spada na 4 łapy. 

Teraz wystarczy wziąć posmarować kanapkę masłem, postawić na niej kota i 

rzucić z pewnej wysokości. 

Powinno się kręcić 

;) 

 

 

Pływa bogaty zając po jeziorze motorówką, wszyscy patrzą się na niego. Nagle 

przychodzi pijany niedźwiedź i mówi: 

- A skąd masz?? 

Zając odpowiada: 

- A jak się nie pije to się ma! 

Na następny dzień zając jeździ porshem po ulicy wszyscy się patrzą. Nagle 

znowu przyłazi pijany niedźwiedź i pyta: 

- A skąd masz? 

Zając odpowiada: 

- A jak się nie pije to się ma! 



Potem zając lata po niebie helikopterem. Nagle niedźwiedź przelatuje koło 

niego samolotem. Zając pyta: 

- A skąd masz? 

A niedźwiedź: 

- A jak się zda butelki to się ma! 

 

 

Dyrektor kocha się z sekretarką. Sekretarka lekko speszona: 

- Dyrektorze, może drzwi zamkniemy? Całe biuro patrzy... 

- Nie! Jak zamkniemy, to pomyślą, że wódkę pijemy. 

 

 

Jasiu wpada spóźniony do szkoły. Na schodach stoi dyrektor i woła: 

- Dziesięć minut spóźnienia! 

- Ku*wa, ja też! - stwierdza Jasiu ze zrozumieniem. 

 

 

Lato, popołudnie, mąż mówi do żony: 

- Może pójdziemy do łóżka? 

- Ale Jasiu jeszcze nie śpi, jak mu wytłumaczysz, że tak wcześnie do łóżka 

idziemy? A jak coś usłyszy? 

- Ja to załatwię - mówi mąż i idzie do Jasia. 

- Jasiu, stań w oknie i licz ubranych na czarno ludzi. Za każdego dostaniesz ode 

mnie złotówkę. 

Jasiu idzie do okna, rodzice do łóżka. Jasiu liczy: 

- Złoty... dwa... trzy... oj, ojcu by taniej prostytutka wyszła, 

procesja pogrzebowa idzie... 

 

Nauczyciel pyta: 

- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny? 

- 7. 

- A ile będziesz miał w następne? 

- 9. 

- Siadaj, pała! 

- Niech to szlag, pała w urodziny! 

 

 

Jasiu tłumaczy ojcu, dlaczego dostał jedynkę z matematyki. 

- Nauczyciel zapytał mnie, ile jest dwa razy trzy, powiedziałem, że sześć. No to 

on mnie zapytał, ile jest trzy razy dwa... 



- A to nie jeden ch*j?! – przerywa przytomnie ojciec. 

- Właśnie tak mu powiedziałem... 

 

 

Pani w szkole nakazała dzieciom napisać wypracowanie, które miało by się 

kończyć zdaniem: "Mama jest tylko jedna". Na drugi dzień pani pyta się dzieci.  

- No dzieci przeczytajcie co napisaliście - może zaczniemy od Małgosi.  

- Mama jest kochająca przytula nas, układa do snu. Mama jest tylko jedna.  

- Gosiu 5 siadaj. Teraz Pawełek  

- Mama wyprowadza nas na spacery kupuje nam rowery. Mama jest tylko jedna.  

- Pawełku 5 siadaj.  

Wreszcie Pani przepytała prawie całą klasę. Pozostał tylko Jasiu.  

- Jasiu a ty, co napisałeś?  

- W domu balanga, a wódka leje się litrami. Nagle wódka się skończyła, więc 

mama do mnie: Jasiek skocz do lodówki przynieś dwie wódki. Idę do kuchni, 

otwieram lodówkę i drę się z kuchni:  

Mama! Jest tylko jedna! 

 

 

Żona do męża przed wyjściem na plażę: 

- Chciałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich! 

- To załóż łyżwy... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKINCZENNIA 
 

Diakuju za te, szczo wy zapysałys na nasz kurs abo widnowyły pidpysku. 

Spodiwajus, szczo kurs wam spodobawsja i buw prydatnyj. Zrozumiło, szczo ce 

szcze ne wse. Ce tilky poczatok wywczennia i wdoskonalennia polskoji mowy, 

a potim – piznawannia Polszczi, jiji kultury, filmiw, nowych znajomstw, 

mandriwok, knyżok i bahato inszoho. 

 

Szczo dali? Persz za wse, rekomenduju kupyty mij pidrucznyk polskoji mowy ta 

polskoho mołodiżnoho slengu, jakyj je rozszyrenoju wersijeju cioho kursu. Cina 

pidrucznyka – ce tilky 1 euro, tobto 4,50 złotoho. Pidrucznyk kupyte za 

posyłanniam: 

 

http://ebookpoint.pl/view/8594E/ksiazki/praktyczny-podrecznik-jezyka-

polskiego-dla-ukraincow-jakub-loginow,s_2x01.htm  

 

Okrim toho, wy zapysałys na nasz newsletter portalu TatrySkate / Port Europa i 

w ramci cioho newslettera, czerez misiac – dwa wid otrymannia cioho kursu, 

wam bude nadisłano dalszu czastynu – z praktycznoju informacijeju pro polsku 

kulturu, cikawi filmy, podorożi. 

 

Zaproszuju do naszych grup na FB 

 

 Ukraińcy Pomorza, Warmii i Mazur: 

www.facebook.com/groups/ukrpomorze  

 Karpaty: www.facebook.com/groups/karpatygrupa  

 Rolyky/Skateboard: www.facebook.com/groups/rolyky  

 

 

 

Do zustriczi!  
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