
 

Навчальна програма 

 

За модельною програмою: 

   «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти  

(автори: Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., 

Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор 

Т. М.,  Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.) 

 

Підручник: Jęyk Polski dla 5 klasy (автори Біленька-Свистович, Ярмолюк, 1-й 

рік навчання) 
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5-ий клас  

Навчальна програма є рамковою, а відтак не обмежує діяльність учителів у виборі 
порядку  вивчення та змісту кожної теми. Деякі теми можуть вивчатись інтегровано, напр., 
Відпочинок і  дозвілля + Подорож, Одяг + Погода, Подорож + Країни, мова яких 
вивчається.  

Мовний інвентар є орієнтовним і добирається відповідно до комунікативної ситуації, 
потреб  учнів та принципу концентричного навчання. Він не є метою навчання, тому й не 
розглядається  як окремі лексичні або граматичні теми.  

ні або граматичні теми.  

Загальні характеристики ситуативного спілкування 

Сфера   
спілкування 

Тематика 
ситуативного  спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна  Я, моя родина, мої друзі 
Відпочинок і дозвілля   
Людина  
Природа 

• представити себе, когось  
• познайомитися, привітатися, 

попрощатися,  просити вибачення  

• ставити запитання і 
відповідати на них • давати 
елементарну характеристику • 
пропонувати, приймати, 
відхиляти  пропозицію   
• вітати зі святом  
• розуміти та виконувати інструкції  
• повідомляти про належність  
• описувати, розповідати, 
характеризувати 

Публічна  Свята і традиції  
Україна   
Велика Британія 

Освітня  Шкільне життя 

 
Мовний інвентар – лексика  

Тема  Лексичний діапазон 

Я, моя родина, мої друзі  вік  
адреса  
місце проживання  
члени родини та родинні зв'язки 

Відпочинок і дозвілля  види відпочинку та занять  
захоплення/хобі  
час 

Людина  предмети одягу   
види одягу  
кольори 

Природа  пори року  
місяці  
дні тижня  
тварини 

Свята і традиції  Календар свят України та країни мова якої вивчаєт ься 

Україна  загальні відомості: назва країни, столиця, великі міста 

Країна мова якої вивчається  загальні відомості: назва країни, столиці, великі міста 



Шкільне життя  школа  
класна кімната  
предмети в класній кімнаті  
шкільне приладдя 

 

Польська мова  
Мовний інвентар – граматика 

Категорія  Структура 

Fonetyka  Alfabet, literowanie, akcent - Spółgłoski i samogłoski w języku  polskim, 

wymowa spółgłosek szeregu szumiącego i ciszącego,  wymowa spółgłosek o 

podobnym brzmieniu, samogłoski ustne,  nosowe w wygłosie i śródgłosie, 

spółgłoski miękkie 

Ortografia  Spółgłoski miękkie i twarde, samogłoski nosowe, pisownia  końcówek 

czasownika czasu teraźniejszego, pisownia końcówek  rzeczownika i 

przymiotnika w bierniku i narzędniku. Wielkie i  małe litery. Pisownia 

partykuły „nie” z czasownikami. Pisownia  liter o podobnym/jednakowym 

brzmieniu.  

Czasownik  Koniugacje, czas teraźniejszy. Czasownik być. Bezokolicznik 

Rzeczownik  Rodzaje, liczba, odmiana przez przypadki – funkcjonalnie (wybrane 

przypadki w liczbie pojedynczej lub mnogiej) 

Przymiotnik  Rodzaje, liczba, odmiana przez przypadki – funkcjonalnie (wybrane 

przypadki w liczbie pojedynczej lub mnogiej) 

Zaimek  Zaimki osobowe, wskazujące. Sposoby używania. Odmiana. 

Liczebnik  Liczebniki główne. Sposoby używania.  

Przysłówek  Stosowanie w zdaniach prostych niektórych wybranych  przysłówków, 

przysłowki określajace czas, miejsce, stan.  

Przyimek  Określające miejsce przedmiotu odnośnie innego 

Spójnik  Niektóre łączne i rozłączne, współrzędne i podrzędne 

Wykrzyknik  Stosowanie i pisownia wybranych wyrazów - funkcjonalnie  

 

 

 

 

 

 

 



Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів на кінець 5-го 
класу  (Комунікативна компетентність)  

Навчальна програма є рамковою, а відтак проміжні результати за класами 
визначають  вчителі, орієнтуючись на кінцевий результат.  

Комунікативні уміння Рівень та дескриптори володіння польською  мовою 
на кінець 5 класу відповідно 

до  Загальноєвропейських Рекомендацій з 
мовної  освіти: вивчення, викладання, оцінювання 

А1(5 клас)   

В цілому  Розуміє достатньо, щоб задовольнити 
конкретні  потреби, якщо мовлення чітке й повільне. 

Розуміння 
розмови  між 
іншими людьми 

Розуміє в загальних рисах зміст короткої, 
простої  розмови, якщо мовлення дуже чітке й повільне 

Слухання наживо  Слідкує за дуже простою, добре 
структурованою  презентацією або демонстрацією, якщо 
вона  проілюстрована слайдами, конкретними 
прикладами  або діаграмами, мовлення чітке й повільне, 
з  повторами, а тема знайома. 

Розуміє в загальних рисах дуже просту інформацію,  яка 
пояснюється у передбачуваній ситуації (напр.,  на екскурсії), 
якщо мовлення дуже повільне й чітке з  тривалими паузами 
час від часу. 

Слухання 
оголошень  та 
інструкцій 

Розуміє основний зміст коротких, чітких, 
простих  повідомлень та оголошень. 

Розуміє пояснення як дістатися з пункту А в пункт Б  пішки 
або громадським транспортом. 

Розуміє елементарні інструкції щодо часу, дат,  номерів 
і таке інше, а також щодо виконання  повсякденних 
завдань. 

Слухання радіо 
та  аудіозаписів 

Розуміє та отримує основну інформацію 
щодо  повсякденних передбачуваних питань,   
представлену у вигляді коротких аудіозаписів, 
якщо  мовлення чітке й повільне. 

 

 
Отримує важливу інформацію з радіопрограм, напр.,  прогноз 
погоди, анонси концертів, оголошення  спортивних результатів, 
якщо мовлення чітке й  повільне. 

Розуміє важливі моменти розповіді й слідкує за  сюжетом, 
якщо мовлення чітке й повільне. 



Аудіо-візуальне   
сприймання   
(телепрограми,   
фільми, 
відеозаписи) 

Слідкує за змінами тем у теленовинах, складає  враження 
про їх основний зміст. 

 

В цілому  Розуміє короткі прості тексти на знайомі теми  конкретного типу, 
побудовані на основі   
широковживаного мовного матеріалу, пов’язаного з  побутом і 
навчанням. 

Читання 
листів  

Розуміє короткі, прості особисті листи. 

Розуміє дуже прості офіційні листи, електронні  повідомлення 
(напр., підтвердження бронювання). 

Читання для   
орієнтування 

Знаходить конкретну передбачувану інформацію у  простому 
повсякденному матеріалі, напр., у  рекламних оголошеннях, 
каталогах, меню,  довідниках, розкладах. 

Знаходить конкретну інформацію у списках та  виокремлює 
потрібну інформацію (напр.,   
використовує «Жовті сторінки» для знаходження  послуги або 
продавця). 

Розуміє повсякденні знаки, оголошення (інструкції,  вказівки, 
попередження про небезпеку) у   
громадських місцях, напр., на вулиці, у кафе, на  вокзалі.  

Читання для   
інформації 
та   
аргументації 

Розуміє тексти, які описують людей, місця,  повсякденне життя, 
культуру і таке інше, якщо в них  використано простий мовний 
інвентар. 

Розуміє інформацію, подану в ілюстрованих  брошурах і картах, 
напр., найвизначніші пам’ятки  міста чи регіону. 

Розуміє основний зміст коротких новин на теми, що  входять до сфери 
особистих інтересів (напр., спорт,  знаменитості). 

Розуміє короткий фактологічний опис чи розповідь  на теми, що 
стосуються повсякденної діяльності,  якщо в них використано 
простий мовний інвентар і  відсутні непередбачувані деталі. 

Розуміє більшу частину особистої інформації, яку  люди розміщують 
у мережі Інтернет, а також  інформації про те, що їм подобається в 
інших  людях. 

Читання 
інструкцій  

Розуміє прості інструкції до пристроїв, якими  користується у 
повсякденному житті (напр.,  телефон). 



Розуміє прості, короткі інструкції, якщо вони  ілюстровані і 
викладені не у вигляді суцільного  тексту. 

Розуміє прості інструкції на упаковках продуктів  харчування, 
медичних препаратів і таке інше,  поданих у вигляді простих 
команд. 

 

 
Розуміє прості рецепти, особливо якщо   
найважливіші етапи приготування страв   
проілюстровано малюнками/фото. 

Читання для   
задоволення 

Розуміє короткі розповіді та описи життя людей,  викладені 
простими словами. 

Розуміє, що відбувається у фото-історії (напр., у  журналах про 
стиль життя) і складає уявлення про  героїв. 

Розуміє значну частину інформації, яка подається в  короткому описі 
особи (напр., знаменитості). 

 

 
Розуміє основну думку короткої статті, яка  розповідає про подію, що 
відбувається за  передбачуваним сценарієм (напр., вручення 
премії  Оскар), якщо інформацію викладено чітко, простими  мовними 
засобами. 

В цілому  Спілкується досить легко в реальних та умовних  комунікативних 
ситуаціях, якщо співрозмовник  допоможе в разі необхідності. Веде 
прості  повсякденні розмови без надмірних зусиль; ставить  запитання і 
відповідає на запитання, обмінюється  думками та інформацією на 
близькі/знайомі теми у  передбачуваних повсякденних ситуаціях. 

Бесіда, 
дискусія 
та  розумін
ня   
співрозмовника 

Розуміє звернене до нього/неї чітке й повільне  мовлення у простих 
повсякденних ситуаціях, якщо  співрозмовник докладає певних зусиль, 
щоб досягти  розуміння. 

Бере участь у дуже коротких діалогах, але рідко  здатен підтримувати 
розмову з власної ініціативи,  хоча спроможний зрозуміти співбесідника, 
якщо той  докладе певних зусиль. 

Використовує прості повсякденні ввічливі форми  привітання і 
звертання. 

Невимушено спілкується з однолітками, ставить  запитання та 
розуміє відповіді, якщо вони  здебільшого стосуються повсякденного 
життя. 

Пропонує, запрошує, вибачається. 



Розповідає про своє самопочуття, використовуючи  дуже прості мовні 
кліше. 

Розповідає про свої уподобання, у обмежений  спосіб висловлює 
власну думку та аргументує її. 

Обговорює плани щодо того, що робити, куди піти,  домовляється про 
зустріч. 

Цілеспрямован
а   
співпраця 

Свідчить про те, що слідкує за ходом думок, і може  зрозуміти, що 
потрібно, якщо співбесідник докладе  певних зусиль, щоб досягти 
розуміння. 

Спілкується під час виконання простих повсякденних  завдань, 
використовуючи прості фрази, коли треба  щось попросити чи дати, 
отримати просту  інформацію та обговорити, що робити далі. 

Отримання 
товарів 
та  послуг 

Запитує просту інформацію щодо подорожі,  користування 
громадським транспортом   
(автобусами, потягами, таксі); запитує й пояснює, як  пройти; купує 
квитки. 

Робить прості покупки – повідомляє, що потрібно і в  якій кількості, 
питає ціну. 

Замовляє послуги та їжу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орієнтовні параметри для оцінювання навчально-пізнавальних досягнень учнів 

Ці параметри стосуються лише оцінювання і не слугують основними орієнтирами у 

навчанні. 

Уміння  Клас 

5  6  7  8  9 

Усне сприймання   
(Аудіювання) 

Обсяг прослуханого у запису матеріалу (у межах) 

1-2 хв  1-2 хв  2-3 хв  2-3 хв  2-3 хв 

Зорове сприймання 
(Читання) 

Обсяг одного тексту у словах (у межах) 

50-100  50-100  100-150  150-200  150-200 

Усна взаємодія  
(Діалог) 

Висловлення кожного у репліках, правильно 
оформлених у  мовному відношенні (у межах) 

4  4  5  5  6 

Усне продукування  
(Монолог) 

Обсяг висловлення у реченнях (у межах) 

4-5  5-6  6-7  7-8  8-9 

Писемне 
продукування  (Письмо) 

Обсяг письмового повідомлення у словах (у межах) 

30-40  40-50  50-60  60-70  70-80 

 


