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Вступ 
 
 
Польща – це не тільки найбільший із західних сусідів України, але також 
країна, яка виступає у ролі посередника між Україною та ЄС. Знання 
польської мови допомагає у кар'єрі та може бути вашим козирем у процесі 
пошуку роботи – особливо якщо живете на Сході і Півдні України та в 
Києві, де польська мова мало поширена. 
 
Вже закінчилися ті часи, коли достатньо було знати лише одну західну 
іноземну мову (англійську або німецьку) і ви вже – освічена і світова 
людина. У більшості країн ЄС важко вже знайти престижну роботу, якщо 
ти знаєш лише англійську мову. Знання принаймні двох іноземних мов – 
це абсолютний мінімум. Таке буде невдовзі і в Україні, тому варто 
завчасно подумати про своє професійне майбутнє і окрім англійської (або 
німецької) вивчити ще другу іноземну мову. 
 
Чому саме польську? Окрім усього іншого (Польща – сусідня держава, 
відносно велика, це найбільша країна з-поміж нових членів ЄС, яка 
орієнтується на тісну співпрацю з Україною), польська мова просто дуже 
подібна до української та її досить легко вивчити. Набагато простіше, ніж 
німецьку чи французьку, навіть якщо ви – російськомовний.  
 
Цей підручник – це доповнення і розширення матеріалу, викладеного на 
безкоштовному е-курсі польської мови, на який можна записатися на 
порталу «Порт Європа» за адресою: www.porteuropa.eu/ua  
Принцип навчання польської мови, на якому ґрунтується цей підручник – 
такий же, як на згаданому курсі, однак у підручнику українські слова 
записані кирилицею (на курсі – у польській транслітерації), а також у 
цьому підпручнику є викладені матеріали про польський сленг та багато 
інших, яких на курсі немає.  
 
Наш підручник і курс відрізняються від класичних методів навчання 
польської мови. Автор підручника, польський кореспондент “Дзеркала 
тижня” Якуб Логінов, використав у ньому авторський метод, завдяки 
якому він сам колись вивчив українську мову протягом всього 4 місяців. 
Як це можливо? Рецепт простий: оскільки аж 60% польських слів – подібні 
до українських, достатньо вивчати тільки ті, котрі відрізняються. Окрім 
того, ми наводимо приклади типових для польської мови мовних 
конструкцій. Наприклад там, де в українській мові є суфікс пере-, або про- 
там у польській є prze-, польські букви ą i ę часто зустрічаються там, де в 
українській та російській є у (наприклад: зуб – ząb, дуб – dąb, вудка – 
wędka, і так далі). Таких неформальних правил є кільканадцять, однак про 
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це не вчать на класичних курсах польської, а саме вони найбільше 
допомагають у вивченні мови. Коли з ними ознайомишся, ти зможеш вже 
несвідомо говорити польські слова, навіть якщо не знаєш всієї лексики, 
достатньо просто в певний спосіб змінити українське слово і з великою 
імовірністю вийде польське слово (наприклад: несподівано – 
niespodziewanie, море – morze тощо). Звісно, інколи вийде з того 
українсько-польський суржик, однак усе рівно у такий спосіб можна дуже 
швидко оволодіти хоча б основи польської. Це стосується також 
російськомовних українців зі Сходу та Півдня, котрі на відміну від львів'ян 
польської мови просто так не розуміють — після вивчення нашого 
підручника будете може не одразу говорити, але вільно читати польською. 
 
Цей підручник буде корисним також для осіб із Західної України, котрі 
польську мову вже трохи знають. Такі особи особливо зацікавить розділ 
про польський молодіжний сленг. Завдяки ньому зможете вивчити 
справжню, живу мову польської молоді (і не тільки), що буде корисним 
особливо для осіб, котрі збираються до Польщі на навчання. Окремий 
матеріал присвячений найчастішим помилкам, які роблять у польській 
мові ті українці, котрі вже добре знають польську та підкажемо, як уникати 
«фальшивих друзів» - слів які ідентично звучать у польській і українській, 
але мають різне значення. 
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Польська лексика 
 
 
У процесі навчання іноземних мов існує правило, згідно з яким достатньо 
вивчити всього 2000 слів, щоб розуміти аж 80% письмового тексту. Звісно, 
окрім того необхідно знати принаймні підстави граматики та мати 
практичний контакт з мовою – наприклад читати тексти даною мовою, 
слухати радіо, дивитись фільми, спілкуватися з людьми тощо. Як це 
можливо, що вистачить ці 2000 слів, тоді як лексикальна база кожної мови 
налічує десятки тисяч слів і словосполучень? Річ у тім, що переважну 
більшість слів так і не використовується в щоденному спілкуванні або 
використовується дуже рідко. Отже, питання ідеться про те, як знайти саме 
ці найважливіші слова і не морочити собі голову вивченням цієї лексики, 
без якої можна обійтися. У випадку вивчення мови, яка подібна до нашої 
рідної, тут ще доходить черговий нюанс – вивчити треба тільки ці слова і 
звернення з-поміж цих найважливіших і найчастіше використовуваних, які 
ніяк не подібні до «наших». Отже, немає потреби вивчати, що кухня – це 
kuchnia, а шафа – це szafa – це і так зрозуміло. 
 
В цьому розділі ми представляємо список таких найважливіших слів і 
звернень, які просто необхідно вивчити на пам’ять. Якщо оволодієте цією 
лексикою, без жодної додаткової підготовки вже зможете більш-менш 
вільно прочитати польський текст і розуміти його загальний сенс. 
 
 
Мабуть - widocznie, najprawdopodobniej 

Поруч (із собою) - blisko obok siebie, razem  

Взагалі  - zasadniczo, ogólnie, w ogóle  

Загальний - ogólny; łączny 

Взагалі – ogólnie, tak w ogóle 

Загальна сума – łączna kwota 

Тобто – więc, tak więc 

Обов’язково, звісно, звичайно (висловлення згоди) – oczywiście, jasne że tak 

Залишити – pozostawić, zostawić 

Залишити вагон – opuścić wagon 
 
Залишок – pozostałość 
 
Надлишок – nadmiar 
 
Залишитися  - pozostać   
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Залишитися без грошей, опинитися в тяжкому становищі -  

pozostać bez pieniędzy; – znaleźć się w trudnym położeniu) 

Подолати, здолати - pokonać (trudności, odległość, zły nastrój)  

Так повелося -  Tak się ułożyło, tak wyszło 

Траплятися - Zdarzać się  

Доводити – dowodzić, udowadniać, argumentować  

Нам довелося ночувати на вокзалі – nam przyszło nocować na dworcu 

Довести до чогось - doprowadzić do czegoś (osiągnąć coś staraniem)  

Проводити - przeprowadzać  

Потрапити - Trafić gdzieś, dostać się dokądś, znaleźć się gdzieś fizycznie/w jakiejś sytuacji – 

Я потрапив до Львова – dostałem się do Lwowa 

Ми потрапили в одну групу – dostaliśmy się do tej samej grupy, znaleźliśmy się w tej samej 

grupie 

Точно – dokładnie  

Точно так, це точно – dokładnie tak, właśnie tak 

Точний – dokładny, precyzyjny, szczegółowy 

Дивитися – patrzeć (na coś), oglądać (coś) 

Можна подивитись? – można zobaczyć? Można popatrzeć? Można obejrzeć? 

Дивись! – patrz!  spójrz! Zobacz! 

Зупинка – przystanek 

Зупиняти, зупинити, зупинитися – zatrzymywać, zatrzymać, zatrzymać się 

Прошу зупинитись – proszę się zatrzymać 

Спиняти – zatrzymywać, wstrzymywać, tamować (tama = дамба) 

Припинити -  przystopować (np. zdusić jakąś działalność) 

Підприємство було змушене припинити діяльність через нестачу коштів - 

Przedsiębiorstwo było zmuszone przerwać działalność z powodu braku środków 

finansowych. 

Довідка – informacja 

Довідка (документ) – zaświadczenie  

Туристична довідка – informacja turystyczna 

Довідник, посібник – poradnik 

Дізнятися – dowiedzieć się 

Заповідник – rezerwat 

Гаразд – dobrze, w porządku 


