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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  

«Практика усного та писемного мовлення (польська мова)» 

Курс ІІ курс 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) 

Спеціальність 035 «Філологія» 

Освітня програма «Українська мова та література» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

(студентам пропонується на електронному 

навчальному курсі пройти тест, що містить 

теоретичні та практичні питання)  

Тривалість проведення: 1 година на написання 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 

40 балів 

  

Критерії оцінювання: 36-40 балів – «відмінно»: безпомилкові та повні 

відповіді на питання (не менше 90% потрібної 

інформації); 

30-35 балів – «добре»: достатньо повні та з 

незначними помилками відповіді (не менше 75% 

потрібної інформації); 

25-29 балів – «задовільно»: неповні та з 

помилками відповіді (не менше 60% потрібної 

інформації); 

1-24 балів – «незадовільно»: недостатні та 

незадовільні, з суттєвими помилками відповіді 

(менше 60% потрібної інформації). 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів, 

ЕНК 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=26

439 

Орієнтовний перелік питань: 1. Proszę porównać koniugacje w języku polskim.  

2. Proszę określić osobliwości miejscownika 

liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników 

rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego.  

3. Proszę scharakteryzować narzędnik liczby 

pojedynczej i mnogiej rzeczowników rodzaju 

męskiego, żeńskiego i nijakiego.  

4. Proszę scharakteryzować biernik liczby 

pojedynczej i mnogiej rzeczowników rodzaju 

męskiego, żeńskiego i nijakiego.  

5. Proszę określić osobliwości mianownika liczby 

mnogiej rzeczowników i przymiotników 

niemęskoosobowych.  



6. Proszę przeanalizować polską pisownię, 

wymienić główne trudności i najczęstsze błędy, 

zaproponować sposoby ich uniknięcia.  

7. Proszę zdefiniować pojęcie mowy zależnej i 

niezależnej, a także określić jej osobliwości.  

8. Proszę przeanalizować czas przeszły 

czasowników regularnych. 

9. Proszę scharakteryzować dopełniacz liczby 

pojedynczej i mnogiej rzeczowników rodzaju 

męskiego, żeńskiego i nijakiego. 

10. Proszę porównać sposoby tworzenia czasu 

przyszłego. 

11. Proszę porównać rożne sposoby stopniowania 

przymiotników. 

12. Proszę porównać rożne sposoby stopniowania 

przysłówków.  

13. Proszę scharakteryzować celownik 

rzeczowników liczby pojedynczej i mnogiej 

rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego.  

14. Proszę określić osobliwości mianownika liczby 

mnogiej rzeczowników i przymiotników 

rodzaju męskoosobowego.  

15. Proszę porównać osobliwości składni różnych 

liczebników. 

16. Proszę porównać stronę czynną i bierną 

czasowników.  

17. Proszę sformułować osobliwości tworzenia 

trybu rozkazującego czasowników.  

18. Proszę sformułować osobliwości tworzenia 

trybu warunkowego czasowników.  

19. Proszę podać przykłady polskich idiomów i 

porównać je z ukraińskimi odpowoednikami. 

20. Proszę sformułować problem homonimii 

międzyjęzykowej na przykładach z języka 

polskiego i ukraińskiego.  

21. Proszę przeanalizować osobliwości 

rzeczowników o nietypowej odmianie: dziecko, 

rok, brat, człowiek, dzień, pieniądz, przyjaciel, 

zwierzę, imię, oko. 

22. Proszę przeanalizować tworzenie i 

funkcjonowanie liczebników męskoosobowych.  

23. Proszę przeanalizować tworzenie i 

funkcjonowanie liczebników zbiorowych.  

24. Proszę scharakteryzować imiesłowy w języku 

polskim. 

25. Proszę określić sposoby tworzenia nazw 

czynności (rzeczowników odczasownikowych). 

26. Proszę przeanalizować czas przeszły 

czasowników nieregularnych (jeść, móc, iść, 



czasowniki na -eć). 

27. Proszę scharakteryzować wymowę w języku 

polskim. 

28. Proszę porównać osobliwości wzrokowców, 

słuchowców i kinestetyków, zaproponować 

ćwiczenia i metody nauczania, które najlepiej 

pasują do tych typów.  

29. Proszę wymodelować sytuację u lekarza, opisać 

stan zdrowia, sformułować ewentualne pytania 

do doktora.  

30. Proszę scharakteryzować swoje miasto (wieś), 

zabytki w nim lub w jego pobliżu. 
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