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ВВЕДЕНИЕ 
Методические указания  к практическим занятиям учебной дисциплины  

«Польский язык» предназначены для студентов 1 курса очной и заочной формы 
обучения филологического факультета. В них входят: 

 графико-фонетический материал; 

 вводный курс чтения; 

 тексты для чтения и языкового анализа; 

 польские пословицы и поговорки; 

 польские скороговорки; 

 словоизменительные парадигмы с комментариями к ним; 

 мини-словарь лингвистических терминов. 
 Курс «Польский язык» логически продолжает изучение цикла историко-

лингвистических дисциплин на филологическом факультете.  
Если курс «Введение в славянскую филологию» дает общее представление 

об истории и функционировании современных славянских языков, курс «Старо-
славянский язык» знакомит с основными закономерностями, действовавшими в 
древних славянских языках, в частности южнославянских, курс «Историческая 

грамматика русского языка» позволяет достоверно судить о языковых процессах, 
которые проходили у восточных славян, то курс «Польский язык» знакомит сту-

дентов с фонетическими и морфологическими процессами, проходившими на раз-
ных этапах развития в западнославянской группе языков, в частности в лехитской 
подгруппе. Этот курс дает базу для сопоставительного анализа развития фонети-

ческих, морфологических и лексических процессов в славянской семье языков. 
Целью курса  «Польский язык» является формирование у студентов теоре-

тических и практических  знаний фонетических, лексических и грамматических 
особенностей польского языка как одного из родственных славянских языков. 
Для этого студентам необходимо: 

1) знать родственные связи русского и польского языка; 
2) владеть основными методами лингвистического анализа; 

3) уметь пользоваться научной,  справочной, методической литературой; 
4) уметь переводить тексты, редактировать их; 
5) уметь анализировать фонетический и грамматический строй польского языка,  

пользуясь системой основных понятий и терминов; 
6) знать историю становления систем склонения и спряжения польского языка, а 

также его грамматических категорий. 
 Курсом предусмотрено проведение одной контрольной работы, содержащей 

перевод текстов с польского языка на русский, с русского на польский, а также  
частичный фонетический и морфологический анализ лексем. 
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ГРАФИКА И ФОНЕТИКА 
Звуко-буквенная система русского и польского языков 

Русский алфавит Польский алфавит 

Буква Фонетическое значение Буква Фонетическое значение 

А [a] лапа, [^] лапта, [ъ] лапа А, a [a] włada 

-  Ą, ą [ǫ] chcą, mąż, [om] gołąmb, 
[on] kąt, [on’] sądzi, [oŋ] krąg, 

[o] minął 

Б [b] бук, [b’] белый, [p] дуб, [p’] 

вглубь 

В, b [b] babusia, [b’] białogłowa, [p] 

ząb 

В [v] вода, [v’] ветка, [f] вплавь, 
[f’] вплавь 

W, w [v] waga, [v’] wiatr, [f] twarz, 
[f’] kwiat 

Г [g] гусь, [g’] гитара, [k] луг G, g [g] głowa, [g’] kręgi, [k] krąg 

Д [d] дуб, [d’] дед, [t] дед, [t’] 
медведь 

D, d [d] mądry, [t] dziad 

Е [je] ель, [‘e] лес, [jie] еловый, 
[ie] лесник, [ь] лесовик 

E, e [e] drzewo 

-  Ę, ę [ę] męski, [em] gołębie, [en] 
prętko, [en’] będzie, kręgi[eŋ], 
[e] minęła, chcę 

Ё [jo] ѐлка, [o] нѐс -  

Ж [ž] ножны, [š] нож Ż, ż [ž] różа, [š] ryż 

Rz, rz [ž] morze, [š] krzyk 

-  Ź, ź [ž’] rzeźba,  [š’] zwieźć  

З [z] роза, [z’] резьба, [s] воз, [s’] 

гвоздь, [ž] езжу 

Z, z [z] ząb, [ž’] zima, [s] wóz 

И [i] игра, [y] в игре I, i [i] zima, [-] dziad, [j] historia 

Й [j] мой J, j [j] jog 

К [k] кот, [k’] кит, [g] вокзал K, k [k] kobieta, [k’] ręki 

Л [л] лак, [л’] лис -  

-  L, l [l] lekcia, [l’] kalina 

-  Ł, ł [] człowiek  

М [m] мать, [m’] мять M, m [m] mąż, [m’] miasto 

Н [n] кон, [n’] конь N, n [n] wiosna, [n’] rzęcznik  

Ń, ń [n’] przestań 

О [o] кот, [^] кота, [ъ] котѐнок O, o [o] gorąco 

П [p] папа, [p’] пять, [b] утоп бы, 
[b’] 

P, p [p] płacz, [p’] pięć 

Р [r] рука, [r’] река R, r [r] rąka 

С [s] коса, [s’] косить, [z] сдоба, 
[z’] косьба, [š] с шумом 

S, s [s] wiosna, [š’] siostra 

Т [t] ток, [t’] тень, [d] вот бы, [d’] 
молотьба 

T, t [t] świtanie 

У [u] путь U, u [u] uczeń 

Ó, ó [u] stół 

Ф [f] фара, [f’] ферт, [v] асфальт F, f [f] facet, [f’] fikus 

Х [h] хмель, [h’] хитрый, лѐгкий H, h [h] hasło, [h’] historia 

Ch, 

ch 

[h] chory 

Ц [c] царь C, c [c] gorąco, [č’] cień 

Ч [č’] чай Ć, ć [č’] pięć 
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-  Cz, cz [č] czysty 

Ш [š] шар, [ž] волшба Sz, sz [š] mieszkać  

-  Ś, ś [š’] święto, [ž’] prośba 

Щ [š’š’] щит -  

Ъ [-] въехал -  

Ы [y] бык Y, y [y] kandydat 

Ь [-] мель -  

Э [e] этот, [ye] этажерка -  

Ю [ju] юла, [‘u] люк -  

Я [ja] яма, [а] рябь, [ie] мякина, 
[ь] рябоватый 

-  

-  Dz, dz [ʒ] dzwon 

-  Dź, dź [Ǯ’] dźwięk, [č‘] żołądź 

-  Dż, dż [Ǯ] dżdżysty 
 

 

Вокальная система польского языка 

Подъѐм Зона образования 

Передняя Средняя Задняя 

Верхний i y u 

Средний e      en  o      on 

Нижний  a  

Огубленность Нелабиализованные Лабиализованные 

 
 

Консонантная система польского языка 
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взрывные 
b  b’ 
p  p’ 

 d   
t     

   g   g’ 
k   k’ 

щелевые 
 v  v’ 

f   f’ 

z    

s    

ž   

š   

 ž‘ 

š‘ 

 

h   h’ 

аффрикаты 
  ʒ1  

c 

ǯ2  

č    

 Ǯ’3 
č’ 

 

с
о
н
о
р
н
ы

е
 щелевые      j  

с
м
ы

ч
-

н
о
-

п
р
о
х
о
д

х
о
д
-

н
ы

е
 носо-

вые 

m  

m’ 

 n    n' ŋ 

ртовые     l   

дрожащие        r    

 

                                                           
1
 Соответствует слитному произношению dz. 

2
 Соответствует слитному произношению звуков dž. 

3
 Соответствует слитному произношению звуков d’ž‘. 
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Основные фонетические чередования в польском языке 

Чередования гласных 

Общесла-

вянский 
звук 

Условия изменения Рефлекс в 

современнм 
польском 

языке 

Примеры 

ъ в сильной позиции е sen 

kwiatek 
okien 

в слабой позиции - snu 
kwiatka 

okno 

ь в сильной позиции е pies 
palec 

nóżek 

в слабой позиции - psa 

palca 
nóżka 

e + d,t,z,s,r,l,n o siostra 

+ исконно мягкий согласный, 

губной или заднеязычный 

e nieść 

ciepły 

o t’ót (под восходящей звучно-

стью, чаще – в закрытом сло-
ге) 

ó [u] stół 

sióstr 

под нисходящей звучностью 
(чаще – в открытом слоге) 

[o] stołu 
siostra 

+ d,t,z,s,r,l,n а miasto 

+ исконно мягкий согласный, 

губной или заднеязычный 

е w mieście 

chleb 
rzeka 

en около XV в. совпавшие ранее 
в одном звуке носовые глас-

ные изменялись в зависимости 

от типа интонации (восходя-
щая – нисходящая) 

ę (часто в от-
крытом слоге) 
ą (часто в за-

крытом слоге) 

święto – świąt 

on zęby – ząb 

 
Чередования согласных 

Отражение изменения заднеязычных согласных  
в современном польском языке 

Звук 

Первое смягчение 
заднеязычных 

Второе смягчение 
заднеязычных 

Третье смягчение 
заднеязычных 

Звук Пример Звук Пример Звук Пример 

g ż mogę – 

możecie 

dz droga – o drodze dz ksiądz 

k cz oko – oczy c książka – o 

książce  

c kupiec 

h sz ucho – uszy sz mucha – o 

musze 

sz wszystko 

 

M. drog-a książk-a much-a 

D. drog-i książk-i much-i 
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Отражение чередований согласных и их сочетаний 
в современном польском языке 

Звук 

Йотовая палатализация Вторичное смягчение полу-
мягких 

Звук Пример Звук Пример 

b b' łubię b' niebo – niebie  

p P'  
kupię 

p’ chłop – chłopi 
kupować – kupić 

m m' ziemia m' pismo – pismie 

w w' łowia w' bogactwo – bogactwie 

r rz morze rz siostra – siostrze 

ł l  l krzesło – krześle 

n ń koń ń pan – o panie 

d dz  
chód – chodzę 

dź woda – wodzie 
chodzę – chodzić 

jadę – jedziemy 

t c  

 
chcę 

ć dziękować 

poeta – poecie 
chcę – chciesz 
lecę – lecisz 

z ż  
wóz – wożę 

ź bluza – bluzie 
wożę – wozisz 

s sz pisać – piszę ś masa – masie 
proszę – prosisz 

st szcz most – moszczony 
czysty – czyszczę 

ść most – mościć 
czyszcę – czyścisz 

równość 
artysta – artyście 

zd żdż jazda – jeżdżę źdź zjazd – o zjeździe 
jeżdżę – jeździsz 

sł śl pomysł – myśleć śl Wisła – Wiśle 

zn   źń ojczyzna – ojczyźnie 

 
 

ВВОДНЫЙ КУРС ЧТЕНИЯ 
1. Опираясь на таблицы, в которых представлены русские и польские вокаль-

ные и консонантные системы, а также орфографические и толковые слова-
ри установите, какие сочетания звуков возможны в современном русском 
языке, какие – в польском, какие – в обоих языках, какие – ни в том, ни в 

другом: 
[s’e], [se], [n’i], [jen], [b’a], [ša], [š’a], [ča], [č'a], [s'n’e], [š’n'e], [re], [r'e], 

[že], [ž’e], [ž’ž'i], [š'č'], [de], [d'e], [Ǯ’e], [ʒvo], [ʒfo], [Ǯ’v'en], [cv’e], [b’e], [p’e], 
[m’a], [z’e], [g’e], [h’е], [k’е], [kva], [kv’a], [kfa], [kf’a], [tva], [tv‘a], [tfa], [tf‘a], 
[zvo], [svo], [sfo], [tr’a], [tra], [pr’i], [pžy], [pšy], [br’e], [bže], [bše], [ky], [gy], 

[hy], [k‘i], [g‘i], [h‘i],  [s’t’], [žy], [šy], [čy], [ž'i], [š’i], [č’i]. 

2. Гласный i. После гласного произносится йотированно. В начале слова после 

слов, оканчивающихся на твердый согласный, i не изменяется в y. Произне-
сите: 
Boisko, Aida, stoi, twoi, moi, swoi.  
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1. Nowe boisko. 2. Dobre boisko. 3. Tu stoi Magda, tam stoi Aida. 4. Adam to 

ich brat. 5. W ich domu. 6. Z ich domu.7.  Brat Iwana. 8. Wiktor z Iwanem. 9. To jest 
pies Ireny. 

3. Согласный b, p, m, w, f, g, k, h, ch перед i произносятся интенсивно мягко, 
но не переходят в другой звук. Произнесите: 

Kupi, taki, drugi, witam, minuta, pismo, firma, kino, egzamin, mówi, robi, 
nazwisko; miasto,  wiosna, pies, biurko, biuro, rozmawiam, rozmawia, piosenka, 
umiem, papier. 

1. Ewa kupi nowe biurko. 2. Tu stoi stare biurko. 3. Irena to matka Stefana. 4. 
Stefan to brat Marka. 5. Burek to pies Stefana. 6. Nowa Huta to miasto. 7. Kraków to 

miasto. 8. Nowa Huta i Kraków to miasta. 9. To mój papier. 

4. Твѐрдость и мягкость согласных в польском языке играет смыслоразличи-
тельную роль. Прочитайте: 

bada (изучает) 
wara (прочь, не смей) 

pasek (пояс) 
mech (мох) 
zdrowe (здоровое) 

wór (мешок) 

biada (горюет) 
wiara (вера) 

piasek (песок) 
miech (кузнечный мех) 
zdrowie (здоровье) 

wiór (стружка) 

5. Сопоставьте русские и польские пары слов. Какие способы передачи мягко-

сти существуют в графических системах этих языков? 
Место – miasto «город», белый – biały, весна – wiosna, няня – niania, небо – 

niebo, пена – piana, вить – wić, витязь – witeź, битва – bitwa, конь – koń, tydzień 

«неделя», голень – goleń, пень – pień, сено – siano, зерно – ziarno, тѐтя – ciocia, 
тень – cień, лось – loś, кость – kość, гость – gość. 

6. Обратите внимание на произношение соответствующих русских и польских 
слов: 

bez – без  

apteka – аптека 
gazeta – газета 

sekret –  секрет 
demon – демон  

meduza – медуза 

zebra – зебра 
rebus – ребус 

dekret – декрет 
rekord – рекорд  

7. Изначально буквы ą и ę в польский алфавит были введены для обозначе-

ния специфических носовых гласных (наследие праславянского языка). 
Однако носовое произношение они сохранили только в позиции перед фри-

кативным согласным и на конце слова (для звука, обозначаемого буквой ą), 
в остальных случаях произносится либо чистый гласный, либо сочетание 

чистого гласного с согласным. Прочитайте польские слова, обращая внима-
ние на их транскрипцию. Сформулируйте правила произношения звуков на 
месте польских букв ą и ę. 

się [š’e] возвратная 
частица, 

равная рус-
ской  –ся. 

są [son] 3 л. мн.ч. 
глагола być -  

«суть» 

piszę [p’iše] я пишу piszą [p’išon] они пишут 

mówię [muv’e] я говорю mówią [muv’on] они говорят 
 

gęś [genš’] гусь gąsienica [gonš’en‘ica] гусеница 

język [jenzyk] язык chorąży [horonžy] хорунжий1 
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ciężar [č‘enžar] вес, тяжесть chrząstka [hšonstka] хрящ 

ciężki [č’enšk‘i] тяжѐлый chrząszcz [hšonšč] жук 
 

gołębi [gouemb’i] голуби gołąb [gouomp] голубь 

wstęp [fstemp] вход wstąpić [fstomp’ič‘] войти 

bęben [bemben] бубен ząb [zomp] зуб 

dębowy [dembovy] дубовый dąb [domp] дуб 
 

będę [bende] я буду bądź [bon’č’] будь! 

lędźwie [len’Ǯ’w’e] поясница łącznik [uončn‘ik] связной 

łabędź [uaben’č‘] лебедь dokąd [dokont] куда 

prętko [prentko] быстро dogłądać [doguondač‘] наблюдать 

święto [š’f‘ento] праздник kąt [kont] угол 

więc [v’enc] итак pieniądze [p'en'onʒe] деньги 
 

lęk [leŋk] страх łąka [uoŋka] луг 

ręka [reŋka] рука rąk [roŋk] рук 

piękny [p’eŋkny] красивый pociąg [poč’oŋk] поезд 

dziękuję [Ǯ’eŋkuje] спасибо, 
благодарю 

bąk [boŋk] овод, сле-
пень 

 

minęła [mineua] минула minął [minou] минул 

8. Буквы ch, h. 
Mucha, chytry, gmach, chory, choinka, chorągiew «знамя, флаг», chłop, chleb 

– hymn, hetman, halo!, hangar, herb, hejnał, herbata, historia, hipoteza.  

9. Согласные ż, rz, sz, cz, dz, dż, szcz, żdż, dżdż. 
Żona, dużo, koleżanka, już, nóż, też, każdy, leży, może; rzeka, burza, dobrze, 

talerz, lekarz, morze; Puszkin,  Warszawa, szkoła, szafa, zeszyt, pisze, nasz; czarny, 
czar, czapka, czasowy, czarownica, czytam, czysty, tłumacz, rzecz, słuchacz, często, 
człowiek, ojczyzna; bardzo, rodzaj, dzwonek, rydz, władza, wódz, wiedza, odznaka, 

dzban; dżem, dżuma, dżonka, dżokej; szczotka, szczyt, Szczytno, jeszcze, puszcza, 
mężczyzna, płaszcz, deszcz, Bydgoszcz; wyjeżdżam,  wyjeżdżasz, jeżdżę, jeżdżą, 

dżdżysty, dżdżownica. 

1. To jest nasza szkoła. 2. To jest nasza sala wykładowa, a to tablica. 3. To jest 
nasze lustro. 4. To jest mój zeszyt. 5. Tu leży zeszyt Lucyny. 6. To jest jej zeszyt. 7. 

Mój kolega Michał był w Warszawie. 8. Moja koleżanka Zofia była w Krakowie. 9. Nasz 
lektor pisze. 10. Tam stoi szafa. 11. Tu leży nóż. 12. Tu jest talerz. 13. Była burza. 

14. Wisła to polska rzeka. 15. Warta to też polska rzeka. 16. Warszawa to stolica. 17. 
Moja koleżanka bardzo dobrze tłumaczy. 18. Często czytam czeskie gazety. 19. 

Czytam Mickiewicza. 20. Mickiewicz to wielki poeta polski. 21. Na biurku leży 
czerwony ołówek Czesława. 22. Na biurku leży czysty biały papier i czarny zeszyt. 23. 
Często jeżdżę do Ireny. 24. Padał deszcz. 25. Była dżdżysta pogoda. 26. Halina ma 

nowy płaszcz. 27. Czy ten płaszcz jest czarny? 28. Ten mężczyzna ma czarny płaszcz. 
29. Tam leży szczotka. 30. Co jeszcze tam leży? 31. Bydgoszcz i Szczytno to miasta. 

10. Среднеязычные согласные ń (ni), ś (si), ć (ci), ź (zi), dź (dzi). 
Niebieski, słońce, kamień, koń, nikt, nie, nic; siła, silny, siostra, wieś, jesteś, 

jesteśmy, jesteście, byłeś, byłaś, środek, środa, książka; źle, gałąź, teraźniejszy, 

ziemia, zima, zimno, zielony; być, żyć, mieć, ciemny, ciepły; bądź, dzień, dziś 
(dzisiaj). 

                                                                                                                                                                                                 
1
 Хорунжий - младшее офицерское звание в Польше. 
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1. Czy jesteś studentem? – Nie, jestem słuchaczem. 2. Czy jesteś tłumaczem? 

– Nie, nie jestem tłumaczem,  mój kolega Sienkiewicz jest tłumaczem. 3. Jesteśmy 
słuchaczami. 4. Co czytasz? – Czytam książkę. 5. Kiedy byłaś u siostry? 6.  Czy 

kupiłaś zeszyt dla siostry? 7. Czy kupiłaś chleba? 8. Rano było bardzo zimno. 9. 
Dlaczego on dobrze mówi po polsku, a ty tak źle? 10. Czy ta zielona książka to słownik 

angielski? 11. Jaki dziś ciepły dzień! 12. Czy dziś jest niedziela? – Nie, dziś jest 
poniedziałek. 

11.В польском языке существуют аффрикаты и похожие на них сочетания зву-

ков, каждый из которых произносится самостоятельно. Прочитайте поль-
ские слова, обращая внимание на их транскрипцию и значение слова. 

czy [čy] ли trzy [tšy] три 

czas [čas] время trzask [tšask] треск 

czarny [čarny] чѐрный trzyskać [tšyskač’] брызгать 

czasopismo [časop’ismo] журнал trząść [tšonš’č’] трясти 

czasownik [časovn’ik] глагол trzcina [tšč’ina] тростник 

cząstka [čonstka] частица trzeba [tšeba] нужно 

Czech [čeh] чех trzeć [tšeč’] тереть 

cześć [češ’č'] почтение, 
уважение; 

Привет! 

trzonowy 
ząb 

[tšonovy 
zomp] 

коренной 
зуб 

często [čensto] часто trzymać [tšymač’] держать 

cztery [čtery] четыре trzmiel [tšm’el] шмель 

czwartek [čfartek] четверг trzoda [tšoda] стадо 
 

dżem [ǯem] джем drzemać [džemač’] дремать 

dżdżysty [ǯǯysty] дождливый drzewo [dževo] дерево 

dżez / jazz [ǯes] джаз drzwi [džv’i] дверь 

dżinsy [ǯynsy] джинсы mądrze [mondže] умно 

drożdże [drožǯe] дрожжи drzewce [džefce] древко 

wyjeżdżam [wyježǯam] уезжаю, вы-
езжаю 

drzewny [dževny] древесный 

12.Запомните спряжение глаголов być «быть» и mieć «иметь» в настоящем 
времени. 

Osoba być mieć 
1 
2 

3 

jestem 
jesteś 

jest 

jesteśmy 
jesteście 

są 

mam 
masz 

ma 

mamy 
macie 

mają 

В каких предложениях в польском языке нужно употребить форму глагола 

być, а в каких – mieć? Какую именно форму? 

У меня нет времени.  Польша – славянское государство в Восточной Европе. 
Гнезно – первая столица Польши. У тебя есть запасная ручка? У Марека новый 

телефон. Магда – журналист. У нее есть сестра. Она переводчик. У меня проезд-
ной. В летнюю сессию у нас будет 5 зачетов и 4 экзамена. Экзамен – одна из 

форм отчетности студента. 

13.Запомните польские названия дней недели и месяцев. 
Tydzień: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. 

Miesiące roku: 1) styczeń, 2) luty, 3) marzec, 4) kwiecień, 5) maj, 6) czerwiec, 7) 
lipiec, 8) sierpień,  9) wrzesień, 10) październik, 11) listopad, 12) grudzień. 
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14.Вставьте названия соответствующих дней недели: 

1. Dziś jest niedziela, wczoraj była ..., jutro będzie ... . 2. Jutro będzie środa, 
dziś jest ... . 3. Wczoraj był czwartek, dziś jest ... . 4. Dziś jest sobota, jutro będzie 
..., pojutrze (послезавтра) będzie ... . 5. Pojutrze będzie czwartek, jutrzo będzie ... . 

6.  Dziś jest piątek, jutro będzie ... . 7.  Wczoraj był poniedziałek, przedwczoraj była 
..., jutro będzie ... 9.  Pojutrze będzie niedziela, dziś jest ... . 

15.Вставьте названия соответствующих месяцев: 
1.Teraz jest marzec, za miesiąc będzie...  2. Teraz jest wrzesień, za trzy 

miesiąca będzie ... 3. Pierwszy wakacje jest w ... 4. Dzień Zwycięstwa mamy w ... 5. 
Wakacje letni zaczynają się ...6. Pierwszy miesiąc nazywa się ... 7.Siódmy miesiąc 

nazywa się ... 8. Drugi miesiąc nazywa się ... 9. Dwunasty miesiąc nazywa się ... 
10.Ósmy miesiąc nazywa się ... 11.Dziesiąty miesiąc nazywa się … 

16.Выразите словами следующие числа    и уравнения: 
Пример: 1+4=5 (jeden plus cztery jest pięć); 8-0=8 (osiem minus zero jest osiem) 

4+0= 
6+2= 
10+1= 

7+3=    

7-3= 
9-1= 
12-2= 

6+5= 

7+0= 
10-5= 
3+2= 

1+6= 

6+6= 
10-8= 
3+4= 

4+5= 

10+10= 
15-2= 
19-3= 

17+1= 

11+3= 
12+5= 
13-2= 

17-3= 
 

17.Замените следующие цифровые значения словами (числительное сначала 
читайте как количественное, а затем – как порядковое): 
11, 15, 16, 19, 21, 29, 30, 66, 90, 99, 14, 58, 77, 52, 45, 83, 37, 22, 17, 40, 

43, 48, 257 865, 55 312, 2057, 1989, 2009, 34 078, 7891, 1453, 1930, 1799, 1812, 
1941, 178, 1 234 567, 333 333. 

18.Прочитайте и переведите предложения. Замените цифры словами (NB! В ПЯ 
у составных порядковых числительных изменяются последние две цифры). 
1) Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku.   2) Mickiewicz w 1815 

roku wyjeżdża do Wilna.  3) Chopin umarł w 1849 roku.  4) Na przełomie 1491/1492 
Mikołaj Kopernik rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. 5) Mikołaj Kopernik był 

urodzony w Toruniu 19 lutego 1473 roku 6) Pierwsze systematyczne abecadło polskie 
ułożył Jakub Parkosz w roku 1439. 7) Stanisław Lem był jedynakiem. Urodził się 12 
września 1921 roku. 

 
 

ТЕКСТЫ 
ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

KTO TY JESTEŚ? 
Władysław Bełza 

- Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 
- Jaki znak twój? 

- Orzeł Biały! 
- Gdzie ty mieszkasz? 
- Między swemi. 

-  W jakim kraju? 
- W polskiej ziemi. 

- Czym ta ziemia? 

- Mą Ojczyzną! 
- Czym zdobyta? 

- Krwią i blizną! 
- Czy ją kochasz?  
- Kocham szczerze! 

- A w co wierzysz? 
- W Polskię wierzę! 

Komentarz do tekstu 

między swemi – т.е. среди своих 

kraj – страна  

 

krwią i blizną – кровью и шрамами 

szczerze – т.е. от всего сердца 
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SAMOCHWAŁA 

Jan Brzechwa 
Samochwała w kącie stała 

I wciąż tak opowiadała: 
«Zdolna jestem niesłychanie, 

Najpiękniejsze mam ubranie, 
Moja buzia tryska zdrowiem, 
Jak coś powiem, to już powiem, 

Jak odpowiem, to roztropnie, 
W szkole mam najlepsze stopnie, 

Śpiewam lepej niż w operze, 
Świetnie jeżdżę na rowerze, 

Znakomicie muchy łapię, 

Wiem, gdzie Wisła jest na mapie,  
Jestem mądra, jestem zgrabna, 

Wiotka, słodka i powabna, 
A w dodatku, daję słowo, 
Mam rodzinę wyjątkową: 

Tato mój do pieca sięga, 
Moja matka – taka tęga, 

Moja siostra – taka mała, 
A ja jestem – samochwała!» 

_________________________________ 

Komentarz do tekstu 

powabny – прелестная, привлекательная 

słodki – зд. свежая 

wiotki – гибкая, тонкая 

 
wyjątkowy – исключительный, необычный 

zdolny – способный  

zgrabny – стройный, изящный 

 
PIEŚŃ O DOMU 

Maria Konopnicka 
Kochasz ty dom, rodzinny dom, 
Co w letnią noc, skroś srebrnej mgły, 

Szumem swych lip wtórzy twym snom 
A ciszą swą koi twe łzy? 

 
Kochasz ty dom, ten stary dach, 
Co prawi baśń o dawnych dniach, 

Omszałych wrót rodzinny próg, 
Co wita cię z cierniowych dróg? 

 
Kochasz ty dom, rzeźwiącą woń 
Skoszonych traw i płowych zbóż, 

Wilgotnych olch i dzikich róż, 
Co głogom kwiat wplatają w skroń? 

Kochasz ty dom, ten ciemny bór, 
Co szumów swych potężny śpiew 

I duchów jęk, i wichrów chór 
Przelewa w twą kipiącą krew? 

 
Kochasz ty dom, rodzinny dom, 
Co wpośród burz, w zwątpienia dnie, 

Gdy w duszę ci uderzy grom 
Wspomnieniem swym ocala cię? 

 
O, jeśli kochasz, jeśli chcesz 
Żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż, 

Sercem ojczystych progów strzeż, 
Serce w ojczystych ścianach złóż! 

Komentarz do tekstu 

cierń – шип, колючка; терновник 

dach – крыша 

głóg – боярышник; плод шиповника 

jęk – стон 

koić – успокаивать, смягчать 

łza – слеза 

mgła – туман 

ocalać – спасать 

ojczysty –отеческий 

 

potężny – мощный 

prawi baśń – зд. рассказывает сказку 

rodzinny – отчий 

rzeźwiący – отрезвляющий 

skroń – висок 

skroś – сквозь 

śpiew – пение 

wilgotny – влажный 

zwątpienie – сомнение 

 
PODANIE O LECHU 

Dawno już, bardzo dawno temu wielka grupa ludów, zwanych Słowianami, zajęła 

ogromne obszary między dwiema rzekami Odrą a Dnieprem. 
Legenda mówi o trzech braciach, który wędrowali w poszukiwaniu miejsca do 

życia. Bracia mieli na imię Czech, Lech i Rus. Każdy z nich był dzielnym wodzem 
swego plemienia. 

Jednego razu po długiej wędrówce zatrzymali się nad jeziorem, na pięknej dużej 

polanie. Trzej bracia postanowili odpocząć pod starym dębem. Nagle w górze usłyszeli 
jakiś hałas. Podnieśli głowy i ujrzeli orła białego, a na drzewie jego gniazdo. 
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- To jest znak – powiedział Lech. – Jeżeli potężny orzeł założył tu gniazda, to i ja 

zbuduję w tym miejscu gród. Moje plemię będzie tu żyć spokojnie i szczęśliwie. 
- Pięknie jest tutaj – powiedział Czech – dużo ryb w rzekach i zwierzyny w 

puszczy, żyznej ziemi. 
- Masz rację – zgodził się Rus – że pozostajesz w tym miejscu. My jednak 

pójdziemy dalej w poszukiwaniu swej ziemi. 
Dwaj bracia wyruszyli w dalszą wędrówkę. Rus poszedł na północ, a Czech udał 

się na południe. 

Lech pozostał w zielonej dolinie i gród sobie zbudował, który od gniazda 
wspaniałego ptaka Gnieznem nazwano. I była to pierwsza stolica Polan. A wizerunek 

orła białego mieszkańcy grodu wybrali na godło. 
Komentarz do tekstu 

dzielny – храбрый 

godło – герб  

hałas – шум 

nagle – вдруг 

obszar – территория 

poszukiwanie – поиски 

 

potężny – могучий 

w górze – вверху 

wędrować – странствовать 

wizerunek – изображение 

wspaniały – великолепный 

zatrzymać się – остановиться 

 
WARSZAWA 

Warszawa to stolica Polski. Jest to dziś duże miasto, liczy ponad półtora miliona 
mieszkańców. Obecna Warszawa – to miasto szerokich ulic i zabytkowych pałaców, 

kościołów, pomników, wspaniałych bulwarów i ogrodów. Jest nie tylko ważnym 
ośrodkiem politycznym, administracyjnym i przemysłowym, lecz również wielkim 

centrum bogatego życia kulturnego. 
Historia Warszawy liczy ponad siedemset lat. To bardzo trudna historia. Podczas 

drugiej wojny światowej Warszawa została prawie cała zniszczona przez okupantów 

hitlerowskich. Po wojnie cały naród odbudowywał stolicę. I oto teraz możemy obejrzeć 
odbudowane według starych wzorów słynne Stare Miasto, Plac Zamkowy, Kolumnę 

Zygmunta, Zamek Królewski. 
Na Rynku Starego Miasta zawsze jest dużo warszawiaków i gości stolicy. Można 

zobaczyć tu Niemców i Francuzów,  Amerykanów i Włochów, Rosjan i Czechów. W 

starych kamieniczkach jest dużo małych kawiarenek. W kawiarni można wypić 
szklankę herbaty lub filiżankę kawy, zjeść ciastko. Na Rynku gra kataryniarz. Tutaj 

można kupić obrazy młodych malarzy. 
Każdy warszawiak, każdy gość stolicy koniecznie odwiedza Grób Nieznanego 

Żołnierza, składa hołd poległym. Każdy również odwiedza Syrenkę – symbol 

Warszawy – która ma tarczę i miecz by bronić Warszawy. W ogóle w Warszawie jest 
dużo miejsc godnych widzenia. 
Komentarz do tekstu 

pałac – дворец 

kamienica – каменный дом 

ciastko – пирожное 

kataryniarz – шарманщик (здесь – улич-

ный артист, музыкант) 

 

grób – могила  

składać hołd – воздавать почести 

tarcza – щит 

godny – достойный; заслуживающий (чего-

л.) 

 

WARSZAWSKA SYRENKA 
Nie wiadomo, skąd syrena wzięła się w herbie Warszawy, w każdym razie była 

w nim już w 1390. Wtedy jednak syrena ta miała zupełnie inny kształt niż dzisiaj. 

Herb Starej Warszawy z 1390 przedstawiał zwierzę z ptasimi łapami i smoczym 
tułowiem pokrytym łuskami. Na pieczęci z 1459 miała już cechy kobiece, tułów ptaka, 

ludzkie ręce, ogon ryby i ptasie nogi zakończone pazurami. Jednak pierwsze 
przedstawienie syreny (półkobiety półryby) pochodzi dopiero z 1622. 

Legendę tę opowiadają często warszawscy przewodnicy. 
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Dawno dawno temu przypłynęły z Atlantyku na Bałtyk dwie siostry-syreny – 

piękne kobiety z rybimi ogonami, zamieszkujące w głębinach mórz. Jedna z nich 
upodobała sobie skały w cieśninach duńskich i do tej pory możemy ją zobaczyć 

siedzącą na skale u wejścia do portu w Kopenhadze. 
Druga dopłynęła aż do wielkiego nadmorskiego portu Gdańsk, a potem Wisłą 

popłynęła w górę jej biegu. Według legendy u podnóża dzisiejszego Starego Miasta 
wyszła z wody na piaszczysty brzeg, aby odpocząć, a że miejsce się jej spodobało, 
postanowiła tu zostać. Rychło rybacy zauważyli, że ktoś podczas wzburza fale Wisły, 

plącze sieci i wypuszcza ryby. Jednak syrena oczarowywała ich swym pięknym 
śpiewem, nic jej nie zrobili. 

Pewnego razu bogaty kupiec zobaczył syrenę i usłyszał jej piękny śpiew. Szybko 
przeliczył, ile zarobi, jeżeli uwięzi syrenę i będzie ją pokazywać na jarmarkach. 
Podstępem ujął syrenę i uwięził ją w drewnianej szopie, bez dostępu do wody. Skargi 

syreny usłyszał młody parobek, syn rybaka, i z pomocą przyjaciół w nocy uwolnił ją. 
Syrena z wdzięczności za to, że mieszkańcy stanęli w jej obronie obiecała im, że w 

razie potrzeby oni też mogą liczyć na jej pomóc. Z tego właśnie powodu Warszawska 
Syrena jest uzbrojona – ma miecz i tarczę dla obrony tego miasta. 

Rzeźba na warszawskim Rynku Starego Miasta została wykonana przez 

Konstantego Hegla. 
Pierwotnie (1855-1928) i obecnie (od 2000) stoi na Rynku. W czasie pomiędzy 

tymi datami była przenoszona w różne miejsca Warszawy. W 2008 roku oryginalna 
rzeźba wykonana z brązowionego cynku została zabrana z rynku w celu wykonania 
prac konserwatorskich. Rzeźba była w bardzo złym stanie technicznym na skutek 

urazów mechanicznych i licznych aktów wandalizmu. 1 maja 2008 o 6 rano na cokół 
na rynku wróciła oryginalna rzeźba, jednak 12 maja oryginał przeniesiono do Muzeum 

Historycznego Warszawy, jego miejsce zastąpiła kopia. 
Komentarz do tekstu 

cecha – черта, признак 

fala – волна  

konserwatorski – реставрационный    

kształt – форма, фигура 

łuska – чешуя 

ogon – хвост 

parobek – батрак  

pazur – коготь 

przeliczyć – подсчитать 

przewodnik – зд. гид 

rychło – вскоре 

 

rzeźba – скульптура 

skarga – жалоба  

syrena – русалка  

szopa – сарай, навес 

tarcza – круглый щит 

wdzięczność – благодарность 

wzburzyć – взволновать  

zauważyć – заметить 

zupełnie – совершенно 

 
SKĄD SIĘ WZIĘŁA NAZWA KRAKÓW? 

Pierwsza historyczna wzmianka o Krakowie pochodzi od przybyłego z Hizpanii 

kupca – Ibrahima ibn Jakuba. Kalif Kordoby wysłał go poselstwem do cesarza 
niemieckiego – Ottona Wielkiego (960-965). W relacji swej wspomina między innymi 

księcia Mieszka, jego drużynę oraz Kraków. 
Istnieją dwie wersje pochodzenia nazwy miasta.  Według pierwszej wersji to 

pochodzi od słowa «krakać». Legenda mówi, że w czasach pogańskich  w Małopolsce 

kruków było tak wielke, że stał się on jednym z lokalnych bóstw opiekuńczych. W 
grotach, pieczarach i lasach lud ofiary z ziarna i chleba krukom składał. Powstała też 

swoista klasa kapłanów, który się nie tylko o owe święte ptaki troszczyli, ale także 
różne obrzędy tajemne ku ich czci sprawowali. 

Do kapłanów ludzie się po radę w trudnych życiowych sprawach zwracali, a ci 

udzielali jej, wróżąc ze znalezionych w lesie kruczych piór i z zachowania się ptaków, a 
więc ze sposobu w jaki krakały, wzbijały się do lotu bądź osiadały na drzewach. Nawet 

miejscowi książęta z porad tych chętnie korzystali, szczególnie gdy się na wojenną 
wyprawę szykowali, lub gdy ważne dla kraju decyzje podejmować mieli. I tak kult 
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kruków przez lat setki się rozwijał aż do czasu, gdy nowa religia na ziemiach polskich 

zapanowała. 
Chrześcijaństwo, wszelkie przejawy bałwochwalstwa zwalczając, również 

oddawanie czci ptakom za takie uznało. Zniszczono więc wszystkie «swięte», z ich 
kultem związane, miejsca, a kapłanów rozgromiono. Ponieważ jednak latami tradycji 

uświęcone obrzędy lud nadal potajemnie sprawował, więc i samym ptakom walkę 
wydano, bezlitosne polowania na nie organizując. Raz nawet, z rozkazu krakowskiego 
biskupa, schwytanym krukom kamienie na szyjach zawieszono i w nutrach Wisły 

potopiono. Z czasem pamięć o «świętych» krukach wygasać zaczęła, ale echo ich 
ptasiego zawołania na wieki w nazwie miasta pozostało. 

Inne podanie głosi, że gród nazwę zawdzięcza swemu założycielowi, 
walecznemu i mądremu księciu o imieniu Krak. Wersja ta legendzie o krukach nie 
przeczy, gdyż książę, gród budując, o przychylność skrzydlatych bóstw niewątpliwie 

zabiegał i od ich krakania imię swe przyjął oraz miastu je nadał. 
Komentarz do tekstu 

bałwochwalstwo – идолопоклоноство 

bezlitosne – безжалостно 

kruk – ворона  

 

ofiara – жертва    

pogański – языческий 

 
SMOK WAWELSKI 

1 

Po długim okresie spokoju źle się w okolicach Krakowskiego Grodu dziać 
zaczeło. Pasterze, na żyznych nadwiślańskich łąkach bydło pasący, gdy je wieczorem 

do zagród zaganiali, w żaden się sposób stada doliczyć nie mogli. Zwykle kilku 
najdorodniejszych w nim sztuk brakowało. Prawdziwa jednak trwoga wśród 
mieszkańców grodu zapanowała, gdy w równie tajemniczy sposób ludzie znikać 

zaczęli. Coraz się bowiem częściej zdarzało, że samotnie nad rzekę po wodę udająca 
się osoba do domu już nie wracała i słuch wszelki po niej ginął. 

Przyczyny owych tajemniczych wydarzeń długo nikt dociec nie mógł. Dnia 
pewnego jeden czeladnik nad Wisłę się udał, by wikliny nazbierać.W poszukiwaniu 

najlepszych witek do stóp samego Wzgórza Wawelskiego dotarł, gdzie podmokły brzeg 
rzeki szczególnie piękne krzewy porastały. Przez ich plątaninę się przedzierając, 
najdluższe i najbardziej giętkie gałązki obrywał. 

Nagle chaszcze się przerzedziły i oczom chłopca widok się przerażający ukazał. 
Na niewielkim, kamienistym odcinku brzegu stosy kości bielały, a nieco dalej, w 

stromej ścianie wawelskiej skały, czarny widniał otwór, który najwyraźniej do 
wydrążonej w niej pieczary prowadził. Nie opodal wejścia, wygrzewając się na słońcu, 
leżał smok olbrzymi o straszliwym wyglądzie. Cialo jego połyskliwa, żółto-zielona łuska 

pokrywała, na grzebiecie ostre się kolce jeżyły, a z potężnych łap szpony zakrzywione 
wyrastały. Tak wielki strach czeladnika ogarnął, że przez chwilę, jakby paraliżem 

tknięty, stał nieruchomo, wytrzeszczonymi oczyma w bestię się wpatrując. Gdy nagle 
smok potężnie ziewnął, pełną olbrzymich kłów paszczę ukazując, z której kłęby dymu i 
ogniu buchały, chłopak siły wszystkie zebrał i co tchu w kierunku grodu pobiegł. 

Wiadomość o odkryciu czeladnika szybko się rozniosła i na zamek do samego 
księcia dotarła. Tedy Krak chłopca do siebie wezwał i o wszystkim, co widział, 

opowiedzieć kazał. Potem doradców swych oraz najwaleczniejszych rycerzy 
zgromadził, by wspólnie uradzić, co czynić należy. 

Rozmaite przy tym snuto domysły, skąd się ów potwór pod Wawelem wziął. 

Jedni twierdzili, że z nutrem Wisły do Krakowa przypłynął, inni się zaś upierali, że 
bestia z głębi ziemi wychynąć musiała, o czym pojawienie się w skale tajemniczej 

pieczary świadczyć miało. Co do jednego wszakże wszyscy byli zgodni, to jest że 
smoka jak najszybciej zgładzić należy. Już nazajutrz, bladym świtem, z polecenia 
księcia do pieczary trzech się rycerzy z wielkiej odwagi słynących udało. Do późnego 

wieczora Krak z dworem i poddanymi z niecierpliwością ich oczekiwał. Daremnie. 
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2 

Dnia następnego, gdy wszelka nadzieja na powrót rycerzy wygasła, książę 
heroldów rozesłał, by po całej okolicy ludzi o grożącym im niebezpieczeństwie 

ostrzegali i głosili, że śmiałek, który miasto od smoka uwoli, czyby do rycerskiego 
stanu czy do ludu należał, hojnie nagrodzony zostanie, księżniczkę za żonę i pół 

królestwa we władanie otrzymując. 
Wieść ta z prędkością błyskawicy po okolicy się rozeszła i nawet do ościennych 

krajów dotarła, toteż niebawem do Wawelskiego Grodu liczni książęta i rycerze 

zjeżdżać zaczęli, z potężną bestią zmierzyć się pragnący. Nie tylko myśl o książęcej 
nagrodzie ich przyciągała, lecz także chęć zdobycia sławy, którą zawycięstwo nad 

smokiem przynieść im mogło. Żadnemu się jednak potwora pokonać nie udało. 
Większość w nierównej poległa walce i tylko nieliczni z życiem uszli. 

Postanowił tedy Krak ze smokiem wawelskim osobiście się zmierzyć. 

Nadwornemu płatnerzowi zbroję z najtwardszej stali wykonać polecił, a sam 
najdłuższy i najostrzejszy z posiadanych mieczy wybrał. 

Przygotowania do walku przerwał jeden z dworzan, oznajmiając księciu, że jakiś 
młodzik uparcie wiedzenia się z nim domaga. Gdy Krak wprowadzić go kazał, 
płowowłosego chłopca o pogodnym obliczu ujrzał. Ten, zgiąwszy się w niezgrabnym 

ukłonie, oświadczył, że choć szewcem prostym jest tylko, niezawodny sposób na 
zgładzenie smoka obmyślił. Prosił jego, by mu książę największego barana ofiarować 

raczył, a gdy go otrzymał, natychmiast do realizacji zadania przystąpił. W tym celu 
zwierzę zabił i skórę z niego ściągnąwszy, mieszaniną ją siarki i smoły wypełnił, a 
następnie zaszył. O zmroku w pobliże jamy się udał i śpiącemu smokowi wypchanego 

barana podrzucił. 
Rankiem, ledwie pierwsze promienie słońca zalśniły, huk potężny mieszkańców 

grodu i okolicy ze snu wyrwał. To smok podłożoną przynętę łapczywie połknął, a że 
wkrótce siarka, niczym ogień, trzewia jego spalać zaczęła, chcąc pragnienie i żar 
wewnętrzny ugasić, taką ilość wody wiślanej wyżłopał, że w końcu z hukiem pękł i na 

kawałki się rozpadł. 
W ten oto sposób Gród Wawelski od smoka uwolniony został. Książę Krak danej 

obietnicy dotrzymał, toteż niebawem wesele huczne córce swej i pogromcy smoka 
wyprawił. Podczas uroczystości tej młoda para Wiśle ofiarę dziękczynną złożyła, 
drogocenne klejnoty w jej wody rzucając. Rzeka daninę przyjęła i odtąd już nigdy 

żaden potwór nie zakłócił spokoju i szczęścia mieszkańców Krakowskiego Grodu. 
Jaskinia, którą bestia zamieszkiwała, popularnie Smoczą Jamą zwana, do dziś 

się zachowała i w południowo-zachodniej części Wawelskiego Wzgórza oglądać ją 
można.   
Komentarz do tekstu 

chaszcze – густой кустарник, чаща 

huk – шум, грохот, треск 

młodzik – юнец  

olbrzymi – огромный  

płatnierz – оружейник 

płowowłosy – с льняными волосами  

 

smok – дракон  

udać się – отправиться 

walka – зд. битва  

wiklina – ивняк, ивовые прутья  

wydarzenie – случай 

zmrok – сумерки 

 

BUDOWNICZY-BRATOBÓJCA 
1 

W XIII stuleciu krakowskie mieszczaństwo, które podówczas w silę wielką rosło, 
kościół potężny, pod wezwaniem Maryi Panny, w samym środku Krakowa ku chwale 
Bożej wybudować postanowiło. Myśl owa wielce wszystkim do serca przypadła, przeto 

potrzebne fundusze niebawem zgromadzono. Każdy bowiem mieszczanin do kiesy 
chętnie sięgał, złota na chlubny ten cel nie żałując. 
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Zaczęto się też za odpowiednim budowniczym rozglądać, który by nie tylko tego 

wielkiego i świętnego przedsięwzięcia godnym się okazał, ale również sławą imienia 
swego spendoru mu dodał. 

A stało się tak właśnie, że do Krakowa dwaj bracia-budowniczowie przybyli. 
Piękne oni i majestatyczne kościoły i pałace w wielu krajach wznosili, toteż wszystkie 

owe budowle podziw wielki dla kunsztu ich budziły. Bez wahania tedy pracę nad 
Mariacką świątynią im zlecono, a oni się czym prędzej do dzieła zabrali. 

Kościół, który wielkością wszystkie inne miał przewyższać, w gotyckim stylu 

zbudować umyślono, by jego dwie wieże, w niebo mierzące wieżyce oczy wiernych ku 
boskiemu firmamentowi kierowały. Wśród ogromnej radości i niecierpliwego na 

ukończenie budowy oczekiwania nikt nawet przypuszczać nie mógł, że wkrótce 
kainowa zbrodnia swe krwawe piętno na Domu Pańskim wyciśnie.  

A wszystko się od niewinnej z początku rywalizacji między braćmi zaczęło. 

Pracę bowiem tak podzielili, że każdy z nich jedną z wież miał wystawić. Ażeby zaś do 
dzieła obaj się dobrze przykładali, zakład też między sobą uczynili, który z nich 

pierwszy budowę ukończy. I rzeczywiście, wieże Mariackiej świątyni z dnia na dzień 
coraz wyższe i piękniejsze rosły, a wraz z nimi serca mieszkańców Krakowa. 
Współzawodnictwo braci jednakże sprawiło, że okiem coraz bardziej niechętnym raz 

po raz na się spoglądali, aż wreszcie o zbożnym celu, który pracy ich przyświecać 
powinien, całkiem zapomnieli.  

2 
Gdy jeden w zapamiętaniu piętro za piętrem stawiał, drugi tempa pracy 

dotrzymać usiłował. Wreszcie starszy brat więżę swą ukończył i dla większej 

świetności koroną złocistą ją zwieńczył. 
By fakt ten uczcić, młodszego brata na szklanicę wina do gospody zaprosił. 

Rozmowa się im jednak nie kleiła i wkrótce słowa, coraz głośniej wykrzykiwane, w 
sprzeczkę się prawdziwą przerodziły. Obydwaj budowniczowie najpierw się 
umiejętnościami swymi przechwalali, a w końcu także rozmaite błędy w sztuce 

wzajemnie sobie wytykać zaczęli. Starszy wolne tempo robót młodszego wyśmiewał, a 
młodszy, dłużnym mu nie pozostając, niedostatecznie mocną konstrukcję wieży bratu 

wypomniał. 
Nagle, ku zgrozie wszystkich obecnych w gospodzie, pośród kłótni owej,  

starszy brat nóż ze stołu pochwycił i młodszego tak celne w samo serce ugodził, że ten 

martwy się na ziemię osunął. W afekcie zabуjca usiłował wspiąć się na swoją wieżę, 
by stamtąd rzucić się w dół. Ujęła go jednak straż. 

Z powodu później pory nie sposób już było przed oblicze sądu zbrodniarza 
doprowadzić, więc uradzono, by go na noc w jednej z kaplic nowo wybudowanej 

Mariackiej świątyni pod kluczem umieścić. Dnia następnego pośpiesznie bratobójcę 
osądzono i wyrok śmierci na nim wykonano. Żaden też budowniczy stygmatem krwi 
naznaczonej wieży dokończyć nie chciał, przeto rajcowie miejscy polecieli hełmem ją 

tylko nakryć. 
I tak oto kościуł Mariacki, ze swymi dwiema nierównej wysokości wieżami, stał 

się architektoniczną osobliwością miasta. Zwyczaj się również przez wiele stuleci 
utrzymał, że skazańcy swą ostatnią przed egzekucją noc w kaplicy kościoła 
Mariackiego spędzali – tej samej, w której bratobójca na śmierć oczekiwał, dlatego 

nosiła ona nazwę kaplica więźniów. Nóż, którym zabójca ugodził brata, a raczej jego 
kopię, do dziś można oglądać pod jedną z gotyckich arkad Sukiennic, by widok jego 

potomnym uświadamiał i był dlań przestrogą, do czego niezgoda i zawiść nawet 
rodzonych braci przywieść może. 
Komentarz do tekstu 

chlubny – славный, почѐтный 

firmament – небосвод 

fundusz – фонд, капитал  

 

kunszt – мастерство  

wieża – башня 

 



18 
 

 

HEJNAŁ MARIACKI 
Jedną z osobliwości średniowiecznego Krakowa był hejnał, z najwyższej w 

mieście budowli, to jest z wieży Mariackiego kościoła o świcie i zmroku na trąbce na 
cztery strony świata wygrywany. Rankiem dźwięk melodii otwarcie bram miejskich 

oznajmiał i mieszkańców do rozpoczęcia codziennych prac wzywał, wieczorem zaś 
bram zamykanie i czas odpoczynku obwieszczał. 

Trębacz, przez dzień i noc na wieży czuwający, bacznie też miał gród i okolice z 

okienka swego obserwować i melodią hejnału miasto o zagrażającym mu 
niebezpieczeństwie uprzedzać. Ważkie to było zadanie, bo w Krakowie co rusz pożary 

wybuchały, a i czasy do spokojnych nie należały, toteż przed atakami wroga również 
się strzec należało. 

Roku jednego przez ziemie polskie dzikie hordy tatarskie przeciągały, przeto 

trębacze krakowscy w szczególnej gotowości trwali, by w razie zbliżania się 
nieprzyjaciela miasto w porę zaalarmować. 

Dnia pewnego, o świcie, gdy nocne mgły miasto otulające opadły i pierwsze 
promienie słońca okolice grodu rozświetliły, czuwający w oknie Mariackiej wieży 
trębacz czarne kłębowisko tatarskich wojsk, wokół murów obronnych zgromadzone, 

ujrzał. Ani chybi, do ataku, na śpiący jeszcze Kraków, hordy one się szykowały. Czym 
prędzej wierny strażnik miasta instrument swój w rękę pochwycił i pełną piersią w 

niego zadął. 
Hejnału melodia znajoma tak donośnie i przejmująco zarazem zabrzmiała, że 

się na równe nogi mieszkańcy zerwali, niebezpieczeństwo przeczuwając. Już się 

uzbrojeni mężowie na besztach obronnych do odpierania ataku gotowali, już kusze do 
strzału szykowali, a trębacz ciągle grał i grał, jakby ludziom sił do walki dzwiękiem 

złotej swej trąbki dodać pragnął. 
Hejnał i poruszenie w mieście usłyszawszy, skośnoocy napastnicy zmiarkowali, 

że plan wzięcia miasta przez zaskoczenie wniwecz się obrócił. Wściekłość wielka a 

niepohamowana oraz żądza zemsty w sercach ich zawrzała, toteż mnóstwo wrażych 
strzał ze świstem w kierunku wieży poleciało. Jedna z nich grającego sygnalistę 

dosięgła, gardło mu przeszywając. Melodia hejnału żałośnie się w pół taktu urwała, a 
echo jej wraz z duszą trębacza ku niebu uleciało. 

Tym to sposobem miasto przed najazdem Tatarów uratować się zdołało, gdyż 

chan wydarzenie owo najwidoczniej za złą wróżbę sobie poczytał i od oblężenia 
odstąpił. 

Tymczasem historia trębacza do dziś nad Krakowskim Rynkiem rozbrzmiewa. 
Co godzina ją hejnał z Mariackiej wieży opowiada, bo na pamiątkę jego tragicznej 

śmierci melodia się zawsze w połowie jednej z fraz raptowanie urywa, wspomnienia 
dawnych dziejów ze snu budząc. 
Komentarz do tekstu 

kłębowisko – клубок  

mur – стена  

przeciągać – протянуться, волочиться 

przejmujący – пронизывающий  

 

szykować się – готовиться 

wściekłość – бешенство  

zaalarmować – дать сигнал тревоги 

zarazem – одновременно   

 

PAN TADEUSZ 
(URYWEK) 

Adam Mickiewicz 
W kociołkach bigos grzano; w słowach 
wydać trudno 

Bigosu smak przedziwny, kolor i woń 
cudną;  

Słów tylko brzęk usłyszy i rymów 
porządek, 

Zamknięta w kotle, łonem wilgotnem 
okrywa 

Wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa; 
I praży się, aż ogień wszystkie z niej 

wyciśnie 
Soki żywne, aż z brzegów naczynia war 



19 
 

Ale treści ich miejski nie pojmie żołądek. 

Aby cenić litewskie pieśni i potrawy, 
Trzeba mieć zdrowie, na wsi żyć, wracać z 

obławy. 
 

Przecież i bez tych przypraw potrawą nie 
lada 
Jest bigos, bo się z jarzyn dobrych 

sztucznie składa. 
Bierze się doń siekana, kwaszona 

kapusta, 
Która, wedle przysłowia, sama idzie w 
usta; 

pryśnie 

I powietrze dokoła zionie aromatem. 
  

Bigos już gotów. Strzelcy z trzykrotnym 
wiwatem, 

Zbrojni łyżkami, biegą i bodą naczynie, 
Miedź grzmi, dym bucha, bigos jak 
kamfora ginie, 

Zniknął, uleciał; tylko w czeluściach 
saganów 

Wre para jak w kraterze zagasłych 
wulkanów. 

_________________________________ 

Komentarz do tekstu 

łono – недра  

sagan – котѐл 

 
zionąć – дохнуть 

 
NIC DWA RAZY 

Wisława Szymborska 
Nic dwa razy się nie zdarza  

i i nie zdradzy. Z tej przyczyny  
zrodziliśmy się bez wprawy  

I pomrzemy bez rutyny.  
 
Choćbyśmy uczniami byli  

najtępszymi w szkole świata,  
nie będziemy repetować  

żadnej zimy ani lata.  
 
Żaden dzień się nie powtórzy,  

nie ma dwóch podobnych nocy,  
dwóch tych samych pocałunków,  

dwóch jednakich spojrzeń w oczy.  
 
Wczoraj, kiedy twoje imię  

ktoś wymówił przy mnie głośno,  

tak mi było, jakby róża  

przez otwarte wpadła okno. 
 

Dziś, kiedy jesteśmy razem,  
odwróciłam twarz ku ścianie.  
Róża? Jak wygląda róża?  

Czy to kwiat? A może kamień?  
 

Czemu ty się, zła godzino,  
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?  
Jesteś – a więc musisz minąć.  

Miniesz – a więc to jest piękne.  
 

Uśmiechnięci, wpółobjęci,  
spróbujemy szukać zgody,  
choć różnimy się od siebie,  

jak dwie krople czystej wody. 
 

PIOSENKA O KOŃCU ŚWIATA 
Czaesław Miłosz 

W dzień końca świata 

Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, 
Rybak naprawia błyszczącą sieć. 

Skaczą w morzu wesołe delfiny, 
Młode wróble czepiają się rynny 
I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. 

 
W dzień końca świata 

Kobiety idą polem pod parasolkami, 
Pijak zasypia na brzegu trawnika, 
Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa 

I łódka z żółtym żaglem do wyspy 
podpływa, 

Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa 

Są zawiedzeni. 

A którzy czekali znaków i archanielskich 
trąb, 

Nie wierzą, że staje się już. 
Dopóki słońce i księżyc są w górze, 
Dopóki trzmiel nawiedza różę, 

Dopóki dzieci różowe się rodzą, 
Nikt nie wierzy, że staje się już. 

 
Tylko siwy staruszek, który byłby 
prorokiem, 

Ale nie jest prorokiem, bo ma inne 
zajęcie, 

Powiada przewiązując pomidory: 
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I noc gwiaździstą odmyka. 

A którzy czekali błyskawic i gromów, 

Innego końca świata nie będzie, 

Innego końca świata nie będzie. 
 

 
ПОЛЬСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 

(PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA POLSKI) 

Польские пословицы Русские соответствия 

1. Beczka śmiechu. Комичная ситуация. 

2. Bez gospodarza dom płacze. Без хозяина дом плачет. 

3. Bez ochoty niespore roboty. Без желания работа не спорится. 

4. Bieda w sto koni jeździ.  Беда в сто коней ездит. 

5. Być  w  złym  humorze. Быть не в духе. 

6. Caly ojciec, dziadek; cała matka itp. Весь в отца, в деда, в мать и т.д. 

7. Chwycić byka za rogi. Брать быка за рога. 

8. Ciemno, choć  oko  wykol. Темно, хоть глаз выколи. 

9. Co  z  oczu, to  i  z  myśli. С глаз долой – из сердца вон. 

10.Co było, a nie jest, nie piszą się w 

rejestr.  

Что было, а не есть, то не пишется в 

реестр. 

11.Co kraj to obyczaj. Что край, то обычай. 

12.Co z gęby wyleci, tego sta końmi nie 
dogonisz.  

Что с губ слетит, того на ста лошадях 
не догонишь. 

13.Co z wozu upadło, to przepadło. Что с воза упало, то пропало. 

14.Cudza rana nie boli.  Чужая рана не болит. 

15.Czas czasowi nierówny. Час на час не приходится. 

16.Czas zrobi wszystko, bo ma czas. Час сделает всѐ, потому что имеет 

время. 

17.Czego  oczy nie widzą, tego sercu nie 

żal. 

С глаз долой – из сердца вон. 

18.Czeski film. Ситуация, в которой непонятно, что 

происходит. 

19.Dla chcącego nic trudnego. Для хотящего нет ничего трудного. 

20.Do ostatniej kropli krwi. До последней капли крови. 

21.Dobra psu i mucha. С него и этого достаточно. 

22.Dotknąć do żywego. Задеть за живое. 

23.Dusza mu w pięty uciekła. У него душа в пятки ушла. 

24.Dwum bogom służyć nie można. Нельзя служить двум богам. 

25.Dzień  w  dzień. Изо дня в день. 

26.Dziesiąta woda po kisielu. Седьмая вода на киселе. 

27.Gdzie drwa rąbią, tam drzazgi lecią.  Где лес рубят, там щепки летят. 

28.I  wilk syty i  owca  cała. И волки сыты, и овцы целы. 

29.Ile  tylko  dusza  zapragnie. Сколько душа пожелает. 

30.Iść dokąd oczy poniosą. Идти, куда глаза глядят. 

31.Jak  by  nigdy  nic. Как ни в чѐм не бывало. 

32.Jak  groch  o ścianę. Как о стенку горох. 

33.Jak rak świsnie, a ryba pisnie. Когда рак свиснет, а рыба запищит. 

34.Jaka praca, taka płaca. Какова работа, такова и оплата. 

35.Jaki dzwon, taki dźwięk. Каков звон, таков и звук. 

36.Jedna parszywa owca całe stado zaraża. Одна паршивая овца целое стадо ис-
портит. 

37.Jednoręki bandyta. Игровой автомат. 

38.Każdy ma swój rozum. У всякого своя голова на плечах. 

39.Każdy orze jak może. Каждый пашет как может. 
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40.Kiedy  siądziesz  między  wrony,  musisz  
krakać  jak  i  one. 

С волками жить – по-волчьи выть. 

41.Kiedyś grzyb, to siedź w koszu. Назвался груздем – полезай в кузов. 

42.Kij ma dwa końce. Палка о двух концах. 

43.Koń koniowi nierówny. Конь коню не равен. 

44.Kraina miodem i mlekiem płyjąca. Страна с молочными реками и ки-

сельными берегами. 

45.Krzyczeć na całe gardło. Кричать во всѐ горло. 

46.Książę z bajki. 
47.Nie czekać na kśięcia z bajki. 

Принц из сказки. Принц на белом 
коне (идеал мужчины, который ри-

суют себе девушки). 

48.Kto  nic  nie  ryzykuje, ten  nic  nie ma. Волков бояться – в лес не ходить. 

49.Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.  Кто рано встаѐт, тому Бог подаѐт. 

50.Kuj  żelazo  póki  gorące. Куй железо, пока горячо. 

51.Łamać sobie język. С трудом выговаривать трудные сло-
ва. 

52.Lepiej późno niż wcale. Лучше поздно, чем никогда. 

53.Lepsze  jedne  oko  swoje, nizeli  cudze  
troje. 

Лучше одно око своѐ, чем три чужих. 

54.Lepszy grosz dany, niż złoty obiecany. Лучше грош данный, чем обещанный. 

55.Lepszy wróbel w ręku, niż sokół na sęku. Лучше воробей в руке, чем сокол на 

суку. 

56.Mądry głowie dość dwie słowie. Умный с двух слов поймѐт. 

57.Mieć asa w rękawie. Иметь туза в рукаве (иметь в запасе 
важные аргументы). 

58.Mieć olej w głowie. Быть разумным, рассудительным. 

59.Mieć siano w głowie. Быть легкомысленным. 

60.Mucha nie siada. Комар и носа не подточит. 

61.Mydlić  oczy. Втирать очки. 

62.Na dwoje babka wróżyła: albo umrze, 
albo będzie żyła. 

На двое бабушка ворожила: или 
умрѐт, или ещѐ поживѐт. 

63.Na dziko. Без позволения, нелегально. 

64.Narobić  bigosu. Заварить кашу. 

65.Natura  ciągnie  wilka  do  lasu. Сколько волка не корми, он всѐ в лес 
смотрит. 

66.Ni pies ni wydra. Ни то, ни сѐ. Ни пѐс, ни выдра. 

67.Nie  mieć  grosza  przy  duszy. Не иметь ни гроша за душой. 

68.Nie  w  ciemię bity. У него губа не дура. 

69.Nie  wart  złamanego szeląga. Ломаного гроша не стоит. 

70.Nie jest tchórzem podszyty. Он не робкого десятка. 

71.Nie  przebędziesz  wody, pierwej  zwiedź  
jej brody. 

Не зная броду не суйся в воду. 

72.Nie ma chleba bez ości, nie ma ryby bez 
kości. 

Нет хлеба без ости, нет рыбы без ко-
сти. 

73.Nie ma świnia rogów, bo by bodła. Не дал Бог свинье рог, а то бодлива 
была бы. 

74.Nie mam do niego serca. У меня душа к нему не лежит. 

75.Nie wiadomo, kto z brzega. Неизвестно, кто первым умрет. 

76.Nie wsodzaj nosa do cudzego prosa. Не суй свой нос в чужое дело. 

77.O dwa kroki. В двух шагах (очень близко). 

78.O szarej godzinie. Ни свет ни заря. 

79.Od wódku rozum krótki. От водки разум короткий. 
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80.Palec  serdeczny. Безымянный палец 

81.Patrzeć  wilkiem. Смотреть волком. 

82.Pierwsze  koty  za  płoty. Первый блин комом. 

83.Po za oczyma. За глаза 

84.Podobni jak dwie krople wody. Похожи как две капли воды. 

85.Pokorne cielę dwie matki ssie. Покорный телѐнок двух маток сосѐт. 

86.Pomyłka w adresie. Не по адресу (обратиться). 

87.Powiedzieć  prosto  w  oczy. Сказать в глаза. 

88.Przed dawnymi laty. Много лет тому назад (Давным-
давно). 

89.Przepadł jak kamień w wodę. Как в воду канул. 

90.Raz kozie śmierć. Один раз умирать. 

91.Rosyjska ruletka. Поступок с высокой степенью риска. 

92.Ryby i dzieci głosu nie mają. Рыбы и дети голоса не имеют. 

93.Serce jak dzwon. Здоровое сердце. 

94.Sila zbego na jednego. Все на одного. 

95.Słowo wróblem wyleci, a powraca 

wołem. 

Слово воробьѐм вылетит, а вернѐтся 

волом (слово не воробей, вылетит – 
не поймаешь). 

96.Spływa  z  niego jak  z  gęsi  woda. С него как с гуся вода. 

97.Stać na dwóch biegunach. Стоять на двух полюсах. Противоре-
чить самому себе. 

98.Strach  ma  wielkie  oczy. У страха глаза велики. 

99.Świński blondyn. Мужчина с очень светлыми волосами, 
бровями, ресницами и щетиной. 

100. Swoja siermeżka nie ciężka. Своя сермяжка не тяжка. 

101. Szanuj suknię nową, a honor od 
młodu. 

Береги платье снову, а честь смоло-
ду. 

102. Szczwany  lis. Стреляный воробей. 

103. Szukać dziury w całym. Искать ошибки там, где их нет. 

104. Ta gospodyni, gdy ma w skrzyni. Та хозяйка, у которой есть запас в 

сундуке. 

105. Tak czy owak.  Так или иначе. 

106. Tani jak barszcz. Очень дешѐвый. 

107. Ubierać się na cebulę. Очень тепло одеваться, надевая один 
слой одежды на другой. 

108. W  cztery  oczy. С глазу на глаз. 

109. W bialy dzień. Средь бела дня. 

110. W cudzym domu ręce za pas zatknij. В чужом доме руки за пояс заткни (в 

чужой монастырь со своим уставом 
не ходят). 

111. W każdym  razie. Во всяком случае. 

112. W nocy wszystkie koty szare. Ночью все кошки серые. 

113. W ten lub inne sposób. Так или иначе. 

114. Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi. Знают соседи, как кто сидит. 

115. Wierzyć w bociany. Верить в аиста. 

116. Wilk  w baraniej  skórze. Волк в овечьей шкуре. 
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Польские скороговорки (łamańce językowe) 

- Nie peprz, Pietrze, pieprzem wieprza, 

Wtędy szynka będzie lepsza 
- Właśnie po to wieprza pieprzę, 

żeby mięso było lepsze. 
- Ależ będzie gorsze, Pietrze, 
Kiedy w wieprza pieprz się wetrze 

- Не перчи, Петр, перцем свинину, 

Тогда ветчина будет лучше. 
- Именно для того свинину я перчу, 

чтобы мясо было лучше. 
- Но будет хуже, Пѐтр, 
Когда в свинину перец впитается. 

Cesarz czesał cesarzową. Император причѐсывал императрицу 

Cieszę się, że się cieszysz. Я рад, что ты рад. 

Cóż, że ze Szwecji? Ну и что, что ты из Швеции?  

Czarna krowa w kropki bordo gryzie trawę 
kręcąc mordą. 

Чѐрная корова в бордовую крапинку 
грызѐт траву, крутя мордой. 

Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął. Черный дятел охотно долбил пень. 

Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia 

cietrzewia drzemiącego w dżdżysty dzień na 
drzewie? 

Что нужно стрельцу, чтобы застре-

лить тетерева, дремлющего в дожд-
ливый день на дереве? 

Czy rak trzyma w szczypcach strzęp 
szczawiu, czy trzy części trzciny? 

Рак держит в щупальцах лоскут ща-
веля или три части тростника? 

Czy tata czyta cytaty Tacyta? Папа, ты читал цитаты Тацита? 

Czy trzy cytrzystki grają na cytrze? Czy 

druga chrzan trze, a trzecia łzy trze? 

Три цитристки играют на цитре? Вто-

рая хрен трѐт, а третья слѐзы льѐт? 

Ćma  ćmę   ćmi. Ночная бабочка ночную бабочку за-
темняет. 

Drabina z powyłamywanymi szczeblami. Лестница с выломанными переклади-
нами 

Dzięcioł pień ciął. Дятел пень долбил. 

Gdy jest susza, szosa sucha. Если засуха, то шоссе сухое. 

Gdy Pomorze nie pomoże, to pomoże może 

morze, a gdy morze nie pomoże, to pomoże 
może Bóg. 

Если Поморье не поможет, то может 

помочь море, а если море не помо-
жет, то может помочь только Бог. 

Grzegorz  Brzęczyszczykiewicz Григорий Брячиславович 

Gżegżółka grzała grzańca, gdy grzmiący 

grzmot gromko grzmiał grożąc grzesznikom. 

Гжегжулка жарила гренки, когда 

гремучий громкий гром гремел, грозя 
грешникам. 

I cóż, że cesarz ze Szwecji? Ну и что, что император из Швеции? 

Jerzy nie wierzy, że na wieży jest gniazdo 

jeży. 

Ежи не верит, что на башне есть 

гнездо ежа. 

Jerzy nie wierzy, że na wieży leży sto 
talerzy. 

Ежи не верит, что на башне лежит 
сто  талеров. 

Jola lojalna, nielojalna Jola Йола лояльная, нелояльная Йола. 

Koszt poczt w Tczewie. Оплата почты в Тчеве. 

117. Wszystko jest w rękach człowieka. Всѐ в руках человека. 

118. Wszystko mi jedno. Мне всѐ равно. 

119. Wyspać się na wszystkie boki. 

120. Wyspać się na cztery boki.  

Хорошо выспаться. 

121. Wzbraniec  losu. Баловень судьбы. 

122. Z   jednego  barana  nigdy  siedem  
skór  nie  drą.  

С одного барана семь шкур не дерут. 

123. Z  drugie ręki. Из первых рук. 

124. Zmieszać z  błotem. Смешать с грязью. 
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Król Karol kupił królowej Karolinie korale 
koloru koralowego. 

Король Карл купил королеве Каро-
лине кораллы кораллового цвета. 

Lepszy wyż niż niż. Лучше выше, чем ниже. 

Leży Jerzy koło wieży i nie wierzy, że na 

wieży leży jeszcze jeden Jerzy. 

Лежит Ежи около башни и не верит, 

что на башне лежит ещѐ один Ежи. 

Ma mama ma mamałygę. У моей мамы есть мамалыга. 

Napomnienia, nakazy mnostwo razy. Замечания и предписания много раз. 

Nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, bo 

przepieprzysz wieprza pieprzem. 

Не перчи, Петр, свинину перцем, по-

тому что тогда переперчишь свинину 
перцем. 

Nie uwierzy, że na wieży leży Jerzy. Он не поверит, что на башне лежит 
Ежи.  

Ołdżychowice Kłodzkie Олджиховице Клодзкие 

Oto nowe papiery czterdziesci i cztery Вот новые бумаги: сорок и четыре. 

Pchła pchłę pchała, pchła płakała. Блоха блоху толкала, блоха плакала. 

Pchła pchnęła pchłę pchłą - i po pchle! Блоха толкнула блоху блохой – и по-

пала по блохе! 

Płynął buk przez Bug, dałby Bóg, by 

przepłynął buk. 

Плыл бук через Буг, дал бы Бог, пе-

реплыл бы бук. 

Pocztmistrz z Tczewa, Rotmistrz z Czchowa. Почтальон из Тчева, ротимистр из 

Чхова. 

Powiedziała pchła pchle: pchnij, pchło, pchłę 

pchłą. 

Говорила блоха блохе: «Толкни, бло-

ха, блоху блохой». 

Przeleciały trzy pstre przepiórzyce przez trzy 

pstre kamienice. 

Пролетели три пѐстрые перепѐлки 

через три пѐстрые каменные дома. 

Przygwoździ Bździągwa gwoździem źdźbło, 

to pobździ źdźbłko. 

- Приколоти, Бжджонгва, гвоздѐм 

стебель, - кричит стебелѐк. 

Przyszedł Herbst z pstrągami, słuchał 

oszczerstw z wstrętem patrząc przez 
szczelinę w strzelnicy. 

Пришел Хербст с форелями, слушал 

наговоры с отвращением, глядя через 
расселину в стрельбище. 

Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk. Pękł 
pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł. 

Упал слепень на волосы (патлы), а 
волосы на бутон. Треснул бутон, за-
трещали волосы, и слепень испугал-

ся. 

Spód czeskich strzech szło Czechów trzech.  Из-под чешских соломенных крыш 

вышло трое чехов. 

Stół z powyłamywanymi nogami. Стул со сломанными ножками. 

Szaławiła grał na bałałajce, połykając ser 
półtłusty. 

Весельчак играл на балалайке, гло-
тая толстые куски сыра. 

Szedł Polak po lak i wrzucił dowody do 
wody. 

Шел поляк по лаку (паркету) и опус-
кал доказательства в воду (говорил 

сам с собой). 

Ta ramka tu, ta ramka tam. Эта рамка тут, та рамка там. 

Ta tapeta tu, tamta tapeta tam. Эти обои тут, те обои там.  

Trzech Czechów szło ze Szczebrzeszyna do 
Szczecina. 

Трое чехов шли из Щебрещина в Ще-
цин. 

W czacie suszy suchą szosą Sasza szedł. Во время засухи по сухому шоссе шѐл 

Саша. 

W Ostrogu na rogu trąbili trębacze: tra ra ra 

... 

В Остроге на углу трубил трубач: та-

ра-ра 

W Pszczynie na szynie maszyna przejechała 

mysz. 

В Пщине на шине машина переехала 

мышь. 
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Wpadł ptak do wytapetowanego pokoju. Влетела птица в оклеенную обоями 
комнату. 

Wskrzesić Воскресить 

Wszcznij Начинай 

Wyindywidualizowaliśmy się z 
rozentuzjamowanego tłumu. 

Мы индивидуализировались из раз-
розненной толпы. 

Z czeskich strzech szło Czechów trzech.  
Gdy nadszedł zmierzch,  

pierwszego w lesie zagryzł zwierz,  
bez śladu drugi w gąszczach sczezł,  
a tylko trzeci z Czechów trzech  

osiągnął marzeń kres. 

Из чешских селений шли трое чехов. 
Когда наступили сумерки,  

первого в лесу загрыз зверь,  
без следа второй в чаще исчез,  
и только третий из чехов трех  

достиг мечты предел. 

Z rozentuzjazmowanego tłumu 

wyindywidualizował się niezidentyfikowany 
prestidigitator, który wyimaginował sobie 

samounicestwienie. 

Из разрозненной толпы возник фо-

кусник, который напророчил себе са-
моуничтожение. 

Ząb, zupa zębowa. Dąb, zupa dębowa. Зуб, зубной суп. Дуб, дубовый суп. 

 
 

МОРФОЛОГИЯ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

I склонение существительных. Мужской род 

 Единственное число (liczba pojedyncza) 

M. naród syn robotnik gołąb koń dworzec chłopec 

D. narodu syna robotnika gołębia konia dworca chłopca 

C. narodowi synowi robotnikowi gołębiowi koniowi dworcowi chłopcu 

B. naród syna robotnika gołębia konia dworzec chłopca 

N. narodem synem robotnikiem gołębiem koniem dworcem chłopcem 

Msc o narodzie o synu o robotniku o gołębiu o koniu o dworcu o chłopcu 

M. narodzie synu robotniku gołębiu koniu dworcu chłopcze 

Родительный падеж (dopiełnacz): 

Окончание -а имеют существительные: 

1) Одушевлѐнные: chłop – chłopa, syn – syna, lekarz – lekarza, koń – konia, gołąb 

– gołębia. Искл.: wół – wołu, bawół – bawołu. 

2) Названия месяцев, частей тела, посуды, инструментов, мер, веса, денежных единиц, 

танцев: czerwiec – czerwca, palec – palca, dzban – dzbana, nóż – noża, metr – 

metra, gram – grama, dolar – dolara, walc – walca. 

3) Уменьшительно-ласкательные: nożyk – nożyka, stolik – stolika, kwiatek – 

kwiatka, papierek – papierka. Искл.: domek – domku. 

4) С суффиксами -ik/-yk: słownik – słownika, imbryk – imbryka. 

5) Славянские и некоторые заимствованные названия городов и названия на -burg 

(Kraków – Krakowa, Bierlin – Bierlina, Hamburg – Hamburga). 

Окончание -u имеют существительные: 

1) Абстрактные: czas – czasu, nastroj – nastroju, ból – bolu, spokój – spokoju. 

2) Неодушевленные заимствованные: sztandar – sztandaru, autobus – autobusu, 

komitet – komitetu, atrament – atramentu. 

3) Собирательные: las – lasu, tłum – tłumu, jddział – oddziału, narod – narodu, lud 

– ludu, deszcz – deszczu, śnieg – śniegu, ogrod – ogrodu.  

4) Вещественные: granit – granitu, miód – miodu, cukier – cukru, piasek – piasku. 

5) Названия дней недели: wtorek – wtorku. 

6) Названия стран или их частей: Uralu, Egiptu, Kazachstanu, Kaukazu, Krymu. 

7) Названия городов, которые заканчиваются на -grad, -gród, -gard, + некоторые за-

имствования: Belgradu, Leningradu, londynu, Budapesztu, Rzymu. 

Дательный падеж (celownik): 
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Основное окончание –owi, но небольшая группа существительных имеет окончание -u: 

Bogu, bratu, chłopu, diabłu, katu, kotu, księdzu, lwu, ojcu, orłu, osłu, owsu, panu, 

psu, światu.   

Винительный падеж (biernik): 

У одушевленных сущ. Им. = Род., у неодушевленных – Им. = Вин. 

Предложный и звательный падежи (miejscownik, wołacz): 

Существительные syn, dom, dziad в Пр. и Зв. падежах, а существительное pan, Bóg в 

предложном падеже имеют окончание –u: o synu – synu!, o domu – domu!, o dziadu – 

dziadu!, o panu – panie!, o Bogu – Boże! 

Сущ. с исторически мягкой основой и с основой на g, k, ch в Пр. и Зв. имеют окончание -

u. 

Существительные, оканчивающиеся на -ec, в Зв. имеют окончание -е, перед которым с 

(из *k)изменяется в cz: chłopcze. 

Сущ. с твердой основой в Пр. и Зв. имеют окончание -‘e, перед которым происходит чере-

дование согласных.  

Чередования в формах единственного числа 

 p – p’ d – dź  t – ć  z – ź  s – ś  r – rz  ł – l  st – 

ść  

zd – 

źdź  

M. chłop naród kąt wóz pas autor artykuł list zjazd 

Msc. o 

chłopie 

o 

narodzie 

o 

kącie 

o 

wozie 

o 

pasie 

o 

autorze 

o 

artykule 

o 

liście 

o 

zjaździe 

 

 ą – ę  ó – o e – нуль звука  a – e (из ) 

M. – B. błąd stół koniec las 

D. 
C. 

N. 
Msc. 

W. 

błędu 
błędowi 

błędem 
o blędzie 

błędzie! 

stołu 
stołowi 

stołem 
o stole 

stole! 

końca 
końcowi 

końcem 
o końcu 

końcu! 

lasu 
lasowi 

lasem 
o lesie 

lesie! 

 

 Множественное число (liczba mnoga) 

M. naródy synowe robotnicy gołębi konie dworce chłopcy 

D. naródów synów robotników gołębiów koni dworców chłopców 

C. naródom synom robotnikom gołębiem koniom dworcom chłopcom 

B. naródy synów robotników gołębi konie dworce chłopców 

N. naródami synami robotnikami gołębiami końmi dworcami chłopcami 

Msc. naródach synach robotnikach gołębiach koniach dworcach chłopcach 

M. naródy! synowie! robotnicy! gołębi! konie! dworce! chłopcy! 
Именительный падеж (mianownik): 

Окончание -i имеют существительные: 

1) Лично-мужские с твѐрдой основой. Перед -i происходит чередование согласных: 

chłop – chłopi, mężczyzna – mężczyźni. 

2) Нелично-мужские с основой на g, k, ch: ptak – ptaki, pociąg – pociągi. 

 

 b – b’ p – 

p’  

d – dź  t – ć z – ź r – rz k – c  g – dz ch – 

ś 

M. 

l.p. 

gołąb chłop sąsiad student Francuz autor robotnik biolog Czech 

M. 

l.m. 

gołębi! chłopi sąsiedzi studenci Francuzi autorzy robotnicy biolodzy Czesi 

Окончание -y имеют существительные: 

1) Нелично-мужские с  твѐрдой основой не на заднеязычный: kot – koty, dom – 

domy. 
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2) Лично-мужские с основой на заднеязычный и r. Перед этимологическим *i произо-

шла мена согласных, а после отвердения новообразований iy: geolog – 

geolodzy, doktor – doktorzy. 

3) С суффиксом -ec: chłopiec – chłopcy, głupiec – głupcy.  

Окончание -e имеют существительные: 

1) Лично-мужские и нелично-мужские с мягкой основой: lekarz – lekarze, kraj – 

kraje. 

2) Заимствованные слова на -ans: kwadrans – kwadranse, alians – alianse. 

3) С суффиксами –anin: mieszczanin – mieszczanie, włoszczanin – włoszczanie. 

Окончание -owie имеют лично-мужские существительные: 

1) Названия степеней родства: syn – synowie, wuj – wujowie, ojciec – ojcowie, 

mąż – mężowie, stryj – stryjowie. 

2) Названия лиц, занимающих высокое место в социальной иерархии: wódz – 

wodzowie, król – królowie, senator – senatorowie. 

3) Обозначения званий: generał – generałowie, mistrz – mistrzowie, profesor – 

profesorowie. 

4) Формы с основой на -n: opiekun – opiekunowie, patron – patronowie. 

5) C суффиксом -ek: marszałek – marszałkowie, dziadek – dziadkowie, wujek – 

wujkowie, staruszek – staruszkowie. 

Нерегулярные образования: rok – lata, człowiek – ludzie, tydzień – tygodnie, brat – 

bracia, ksiądz – księża. 

Родительный падеж (dopiełnacz): 

Окончание -ów имеют существительные: 

1) С основой на твердый согласный:pan – panów, dom – domów. 

2) Некоторые существительные с основой на мягкий и отвердевший согласный: kraj – 

krajów, uczeń – uczniów. 

Окончание -y имеют существительные с основой на отвердевший согласный: talerz – 

talerzy, wąż – węży. 

Окончание -i имеют существительные с основой на мягкий согласный:gość – gości, 

nauczyciel – nauczycieli. 

Винительный падеж (biernik): 

У лично-мужских сущ. Им. = Род., у нелично-мужских – Им. = Вин. 

Творительный падеж (narzędnik): 

Основное окончание -ami. В некоторых случаях – -mi: gośćmi, liśćmi, ludźmi, braćmi, 

końmi, księżmi, pieniędzmi, przyjaciółmi. 

II склонение существительных (ед.ч.) 

 Единственное число (liczba pojedyncza) 

M. jezioro jabłko pole imię pisklę muzeum 

D. jeziora jabłka pola imienia pisklęcia muzeum 

C. jezioru jabłku polu imieniu pisklęciu muzeum 

B. jezioro jabłko pole imię pisklę muzeum 

N. jeziorem jabłkiem polem imieniem pisklęciem muzeum 

Msc. o jeziorze o jabłku o polu o imieniu o pisklęciu o muzeum 

M. jezioro! jabłko! pole! imię! pisklę! muzeum! 

 Множественное число (liczba mnoga) 

M. jeziora jabłka pola imiona pisklęta muzea 

D. jezior jabełk pól imion piskląt muzeów 

C. jeziorom jabłkom polom imionom pisklętom muzeom 

B. jeziora jabłko pole imiona pisklęta muzea 

N. jeziorami jabłkami polami imionami pisklętami muzeami 

Msc. o jeziorach o jabłkach o polach o imionach o 
pisklętach 

o muzeach 

M. jeziora! jabłka! pola! imiona! pisklęta! muzea! 
Иностранные слова на -о изменяются по твердой разновидности: palto – palta – paltu –

...– w palcie, metro – metra – metru – ... – w metrze. 

 



28 
 

Предложный падеж единственного числа: 

Окончание -е имеют существительные с твердой основой (искл. g, k; ch): okno – na 

oknie, krzesło – na krześle (Чередования!). 

 b – b’  w – w’  m – m’ n – ń d – dź  t – ć r – rz ł – l  

M. l.p. niebo bogactwo jarmo kino cudo miasto pióro krziesło 

Msc. 
l.p. 

o niebie o 
bogactwie 

o 
jarmie 

o kinie o 
cudzie 

o 
mieście 

o pórze o 
krześle 

Окончание -u имеют существительные: 

1) С основой на мягкий согласный: zadanie – o zadaniu, imię – o imieniu. 

2) С основой на отвердевший согласный: serce – o sercu, wybrzeże – na wybrzeżu. 

3) С основой на заднеязычный согласный: jabłko – o jabłku, lotnisko – na lotnisku. 

Родительный падеж множественного числа: 

Окончание нулевое имеют существительные: 

1) С твердой основой: drzewo – drzew. 

2) Некоторые с мягкой основой: uczucie – uczuć. 

3) Группы на -anie, -enie: mieszkanie – mieszkań. 

4) Группы на -ę: dziewczę – dziewcząt. 

Окончание -i имеют существительные с мягкой основой: narzędzie – narzędzi. 

Окончание -y имеют существительные с основой на отвердевший согласный: wybrzeże – 

wybrzeży. 

Окончание -ów имеют одушевленные существительные с суффиксом -sk- (увеличитель-

ное значение): chłopisko «мужичище» – chłopisków, kocisko «котище» – kocisków 

. У таких же неодушевленных окончание нулевое: lapisko «лапища» – lapisk, domisko «до-

мище» – domisk. 

Окончание -y имеют существительные с основой на отвердевший согласный: talerz – 

talerzy, wąż – węży. 

Окончание -i имеют существительные с основой на мягкий согласный:gość – gości, 

nauczyciel – nauczycieli. 

 
Нерегулярные формы 

 oko ucho dziecko 

 Множественное число 

M. oczy uszy dzieci 

D. oczu – oczów  uszu – uszów dzieci 

C. oczom uszom dzieciom 

B. oczy uszy dzieci 

N. oczami – oczyma  uszami – uszyma dziećmi 

Msc. w oczach w uszach o dzieciach 

M. oczy! uszy! dzieci! 

 

 Państwo «государ-

ство» 

Państwo «супруги» 

Им. polskie państwo państwo Nowakowie 

Вин. polskie państwo państwa Nowaków 

Пр. o polskim państwie o państwu Nowakach 
 

III склонение существительных. Твердая основа. 

 Liczba pojedyncza 

M. żon-a drog-a poet-a Fredr-o koleg-a 

D. żon-y drog-i poet-y Fredr-y koleg-i 

C. żoni-e drodz-e poeci-e Fredrz-e koledz-e 
B. żon-ę drog-ę poet-ę Fredr-ę koleg-ę 

N. żon-ą drog-ą poet-ą Fredr-ą koleg-ą 
Msc. o żoni-e  o drodz-e o poeci-e o Fredrz-e o koledz-e 
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W. żon-o drog-o poet-o Fredr-o koleg-o 
 Liczba mnoga 

M. żon-y drog-i poet-y Fredr-owie koledz-y 

D. żon-□ dróg-□ poet-ów Fredr-ów koleg-ów 

C. żon-om drog-om poet-om Fredr-om koleg-om 

B. żon-y drog-i poet-y Fredr-owie koledz-y 
N. żon-ami drog-ami poet-ami Fredr-ami koleg-ami 

Msc. o żon-ach o drog-ach o poet-ach o Fredr-ach o koleg-ach 

Чередования согласных 

 k – c  g – dz  ch – sz  t – ć  d - dź 

M. książka droga mucha poeta woda 

C./Msc. książce drodze musze poecie wodzie 
 

 s – ś  z – ź  r – rz  sł - śl st – ść  zn – źń  

M. masa bluza siostra Wisła artysta ojczyzna 

C./Msc. masie bluzie siostrze Wiśle artyście ojczyźnie 
 

III склонение существительных. Мягкая и отвердевшая основа 

 Единственное число (liczba pojedyncza) 

M. ziemia ulica linia wykładowca gospodyni pani 

D. ziemi ulicy linii wykładowcy gospodyni pani 

C. ziemi ulicy linii wykładowcy gospodyni pani 

B. ziemię ulicę linię wykładowcę gospodynię panią 

N. ziemią ulicą linią wykładowcą gospodynią panią 

Msc. o ziemi o ulicy o linii o wykładowcy o gospodyni o pani 

M. ziemiu! ulicu! liniu! wykładowco! gospodyni! pani! 

 Множественное число (liczba mnoga) 

M. ziemie ulice linie wykładowce gospodynie panie 

D. ziem ulic linij wykładowców gospodyń pań 

C. ziemiom ulicom liniom wykładowcom gospodyniom paniom 

B. ziemie ulice linie wykładowców gospodynie panie 

N. ziemiami ulicami liniami wykładowcami gospodyniami paniami 

Msc. o 
ziemiach 

o ulicach o liniach o 
wykładowcach 

o 
gospodyniach 

o paniach 

M. ziemie! ulie! linie! wykładowce! gospodynie! panie! 

 

4 СКЛОНЕНИЕ. ЖЕНСКИЙ РОД 

 Единственное число (liczba pojedyncza) 

M. noc brew podróż rzecz dłoń kolej powieść 

D. nocy brwi podróży rzeczy dłoni kolei powieści 

C. nocy brwi podróży rzeczy dłoni kolei powieści 

B. noc brew podróż rzecz dłoni kolej powieść 

N. nocą brwią podróżą rzeczą dłonią koleją powieścią 

Msc. o nocy o brwi o podróży o rzeczy o dłoni o kolei o 
powieści 

M. nocy! brwi! podróży! rzeczy! dłoni! kolei! powieści! 
 

 Множественное число (liczba mnoga) 

M. noce brwi podróże rzeczy koleje powieści dłonie 
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D. nocy brwi podróży rzeczy kolei powieści dłoni 

C. nocom brwiom podróżom rzeczom kolejom powieściom dłoniom 

B. noce brwi podróże rzeczy koleje powieści dłonie 

N. nocami brwimi podróżami rzeczami kolejami powieściami dłoniami 

Msc. o 
nocach 

o 
brwiach 

o 
podróżach 

o 
rzeczach 

o 
kolejach 

o 
powieściach 

o 
dłoniach 

M. noce! brwi! podróże! rzeczy! koleje! powieści! dłonie! 

 

Имена прилагательные, местоименные прилагательные и порядковые 
числительные.  

Мужской род 

 Liczba pojedyncza 

M./W. now-y wysok-i nasz drug-i 

D. now-ego wysoki-ego nasz-ego drugi-ego 

C. now-emu wysoki-emu nasz-emu drugi-emu 

B. now-ego, nowy wysoki-ego, 
wysoki 

nasz-ego, nasz drug-i 

N. now-ym wysok-im nasz-ym drug-im 
Msc. now-ym wysok-im nasz-ym drug-im 

 

Средний род 

 Liczba pojedyncza 

M. now-e wysoki-e nasz-e drugi-e 

D. now-ego wysoki-ego nasz-ego drugi-ego 

C. now-emu wysoki-emu nasz-emu drugi-emu 

B. now-e wysoki-e nasz-e drugi-e 

N. now-ym wysok-im nasz-ym drug-im 

Msc. now-ym wysok-im nasz-ym drug-im 
 

Женский род 

 Liczba pojedyncza 

M./W. now-a wysok-a nasz-a drug-a 

D. now-ej wysoki-ej nasz-ej drugi-ej 

C. now-ej wysoki-ej nasz-ej drugi-ej 
B. now-ą wysok-ą nasz-ą drug-ą 

N. now-ą wysok-ą nasz-ą drug-ą 

Msc. now-ej wysoki-ej nasz-ej drugi-ej 

Множественное число 

M./W. now-e wysoki-e nasz-e drugi-e 

D. now-ych wysok-ich nasz-ych drug-ich 

C. now-ym wysok-im nasz-ym drug-im 

B. now-e wysoki-e nasz-e drugi-e 

N. now-ymi wysok-imi nasz-ymi drug-imi 
Msc. now-ych wysok-ich nasz-ych drug-ich 
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ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОРЯДКОВЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОРЯДКОВЫЕ 

1  – jeden – ten  
       jedna – ta  
       jedno – to  

pierwszy, -a, -e 11 – jedenaście 
 

jedenasty, -a, -e 

2  – dwa 
       dwie 

drugi, -a, -ie 12 – dwanaście dwunasty, -a, -e 

3  – trzy trzeci, -ia, -ie 13 – trzynaście trzynasty, -a, -e 

4  – cztery czwarty, -a, -e 14 – czternaście czternasty, -a, -e 

5  – pięć piąty, -a, -e 15 – piętnaście piętnasty, -a, -e 

6  – sześć szósty, -a, -e 16 – szesnaście szesnasty, -a, -e 

7  – siedem siódmy, -a, -e 17 – siedemnaście siedemnasty, -a, 
-e 

8  – osiem ósmy, -a, -e 18 – osiemnaście osiemnasty, -a, -
e 

9  – dziewięć dziewiąty, -a, -e 19 – dziewiętnaście dziewiętnasty, -a, 
-e 

10 – dziesięć dziesiąty, -a, -e 20 – dwadzieścia dwudziesty, -a, -
e 

 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОРЯДКОВЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

10  – dziesięć dziesiąty, -a, -e 100 – sto 1 000 tysiąc 

20  – dwadzieścia dwudziesty, -a, -e 200 – dwieście 2 000 dwa tysiące 

30  – trzydzieścia trzydziesty, -a, -e 300 – trzysta 4 000 cztery tysiące 

40  – czterdzieścia czterdziesty, -a, -

e 

400 – czterysta 5 000 pięć tysiący 

50  – pięćdziesiąt pięćdziesiąty, -a, 

-e 

500 – pięćset 10 000 dziesięć 

tysiący 

60  – sześćdziesiąt sześćdziesiąty, -a, 

-e 

600 – sześćset 51 000 pięćdziesiąt 

jeden tysiący 

70  – siedemdziesiąt sidemdziesiąty, -

a, -e 

700 – siedemset  52 000 pięćdziesiąt 

dwa tysiące 

80  – osiemdziesiąt osiemdziesiąty, -

a, -e 

800 – osiemset  55 000 pięćdziesiąt 

pięć tysiący 

90  – 

dziewięćdziesiąt 

dziewięćdziesiąty, 

-a, -e 

900 – dziewięćset  100 000 sto tysiący 

24 dwadzieścia 

cztery 

dwudziesty 

czwarty 

 1 000 000 (jeden) 

milion 

СОЧЕТАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ 1, 2 – 4, 5-… 

Мужской род 

je
d
e
n
 

kwiat 

dwa, trzy, cztery 

kwiaty pięć kwiatów 

dzień dnie dni 

tysiąc tysiące tysiący 

pies psy psów 

wilk wilki wilków 

koń konie koni 

je
d
e
n
 chlopiec dwaj, trzej, czterej chłopcy pięciu chłopców 

 dwóch, trzech, czterech chłopców   

syn dwaj, trzej, czterej synowie pięciu synów 

 dwóch, trzech, czterech synów   
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mąż dwaj, trzej, czterej mężowie pięciu mężów 

 dwóch, trzech, czterech mężów   

ojciec dwaj, trzej, czterej ojcowie pięciu ojców 

 dwóch, trzech, czterech ojców   

pan dwaj, trzej, czterej panowie pięciu panów 

 dwóch, trzech, czterech panów   

brat dwaj, trzej, czterej bracia pięciu braci 

 dwóch, trzech, czterech braci   

ksiądz dwaj, trzej, czterej księża pięciu księżów 

 dwóch, trzech, czterech księżów   

mieszczanin dwaj, trzej, czterej mieszczanie pięciu mieszczan 

 dwóch, trzech, czterech mieszczan   

je
d
e
n
 

mężczyzna dwaj, trzej, czterej mężczyźni pięciu mężczyzn 

 dwóch, trzech, czterech mężczyzn   

starosta dwaj, trzej, czterej starostowie pięciu starostów 

 dwóch, trzech, czterech starostów   

wydawca dwaj, trzej, czterej wydawcy pięciu wydawców 

 dwóch, trzech, czterech wydawców   

kolega dwaj, trzej, czterej koledzy pięciu kolegów 

 dwóch, trzech, czterech kolegów   

cieśla dwaj, trzej, czterej cieśle pięciu cieślów 

 dwóch, trzech, czterech cieślów   

 
Женский род 

je
d
n
a
 

kobieta 

d
w

ie
, 

tr
z
y
, 

c
z
te

ry
 kobiety 

p
ię

ć
 

kobiet 

matka matki matek 

gospodyni gospodynie gospodyń 

droga drogi dróg 

świeca świece świec 

suknia suknie sukień 

noc noce nocy 

nić nicie nici 

 

Средний род 

je
d
n
o
 

miasto 

d
w

a
, 

tr
z
y
, 

c
z
te

ry
 

miasta 

p
ię

ć
 

miast 

palto palta palt 

morze morza mórz 

ubranie ubrania ubrań 

stuleci stulecia stuleci 

imię imiona imion 

zwierzę zwierzęta zwierząt 

dziecko dzieci dzieci 

oko oczy oczów 

państwo państwa państw 
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ГЛАГОЛ 

Спряжение глагола mieć «иметь» в формах настоящего времени 

Osoba Czas teraźniejszy 

 Liczba po-
jedyncza 

Liczba mnoga 

1 mam mamy 

2 masz macie 

3 ma mają 

 
Спряжение глагола być «быть» 

Настоящее и простое будущее время 

Osoba Czas teraźniejszy Czas przyszły 

 Liczba po-
jedyncza 

Liczba mnoga Liczba po-
jedyncza 

Liczba mnoga 

1 jestem jesteśmy będę będziemy 

2 jesteś jesteście będziesz będziecie 

3 jest są będzie będą 

 

Прошедшее время (czas przeszły) 

Osoba Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

1 byłem, byłam, byłom byliśmy, byłyśmy 

2 byłeś, byłaś, byłoś byliście, byłyście 

3 był, była, było byi, były 

 
Повелительное наклонение (tryb rozkazujący) 

 Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

2 bądź bądźcie 

3 niech będzie niech będą 

 
Условное наклонение (tryb warunkowy) 

 Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

 Czas teraźniejszy 

1 os. byłbym, byłabym, byłobym bylibyśmy, byłybyśmy 

2 os. byłbyś, byłabyś, byłobyś bylibyście, byłybyście 

3 os. byłby, byłaby, byłoby byliby, byłyby 

 Czas przeszły 

1 os. byłbym był, byłabym była, 

byłobym było 

bylibyśmy byli,  

byłybyśmy były 

2 os. byłbyś był, byłabyś była, byłobyś 

było 

bylibyście byli,  

byłybyście były 

3 os. byłby był, byłaby była,  
byłoby było 

byliby byli,  
byłyby były 

 
Причастие действительное ед.ч.  będący, będąca, będące. 

Причастие действительное мн.ч. będący, będące. 
Деепричастие będąc. 
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ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ (Tryb oznajmujący) 

Настоящее время (Czas teraźniejszy) 
I спряжение глаголов. – Czasowniki I koniguacji 

Osoba 
Liczba pojedyncza 

pić myć pisać chcieć móc dawać 

1 pij-ę myj-ę pisz-ę chc-ę mog-ę daj-ę 

2 pij-esz myj-esz pisz-esz chc-esz moż-esz daj-esz 

3 pij-e myj-e pisz-e chc-e moż-e daj-e 

 Liczba mnoga 

1 pij-emy myj-emy pizs-emy chc-emy moż-emy daj-emy 

2 pij-ecie myj-ecie pisz-ecie chc-ecie moż-ecie daj-ecie 
3 pij-ą myj-ą pisz-ą chc-ą mog-ą daj-ą 

 
Глаголы I спряжения с суффиксами –owa, -ywa 

(rysować, zapisować) 

Osoba Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

1 rys-uj-ę zapis-uj-ę rys-uj-emy zapis-uj-emy 

2 rys-uj-esz zapis-uj-esz rys-uj-ecie zapis-uj-ecie 
3 rys-uj-e zapis-uj-e rys-uj-ą zapis-uj-ą 

Глаголы I спряжения brać, nieść 

Osoba Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

1 bior-ę nios-ę bierz-emy niesi-emy 
2 bierz-esz niesi-esz bierz-ecie niesi-ecie 

3 bierz-e niesi-e bior-ą nios-ą 
Первая разновидность основы (bior-, nios-) отражает результаты лабиализации гласного е 

под ударением перед твѐрдым согласным (ę и ą в окончаниях глаголов 1 л. ед. ч. и 3 л. 

мн. ч. восходят к общеславянскому – гласному непереднего ряда). 

Вторая разновидность основы (bierz-, niesi-) отражает результаты вторичного смягчения 

полумягких согласных перед гласным переднего ряда. 

Глаголы II спряжения (mówić, leżeć) 

osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 

1 mów-i-ę mów-i-my 

2 mów-i-sz mów-i-cie 
3 mów-i mówi-ą 

Основа оканчивается на мягкий или отвердевший согласный. В основном совпадают с рус-

скими глаголами 2 спряжения. 

Запомните чередования согласных при изменении личных форм: 

Твердый 
тип 

1os. l.p., 
3 os. 

l.m. 

c ż sz dz żdż szcz 

Мягкий 

тип 

2,3 os. 

l.p.,  
1,2 os. 

l.m. 

ć (ci) ź (zi) ś (si) dź (dzi) 
źdź 

(ździ) 
ść (ści) 

Примеры 
lecę wożę proszę chodzę jeżdżę czyszczę 

lecisz wozisz prosisz chodzisz jeździsz czyścisz 

 

Глаголы III спряжения (czytać, mieszkać) 

 Ед.ч. (liczba pojedyncza) Мн.ч. (liczba mnoga) 

1 os. czyt-a-m czyt-a-my 

2 os. czyt-a-sz czyt-a-cie 

3 os. czyt-a czyt-a-ją 
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Будущее простое (Czas przyszły prosty) 

       
Спр. 

 
Лицо 

1-2 спряжение 
napisać, zakupić 

3 спряжение 
przeczytać 

 
być 

Единственное число 

1 napiszę, zakupię przeczytam będę 

2 napiszesz, zakupisz przeczytasz będziesz 

3 napisze, zakupi przeczyta będzie 

 Множественное число 

1 napiszemy, zakupimy przeczytamy będziemy 

2 napiszecie, zakupicie przeczytacie będziecie 

3 napiszą, zakupią przeczytają będą 

 
Будущее сложное (Czas przyszły złożony) 

         Спр. 

Лицо 

Сложное 1 Сложное 2 

Единственное число 

1 będę pisać będę pisał (pisała, pisało) 

2 będziesz pisać będziesz pisał (pisała, pisało) 

3 będzie pisać będzie pisał (pisała, pisało) 

 Множественное число 

1 będziemy pisać będziemy pisali (pisały) 

2 będziecie pisać będziecie pisali (pisały) 

3 będą pisać będą pisali (pisały) 

Формы будущего сложного первого и будущего сложного второго в современном польском 

языке равноправны, но будущее сложное второе имеет большую частотность употребле-

ния. 

Прошедшее время (Czas przeszły) 

Глагол 
лицо 

pisać mieć wziąć nieść wieźć 

Мужской род 

1 pisałem miałem wziąłem niosłem wiozłem 

2 pisałeś miałeś wziąłeś niosłeś wiozłeś 

3 pisał miał wziąłem niosłem wiozłem 

 Женский род 

1 pisałam miałam wzięłam niosłam wiozłam 

2 pisałaś miałaś wzięłaś niosłaś wiozłaś 

3 pisała miała wzięła niosła wiozła 

 Средний род 

1 pisałom miałom wzięłom niosłom wiozłom 

2 pisałoś miałoś wzięłoś niosłoś wiozłoś 

3 pisało miało wzięło niosło wiozło 

 Множественное число, лично-мужская форма 

1 pisaliśmy mieliśmy wzięliśmy nieśliśmy wieźliśmy 

2 pisaliście mieliście wzięliście nieśliście wieźliście 

3 pisali mieli wzięli nieśli wieźli 

 Множественное число, нелично-мужская форма 

1 pisałyśmy miałyśmy wzięłyśmy niosłyśmy wiozłyśmy 

2 pisałyście miałyście wzięłyście niosłyście wiozłyście 

3 pisały miały wzięły niosły wiozły 
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Преждепрошедшее время (Czas zaprzeszly) 

 
Лицо 

Osoba 

Единственное число (Liczba pojedyncza) 

Мужской род 
Rodzaj męski 

Женский род 
Rodzaj żeński 

Средний род 
Rodzaj nijaki 

1 czytałem był czytałam była czytałom było 

2 czytałeś był czytałaś była czytałoś było 

3 czytał był czytała była czytało było 

 Множественное число (Liczba mnoga) 

 Лично-мужская форма 
Forma męskoosobowa 

Нелично-мужская форма 
Forma niemęskoosobowa 

1 czytaliśmy byli czytałyśmy były 

2 czytaliście byli czytałyście były 

3 czytali byli czytały były 

 
Формы преждепрошедшего времени в современном польском языке используются редко и 

в разговорной речи свободно заменяются формами прошедшего времени: Mąż jej zginął 

(był) w czasie wojny. 

 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ (Tryb rozkazujący) 

Глагол 
Лицо 

pisać ciągnąć mówić chodzić czytać 

Liczba pojedyncza 

2 pisz ciągnij mów chodź czytaj 

3 niech pisze niech ciągnie niech mówi niech chodzi niech czyta 

 Liczba mnoga 

1 piszmy ciągnijmy mówmy chodźmy czytajmy 

2 piszcie ciągnijcie mówcie chodźcie czytajcie 

3 niech piszą niech ciągną niech mówią niech chodzą niech 
czytają 

 
СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ (Tryb warunkowy) 

 
Лицо 

Liczba pojedyncza 

Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki 

1 czytałbym czytałabym czytałobym 

2 czytałbyś czytałabyś czytałobyś 

3 czytałby czytałaby czytałoby 

 Liczba mnoga 

 Лично-мужская форма 

Forma męskoosobowa 

Нелично-мужская форма 

Forma niemęskoosobowa 

1 czytalibyśmy czytałybyśmy 

2 czytalibyście czytałybyście 

3 czytaliby czytałyby 

 
ПРИЧАСТИЯ И ДЕЕПРИЧАСТИЯ  

Imiesłowy 

читать czytać прочитать, умыть przeczytać, umyć 

читающий czytający - - 

читавший - прочитавший,  

умывший 

- 

читанный czytany прочитанный, умы-

тый 

przeczytany, umyty 

читая czytając прочитав, умыв przeczytawszy, 

umywszy 
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МИНИ-СЛОВАРЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

Будущее время – czas przyszły 
Вид –  postać 

Винительный падеж –  biernik 
Возвратный глагол – czasownik 

zwrotny 
Вопросительный знак – znak 
zapytania 

Восклицательный знак – wykrzyknik  
Время – czas 

Глагол – czasownik 
Дательный падеж –  celownik 
Двоеточие – dwukropek 

Двойственное число – liczba podwójna 
Деепричастие – imiesłów przysłówkowy 

(nieodmienny) 
Действительный залог – strona 
czynna 

Единичность – jednostkowość  
Единственное число – liczba 

pojedyncza  
Женский род – rodzaj żeński 
Женско-вещная форма – żywotności 

kategoria / niemęskoosobowa 
Залог – strona 

Запятая – przecinek (ставить запятую – 
kłaść przecinek) 
Звательный падеж – wołacz 

Изъявительное наклонение – tryb 
oznajmujący (orzekający) 

Именительный падеж – mianownik 
Инфинитив – tryb biezokoliczny 
(biezokolicznik) 

Лицо – osoba 
Лично-мужская форма – 

męskoosobowa 
Междометие – wykryzknik 

Местоимение – zaimek 
Местоимение вопросительное – 
zaimek pytajny 

Местоимение личное -  zaimek 
osobowy 

Местоимение притяжательное – 
zaimek dzierżawczy 
Местоимение указательное – zaimek 

wskazujący 

Многоточие – wielokropek 
Множественное число – liczba mnoga 

Множественность – wielość  
Мужской род – rodzaj męski 

Наклонение – tryb 
Наречие – przysłówek 
Настоящее время – czas teraźniejszy 

Неодушевлѐнный – nieżywotny 
Несовершенный вид – postać 

niedokonana 
Одушевлѐнный – żywotny 
Падежа категория – kategoria 

przypadka  
Повелительное наклонение – tryb 

rozkazujący (rozkaźnik) 
Предлог – przyimek 
Предложение – zdanie 

Предложный падеж – miejscownik 
Прилагательное – przymiotnik 

Причастие – imiesłów 
Прошедшее время – czas przeszły 
Род – rodzaj 

Родительный падеж – dopiełniacz 
Склонение – deklinacja  

Слово – słowo 
Совершенный вид – postać dokonana 
Сослагательное наклонение – tryb 

warunkowy 
Союз – spójnik 

Спряжение – odmiana czasowników, 
koniugacja 
Средний род – rodzaj nijaki 

Страдательный залог – strona bierna 
Существительное – rzeczownik 

Творительный падеж – narzędnik 
Текст – tekst  

Тире – myślnik 
Точка – kropka (поставить точку – 
położyć kropkę) 

Точка с запятой – średnik  
Частица – cząstka 

Числа категория – kategoria liczby 
Числительное – liczebnik 
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