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Materiały do lekcji 5 

Kim jesteś? 

1. Поєднай запитання і переклад 

Kim jesteś?                                  Де живеш? 

Gdzie mieszkasz?                        Як почуваєшся? 

W jakim zawodzie pracujesz?     Ким ти є? 

Czym się zajmujesz?                   Ким працюєш? 

Jak się czujesz?                           Чим займаєшся? 

 

2. Підкресли привильну відповідь з дужок: 

Підказка: pielęgniarz –медбрат, piekarz – пекар 

Pracuję w salonie jako (fryzjer, kucharz, nauczycielka) 

Pracuję w szkole jako (florysta, nauczycielka, lekarz) 

Pracuję w kwiaciarni jako (lekarz, florysta, cukiernik) 

Pracuję w piekarni jako (piekarz, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, florysta) 

Pracuję w restauracji jako (kelner, kierowca, pielęgniarka) 

Pracuję w szpitalu jako (lekarz, pielęgniarz, kierowca) *обери 2 

 

3. Переклади на польську за допомогою слів підказок (постав їх в 

правильному відмінку): kucharz, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, 

kelnerka, kucharka, nauczycielka, nauczyciel, florysta, fryzjer.  

Я є кухарем  _____________ 

Я є вчителькою __________ 

Я є кухаркою_____________ 

Я є вчителем_____________ 

Я є флористкою___________ 

Я є техніком безпеки та гігієни праці_________________________________ 

Я працюю як перукар ___________________ 

Я працюю офіціанткою__________________ 

 

4. Допиши до слова в однині відповідник у множині за прикладом та навпаки: 

Приклад: Ja pracuję w szkole  - te kobiety pracują w szkole 

Ja pracuję w sklepie – mężczyźni ____________ 

Ja jem śniadanie -  dzieci______________ 

Kobiety i mężczyźni sprzątają  - ja ___________ 

Florystki robią bukiety w kwiaciarni - _ona______________ 
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Ja wysyłam wiadomości przez telefon  - oni __________________ 

Oni czytają książkę – ja __________________________ 

 

5. Переклади на польську мову дієслова: 

Дієслово першої особи 

однини українсьою 

Інфінитив дієслова в 

польській мові 

Дієслово першої особи 

однини польською 

Малюю  malować  

Танцюю  Tańczyć   

Люблю  Lubić  

Працюю Pracować   

Кохаю  Kochać  

Співаю  Śpiewać  

Маю  Mieć  

Граю Grać  

Знаю Znać  

Вмію  Umieć  

Розумію Rozumieć  

Їм Jeść  

 

6. Переклади слова з дужок в тексті: 

Cześć! Mam na imię Agata. Pracuję w szpitalu jako pielęgniarka. Jestem 

________(медсестрою) od 10 lat i bardzo ________(люблю) swoją pracę, ponieważ chcę 

pomagać ludziom. W szpitalu razem za mną pracuje dużo osób. Czasami w naszym szpitalu są 

obcokrajowcy. Zwykłe_____________ (розумію) ich, ale czasami muszę tłumaczyć za 

pomocą telefonu słowa niezrozumiałe.  

Moje koleżanki i koledzy z pracy _______(є) lekarzami, kucharzami, kierowcami karetek 

pogotowia i, tak jak ja, pielęgniarzami. Również mam koleżanki poza  pracą, one są 

_____________(флористками) _____________(вчительками), 

_______________(перукарками).  
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__________(Люблю) z nimi się spotykać, a również _________(люблю) spędzać czas 

czytając książki.  

Lubię __________(читати), _____________  (малюватим) i spędzać czas z rodziną. 
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Słownik 
Kim jesteś – ким ти є? 

Kucharz/kucharka- кухар/кухарка 

Florysta/florystka-флорист/флористка 

Nauczyciel/nauczycielka – вчитель/вчителька 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – технік безпеки і гігієни праці 

Lekarz/lekarka – лікар/лікарка 

Pielęgniarz/pielęgniarka – медбрат/медсестра 

Fryzjer/fryzjerka-перукар/перукарка 

Kelner/kelnerka – офіціант/офіціантка 

Pracować - працювати 

Uczyć się – в читись 

Umieć – вміти 

Malować - малювати 

Tańczyć - танцювати 

Śpiewać - співати 

Mieć - мати 

Grać - грати 

Znać - знати 

Rozumieć - розуміти 

Kochać - кохати 

Lubić - любити 

Jeść – їсти  

Sklep - магазин 

Salon - салон 

Kwiaciarnia – магазин квітів 

Piekarnia - пекарня 

Pomagać - допомагати 

Szpital - лікарня 

Dużo - багато 

Praca - робота 

Zwykłe - зазвичай 

Musieć - мусити 

Tłumaczyć – перекладати (пояснювати) 

Obcokrajowiec/obcokrajowcy- іноземець/іноземці 

Czasami – час від часу 

Słowa niezrozumiałe – незрозумілі слова 

Koleżanki / koledzy – подруги/друзі 
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Spędzać czas – проводити час 

Kierowca - водій 

Samochód – машина/авто 

Pogotowie – швидка допомога 

Karetka – машина швидкої допомоги 
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Відповіді до завданнь 

1. Поєднай запитання і переклад 

Kim jesteś?     Ким ти є?                             

Gdzie mieszkasz?     Де живеш?                   

W jakim zawodzie pracujesz?        Ким працюєш? 

Jak się czujesz?        Як почуваєшся?                                  

Czym się zajmujesz? Чим займаєшся? 

 

2. Підкресли привильну відповідь з дужок: 

Pracuję w salonie jako (fryzjer, kucharz, nauczycielka) 

Pracuję w szkole jako (florysta, nauczycielka, lekarz) 

Pracuję w kwiaciarni jako (lekarz, florysta, cukiernik) 

Pracuję w piekarni jako (piekarz, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, florysta) 

Pracuję w restauracji jako (kelner, kierowca, pielęgniarka) 

Pracuję w szpitalu jako (lekarz, pielęgniarz, kierowca) *обери 2 ватіанти. 

Підказка: pielęgniarz -медбрат 

  

3. Переклади на польську за допомогою слів підказок (постав їх в правильному 

відмінку): kucharz, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, kelnerka, kucharka, 

nauczycielka, nauczyciel, florysta, fryzjer.  

Я є кухарем  Jestem kucharzem 

Я є вчителькою Jestem nauczycielką 

Я є кухаркою Jestem kucharką 

Я є вчителем Jestem nauczycielem 

Я є флористкою Jestem florystką 

Я є техніком безпеки та гігієни праці Jestem technikiem bezpieczeństwa i higieny pracy  

Я працюю як перукар Jestem fryzjerem 

Я працюю офіціанткою Jestem kelnerką 

 

4. Допиши до слова в однині відповідник у множині за прикладом та навпаки: 

Приклад: Ja pracuję w szkole  - te kobiety pracują w szkole 

Ja pracuję w sklepie – mężczyźni pracują w sklepie 

Ja jem śniadanie -  dzieci jedzą śniadanie 

Kobiety i mężczyźni sprzątają  - ja sprzątam 

Florystki robią bukiety w sklepie – ja robię bukiety w sklepie  

Ja wysyłam wiadomości przez telefon  - oni wysyłają wiadomości przez telefon 

Oni czytają książkę – ona czyta książkę 
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5. Переклади на польську мову дієслова: 

Дієслово першої особи 

однини українсьою 

Інфінитив дієслова в 

польській мові 

Дієслово першої особи 

однини польською 

Малюю  malować maluję 

Танцюю  Tańczyć  Tańczę 

Люблю  Lubić Lubię 

Працюю Pracować  Pracuję 

Кохаю  Kochać Kocham 

Співаю  Śpiewać Śpiewam 

Маю  Mieć Mam 

Граю Grać Gram 

Знаю Znać Znam 

Вмію  Umieć Umiem 

Розумію Rozumieć Rozumiem 

Їм Jeść Jem 

 

 

6. Переклади слова з дужок в тексті: 

Cześć! Mam na imię Agata. Pracuję w szpitalu jako pielęgniarka. Jestem pielęgniarką od 10 

lat i bardzo lubię swoją pracę, ponieważ chcę pomagać ludziom. W szpitalu razem za mną 

pracuje dużo osób. Czasami w naszym szpitalu są obcokrajowcy. Zwykle ich rozumiem, ale 

czasami muszę tłumaczyć za pomocą telefonu słowa niezrozumiałe.  

Moje koleżanki i koledzy z pracy są lekarzami, kucharzami i, tak jak ja, pielęgniarzami. 

Również mam koleżanki poza pracą, one są florystkami, nauczycielkami, fryzjerkami.  

Lubię z nimi się spotykać, a również lubię spędzać czas czytając książki.  

Lubię czytać, malować i spędzać czas z rodziną. 
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