


Мене звуть  . 

Я говорю  .

Я іду до   школи.

Я у класі   .

Мою вчительку звуть  .

Mam na imię...

Potrafię mówić po...

Uczęszczam do szkoły...

Jestem w klasie...

Mój nauczyciel ma na imię...
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Я раніше жив в…

Зараз я живу в…

W przeszłości mieszkałem/am w...

Teraz mieszkam w...
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Я живу з  

                                                                                                      .
Мої Захоплення

Мені подобається  

 .

Moja rodzina

Mieszkam z

Lubię

Moje hobby

Моя Родина
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Ключові Фрази

Здравствуйте
Cześć

Доброго ранку
Dzień dobry

добрий вечір
Dobry wieczór

До побачення 
Do widzenia

Так
Tak

ні
Nie

Будь ласка
Proszę

Дякую
Dziękuję

Мене звуть 
Mam na imię  

________

Я говорю
Mówię po
 ________

Можете мені 
допомогти, будь 

ласка?
Czy możesz mi 

pomóc?

Я зрозумів.
Rozumiem.

Я не зрозумів.
Nie rozumiem.

Зі мною все 
добре.

(Czuję się) 
W porządku.

Я не говорю 
багато на 

англійській мові.
Nie mówię dobrze 

po angielsku.

Можете повторити 
будь ласка?
Czy możesz 
powtórzyć?

Що це?
Co to jest?

Podstawowe zwroty
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Зупинись!
Stop!

Мені сумно.
Jestem smutny.

Мені боляче. 
Zrobiłem sobie 

krzywdę.

Я голодний.
Jestem głodny.

Я хворий.
Jestem chory.

Хочу пити.
Chce mi się pić.

Я можу піти 
до таулету?
Czy mogę iść 
do toalety?

Słownictwo przetrwania
Словник Виживання
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Почуття

щасливий
szczęśliwy

злий
zły

збуджений                 
podekscytowany

збентежений              
zawstydzony

холодний   
jest mi zimno

гарячий              
jest mi gorąco

здивований              
zaskoczony

втомлений              
zmęczony

здивований              
zdumiony

засмучений              
zdenerwowany

стурбованний              
zmartwiony

нервовий              
nerwowy

гордий              
dumny

сумний              
smutny

розгублений              
zmieszany

зляканий  
przestraszony

погано              
chory

спокійний              
spokojny

стресований
zestresowany

розчарований              
zawiedziony

Uczucia
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Інструкції

шикуватись              
ustawić się w linii

малювати              
rysować

співати              
śpiewać

рахувати              
liczyć

грати              
bawić się

їсти 
jeść

писати              
pisać

сидіти             
siedzieć

розмовляти              
mówić

прилипнути              
przykleić

прибиратись              
posprzątać

малювання              
kolorować

читати              
czytać

слухати              
słuchać

вирізати               
ciąć

намалювати              
malować

руки вгору              
podnieść rękę

Polecenia
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Шкільні Години

Школа починаєтся о: _________          
Szkoła zaczyna się o:

Перерва о: _________         
Przerwa zaczyna się o:

Обід : _________         
Przerwa obiadowa jest o:

Домашній час: _________         
Lekcje kończą się o:

Дні нашої фізкультури: 
Mamy WF w (dni): 

______________

Відвідування
бібліотеки по: 

Chodzimy do biblioteki w (dni): 
______________

Домашнє завдання потрібно 
виконати до:       

Zadanie domowe należy oddać w: 

______________

Szkoła
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Шкільни Об’єкти

олівець             
ołówek

ручка                
pióro

лінійка             
linijka

гумка             
gumka

клей
klej

ножиці 
nożyczki

фарба             
farby

пензлик             
pędzel

фартух             
fartuch

комп’ютер             
komputer

планшет             
tablet

дошка             
tablica

фломастер             
mazak

олівець             
kredki woskowe

кольоровий 
олівець             

kredki
папір             
papier

книга             
książka

крейда             
kreda

камера             
aparat

олійна 
пастель             

pastele

Artykuły szkolne



Strona 10 z 20

Kluczowe słownictwo

odwiedź twinkl.pl

Побутові Надлежності

чайник             
czajnik

пральна 
машина             

pralka
піч             

kuchenka
             

mikrofalówka

раковина             
zlew

холодильник             
lodówka

диван             
kanapa

телевізор             
telewizor

лампа             
lampa

радіатор             
kaloryfer

стіл 
stół

стілець             
krzesło

ванна             
wanna

душ 
prysznic

туалет 
toaleta

мило             
mydło

Przedmioty domowego użytku

мікрохвильова
піч
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Побутові Надлежності

зубна щітка             
szczoteczka do 

zębów
рушник             

ręcznik
дзеркало    

lustro
гребінець             

szczotka do włosów

гребінець             
grzebień

гардероб  
szafa

ліжко 
łóżko

ковдра             
kołdra

подушка             
poduszka

комод             
komoda

Przedmioty domowego użytku
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кольори

червоний                       
czerwony

помаранчевий                
pomarańczowy 

жовтий                 
żółty

зелений                  
zielony   

синій   
niebieski     

фіолетовий   
fioletowy   

рожевий   
różowy   

коричневий                 
brązowy   

сірий                       
szary  

чорний   
czarny   

білий      
biały   

Kolory
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Їжа та Напої

молоко  
mleko  

м’ясо               
mięso   

фрукти  
owoce 

овочі               
warzywa   

сир               
ser

борошно               
mąka  

рис               
ryż  

сосиски               
kiełbaski

яйця               
jajka   

хліб               
chleb  

апельсиновий сік
sok pomarańczowy

макарони               
makaron   

чіпси               
czipsy   

торт 
tort

заморожені 
продукти               

mrożonki
крупи               

płatki śniadaniowe   

йогурт               
jogurt   

морозиво               
lody   

шоколад               
czekolada  

піца               
pizza   

Salt
and

Vinegar

Jedzenie i napoje
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Їжа та Напої

горіхи               
orzechy 

риба               
ryby   

оливкова олія               
oliwa z oliwek

вершкове 
масло        
masło   

желе               
galaretka   

вода               
woda  

льодяник               
lody

сіль              
sól   

перець 
pieprz

сухарики   
krakersy

морква               
marchewka   

селера               
seler   

цибуля порей
por 

перець 
papryka 

горох
groszek   

ріпа
rzepa

квасоля               
fasolka

петрушка               
pietruszka

кабачок               
cukinia   

паросток               
brukselka

Jedzenie i napoje
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гриби               
grzyby   

огірок               
ogórek  

листя салату               
sałata

цвітна 
капуста               

kalafior   

солодка 
кукурудза               

kukurydza   
яблуко               

jabłko   
банан               
banan   

вишні               
wiśnie   

виноград               
winogrona   

лимон               
cytryna   

лайм               
limonka

апельсин               
pomarańcza  

полуниця    
truskawki   

груша               
gruszka   

персик               
brzoskwinia   

слива               
śliwka  

диня               
melon

манго               
mango   

гуава               
gujawa   

мандарин               
mandarynka   

Mâncăruri și băuturi
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obok поруч з za позаду

między між w в

na на pod нижче

przy Біля nad вище
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0 1 2 3 4 5
zero jeden dwa trzy cztery pięć

6 7 8 9 10 11
sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście

12 13 14 15 16 17
dwanaście trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście

18 19 20
osiemnaście dziewiętnaście dwadzieścia

10 20 30 40 50 60
dziesięć dwadzieścia trzydzieści czterdzieści pięćdziesiąt sześćdziesiąt

70 80 90 100
siedemdziesiąt osiemdziesiąt dziewięćdziesiąt sto
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ранок
poranek

вдень
popołudnie

вечірній
wieczór

ніч
noc

śniadanie сніданок przerwa перерва

obiad обід kolacja вечеря
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Дні Тижня
Dni tygodnia

poniedziałek

Понеділок

wtorek

Вівторок

środa

Середа

czwartek

Четвер
piątek

П’ятниця

sobota

Субота

niedziela

Неділя

Місяці року
Miesiące

styczeń
Січень

luty
Лютий

marzec
Березень

kwiecień
Квітень

maj
Травень

czerwiec
Червень

lipiec
Липень

sierpień
Серпень

wrzesień
Вересень

październik 
Жовтень

listopad 
Листопад

grudzień 
Грудень

jesień осінь zima зима

wiosna весна lato літо

Пори року
Pory roku
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