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Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 2 години  

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Іспит з практичного курсу перекладу проводиться 

в письмовій формі. Студентам пропонуються 

білети з двома завданнями на переклад: з 

української мови на польську та з польської на 

українську Загальна кількість завдань на переклад 

– 25. 

Відповіді на питання студент готує на окремому 

аркуші з університетським  штампом. Під час 

підготовки студент працює самостійно, не 

користується сторонніми джерелами інформації, 

не контактує з іншими студентами, що готуються 

за своїми білетами. Час виконання завдань – 1 

година. Письмові завдання студентів 

перевіряються викладачем, після чого 

оголошується оцінка.  

 

 

http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-ukrainskoi-literatury-komparatyvistyky-ta-sotsialnykh-komunikatsii/sklad-kafedri.html?sid=767:Кафедра-української-літератури-і-компаративістики


Орієнтовний перелік 

питань 

Практичний курс 

перекладу польською 

мовою 

Орієнтовне завдання для перекладу на польську 

мову:   

 «Школа №17 вітає вас!» – такі червоні 

літери рухомого рядка щодня зустрічають у фойє 

цієї школи майже 900 учнів. Електронне табло, 

яке, крім привітання, показує час, дату та 

температуру повітря, зʼявилось тут у 2017 році, 

коли школу відкрили після капітального ремонту 

та технічного переоснащення. У цій школі 

навчають або мотивують навіть східці. На них 

можна побачити і математичні формули, і 

історичні дати, і, звісно, написи англійською. 

Impossible is nothing (Немає нічого неможливого), 

– проголошує перший напис. Через сходинку ще 

один – Keep calm and learn (Зберігайте спокій та 

вчіться). Далі йдуть It's time to change (Саме час 

змінюватись) та Think different (Думай інакше). 

Усе навчання, за словами директора школи, 

підпорядковане одній меті – виховати дітей без 

комплексу містечковості. "Вони мають відчувати, 

що є конкурентноздатними на рівні великих міст. І 

це вдається", – переконаний він. 

 

Орієнтовне завдання на переклад з польської 

мови:  

 Unijny indeks gospodarki cyfrowej 

i społeczeństwa cyfrowego pokazuje, że musimy 

zakasać rękawy. Na liście 28 państw UE zajmujemy 

25. miejsce 

 Komisja Europejska od 2015 roku monitoruje 

konkurencyjność cyfrową państw członkowskich 

za pomocą tzw. indeksu gospodarki cyfrowej 

i społeczeństwa cyfrowego (The Digital Economy and 

Society Index). DESI wydaje sprawozdania zarówno 

dla poszczególnych krajów, jak i rozdziałów 

tematycznych. Jak w 2019 roku wyglądała w DESI 

sprawa polska? Nieciekawie. 

 W rankingu w porównaniu z ubiegłym rokiem 



nasza lokata się nie zmieniła. Choć nasz indeks DESI 

rośnie w porównaniu do 2018 roku (z 38,8 do 41,6), 

średnia unijna punktacja też wzrasta w podobnym 

tempie, więc w rankingu ogólnym nie udaje się nam 

awansować. W ogólnej ocenie wciąż tkwimy 

w ogonie, za nami są tylko Grecja, Rumunia 

i Bułgaria. Na pierwszym miejscu oczywiście 

Finlandia, tuż za nią Holandia, Dania, Wielka 

Brytania i Luksemburg. Niemcy lokują się na miejscu 

12., nasi południowi sąsiedzi już gorzej, Czechy 

na miejscu 18., a Słowacja na 21. 

 Ranking krajowy to połączenie ocen w takich 

kategoriach, jak: łączność, korzystanie z usług 

internetowych, cyfrowe usługi publiczne, kapitał 

ludzki oraz integracja technologii cyfrowej. 

 Na nasz niski wynik w rankingu wpływa przede 

wszystkim to, że niemal połowa Polaków nie posiada 

podstawowych umiejętności cyfrowych, a jedna piąta 

w ogóle nie korzysta z internetu. 

 Liczba specjalistów i absolwentów kierunków 

związanych z technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi (ICT) rośnie, ale jest wciąż poniżej 

średniej unijnej. 

 Aż 56 procent przedsiębiorstw charakteryzuje 

się bardzo niskim poziomem cyfryzacji, a jedynie 12 

procent z nich ucyfrowionych jest w wysokim 

stopniu. 

 Polska w porównaniu z latami poprzednimi 

poprawiła wyniki w zakresie realizacji publicznych 

usług przez internet, stosowania wstępnie 

wypełnionych formularzy i usług e-zdrowia. 

Za to pod względem korzystania z otwartych danych 

plasuje się znacznie powyżej średniej. 

 Polska jest mobilna. Jeśli chodzi o kategorię 

łączność, Polska zajmuje 24. miejsce w UE. Składa 

się na to m.in. niski zasięg stałych łączy 



szerokopasmowych w gospodarstwach domowych, 

który plasuje Polskę na ostatnim miejscu. Z ich 

wykorzystaniem też nie jest dobrze, mamy 26. 

miejsce w Unii. Jeśli chodzi o zasięg sieci 4G, 22. 

lokata nie jest powodem do dumy, ale już 

w gotowości do przyjęcia 5G mamy miejsce 13. – 

chodzi o pasma przyznane jako procent całkowitego 

widma. Wskaźnik cen łączy szerokopasmowych daje 

nam miejsce w połowie listy. 

 Co bardzo cieszy, Polska ma pierwsze miejsce, 

jeśli chodzi o rozwój mobilnych usług 

szerokopasmowych. 

 Potencjał w ludziach. Jedna trzecia 

przedsiębiorstw poszukujących specjalistów 

w dziedzinie ICT zgłosiła w 2018 roku trudności 

z obsadzeniem wakatów. Choć fachowców przybywa, 

nadal jest ich za mało i poniżej średniej UE. 

 W ramach obowiązującej strategii Polska 

Cyfrowa w grudniu ub. roku Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju uruchomiło program e-Pionier 

wspierający uzdolnionych programistów. Powstało 

też Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego wspierające nauczycieli, 

uzdolnionych uczniów podstawówek i szkół 

ponadpodstawowych. Kolejny nabór już wkrótce, 

projekt realizowany będzie do 2023 roku i ma wartość 

50 mln zł. 

 Polska zapowiedziała nową strategię Programu 

Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2021-2027. 

Ma obejmować zaawansowane umiejętności cyfrowe 

w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, obliczeń wielkiej 

skali, sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych 

(big data) i technologii blockchain. 

 Usługi w sieci. Liczba Polaków 

korzystających z internetu rośnie, ale umiejętności 

cyfrowe pozostają na niskim poziomie. Jedynie 46 

https://www.sztucznainteligencja.org.pl/definicja/big-data/


procent Polaków między 16. a 74. rokiem życia 

potrafi korzystać z internetu – to 11 procent mniej niż 

średnia unijna. 

 18 procent Polaków nigdy nie korzysta z sieci. 

Ten odsetek spada na przestrzeni lat, jednak wciąż 

plasuje nas na 22. miejscu w Europie. Na wskaźnik 

korzystania z usług internetowych składa się szereg 

różnych danych, m.in. o sprzedaży internetowej (15. 

miejsce w UE), uczestnictwie 

w kursach online (lokata 22.), bankowości (miejsce 

18.) czy czytaniu wiadomości w internecie (pozycja 

16., 79 procent Polaków korzystających z sieci czyta 

informacje online, a to więcej niż średnia europejska). 

 Z kolei z sieci społecznościowych korzystamy 

mniej chętnie niż Europejczycy ogółem, ten wskaźnik 

daje nam 22. lokatę. W miarę chętnie gramy online, 

oglądamy wideo, a korzystanie z takich usług 

na żądanie wzrosło o 150 procent w porównaniu 

do 2016 roku. 
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