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Materiały do lekcji 6 

Plan dnia 

 
1. Табличка підказка 

 

2. Переклади слова і постав їх у порядку від ранку до вечора. 

Jem kolację – myję zęby – pracuję – idę do pracy – sprzątam – robię zakupy - jem 

śniadanie – czytam – gotuję – jem obiad – spaceruję – rozmawiam przez telefon –

wstaję – uczę się  

 

1)Встаю________________________ 

2)______________________________ 

3)______________________________ 

4)______________________________ 

5)______________________________ 

6)______________________________ 

7)______________________________ 

8)______________________________ 

9)______________________________ 

10)_____________________________ 

11)_____________________________ 

12)_____________________________ 

13)_____________________________ 

14)_____________________________ 

 Wstawać Myć  jeść jechać  sprzątać 

ja wstaję myję jem jadę sprzątam 

ty wstajesz myjesz jesz jedziesz sprzątasz  

On/ona/ono wstaje myje je jedzie  sprząta 

my wstajemy  myjemy jemy jedziemy  sprzątamy 

wy wstajecie myjecie jecie jedziecie  sprzątacie  

Oni/one wstają  myją jedzą jadą  sprzątają 
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3. Розподіліть слова по відповідним стовпчикам. RZ після P,T,K,CH – 

читаєтся не як ж, а як ш. Потренуйся у вимові! В тебе все вийде  

Krzak, sprzątam, rzecz, krzywo, rzeka, rzeźba, trzy, rzadko, chrzest, krzyk, rzemień, rząd. 

[Ж] [Ш] 

  

  

  

  

  

  

 

4. Переклади польські слова з RZ відповідниками українських слів з 

літерою Р: 

drzewo  

jarzmo 

kalendarz 

korytarz 

korzeń 

orzech 

porządek 

rzecz 

rzemiosło 

towarzysz 

wierzba 
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5. Заповни табличку самостійно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Доповни текст: 

Wstaj_ rano i od razu id_ myć zęby. Codziennie pij_ kawę i jem śniadanie przed 

pracą. Szybko j__ śniadanie, ubieram się, wychodz_ z domu. Id_ na tramwaj do 

pracy. W pracę pisz_ maile, rozmawi__ przez telefon i osobiście z klientami, a w 

przerwie j__ obiad i odpoczywam. Robi_ herbatę w pracy. Pracuj_ dalej do 

wieczora. Wieczorem po pracy spaceruj_, a gdy przychodz_ do domu, robi_ 

kolację i jem. Po kolacji zwykle pij_ herbatę albo sok. Sprząt__ w kuchni i robi_ 

zadania domowe ze szkoły policealnej. Wieczorem lubię ogląd__(інфінітив) film 

lub czyt__(інфінітив) książkę. Id_ spać.  

       *7. За прикладом напиши свій розпорядок дня самостійно. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Iść Pić  Rozmawiać Pisać 

ja Id_ Pij_ Rozmaw___ Pisz__ 

ty Idz__ Pij__ Rozmaw__ Pisz__  

On/ona/ono Idzie Pije Rozmawia Pisze 

my Idzie__ Pije__ Rozmawia__ Pisze__ 

wy Idzie__ Pije__ Rozmawia__ Pisze__ 

Oni/one Id_  Pij_ Rozmawia_ Pisz_ 
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Słownik 

Wstawać – вставати 

Myć zęby – чистити зуби 

Jeść śniadanie –їсти сніданок 

Jechać do pracy – їхати до роботи 

Pracować - працювати 

Robić zakupy  - робити покупки/скуплятись 

Gotować - готувати 

Czytać - читати 

Uczyć się - вчитись 

Spacerować - гуляти 

Rozmawiać przez telefon – розмовляти по телефону   

Sprzątać – прибирати 

Krzak - кущ 

Chrzest - хрест 

Trzy - три 

Sprzedawać - продавати 

Trzeba - треба 

Rano - вранці 

Po południu – після обіду(після 12) 

Wieczorem – ввечері 
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Відповіді до завданнь: 
 

2. Переклади слова і постав їх у порядку від ранку до вечора. 

Jem kolację – myję zęby – pracuję – idę do pracy – sprzątam – robię zakupy - jem 

śniadanie – czytam – gotuję – jem obiad – spaceruję – rozmawiam przez telefon –

wstaję – uczę się  

1)Встаю________________________ 

2)Чищу зуби____________________ 

3)Їм сніданок___________________ 

4)Йду на роботу_________________ 

5)Працюю______________________ 

6)Їм обід_______________________ 

7)Роблю покупки________________ 

8)Готую________________________ 

9)Їм вечерю_____________________ 

10)Читаю_______________________ 

11)Гуляю________________________ 

12)Розмозляю по телефону_________ 

13)Вчусь_________________________ 

14)Прибираюсь___________________ 

 

3. Розподіліть слова по відповідним стовпчикам. RZ після P,T,K,CH – 

читаєтся не як ж, а як ш.  

 

[Ж] [Ш] 

rzecz krzak 

rzeka sprzątam 

rzeźba krzywo 

rzadko trzy 

rzemień chrzest 

rząd krzyk 
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4. Переклади польські слова з RZ відповідниками українських слів з 

літерою Р: 

drzewo - дерево 

jarzmo - ярмо 

kalendarz - календар 

korytarz - коридор 

korzeń - корінь 

orzech - горіх 

porządek - порядок 

rzecz – річь  

rzemiosło - ремесло 

towarzysz - товариш 

wierzba – верба 

 

5. Заповни табличку самостійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Доповнити текст: 

 

Wstaję rano i od razu idę myć zęby. Codziennie piję kawę i jem śniadanie przed 

pracą. Szybko jem śniadanie, ubieram się, wychodzę z domu. Idę na tramwaj do 

pracy. W pracę piszę maile, rozmawiam przez telefon i osobiście z klientami, a w 

przerwie jem obiad i odpoczywam. Robię herbatę w pracy. Pracuję dalej do 

wieczora. Wieczorem po pracy spaceruję, a gdy przychodzę do domu, robię 

kolację i jem. Po kolacji zwykle piję herbatę albo sok. Sprzątam w kuchni i robię 

 Iść Pić  Rozmawiać Pisać 

ja Idę Piję Rozmawiam Piszę 

ty Idziesz Pijesz Rozmawiasz Piszesz 

On/ona/ono Idzie Pije Rozmawia Pisze 

my Idziemy Pijemy Rozmawiamy Piszemy 

wy Idziecie Pijecie Rozmawiacie Piszecie 

Oni/one Idą Piją Rozmawiają Piszą 
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zadania domowe ze szkoły policealnej. Wieczorem lubię oglądać film lub czytać 

książkę. Idę spać.  
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