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SZKOLNICTWO I NAUKA ОСВІТА І НАУКА
Słownictwo ogólne
Przedszkole 
Szkoła 
Uczelnia 
Pracownicy naukowi, dziedziny nauki 
Praca naukowa 

Базова лексика 
Дитячий садок 
Школа 
Вища школа
Науковці, наукові дисципліни 
Наукова праця

SŁOWNICTWO OGÓLNE БÁЗОВА ЛÉКСИКА

Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe – Імéнники та іменникóві словосполýчення

edukacja освíта, просвíта, виховáння
nauczanie навчáння
oświata освíта, просвíта
wiek  вік
 ~ przedszkolny дошкíльний ~
 ~ szkolny шкільнԹй ~ 
wychowanie, wychowywanie  виховáння
wykształcenie освíта
 ~ podstawowe початкóва ~
 ~ średnie серéдня ~
 ~ wyższe вԹща ~

PRZEDSZKOLE ДИТԷЧИЙ САДÓК

Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe – Імéнники та іменникóві словосполýчення

dzieci дíти
przedszkolak pot. дошкíльник/ дошкíльниця
przedszkolanka pot. виховáтелька 

■
leżakowanie тԹхий час
piaskownica пісóчниця
plac zabaw ігровԹй (дитԾчий) майдáнчик
przedszkole дитԾчий садóк, дитсадóк, садóк pot.
rytmika рԹтміка
spacer прогԻлянка
zabawka íграшка
 ~ nakręcana заводнá ~
 ~ pluszowa плԽшева (м’якá) ~
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zabawy ruchowe рухлԹві íгри
zajęcia plastyczne  занԾття з образотвóрчого мис- 

 тéцтва

SZKOŁA ШКÓЛА

Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe – Імéнники та іменникóві словосполýчення

gimnazjum гімнáзія
liceum ogólnokształcące загальноосвíтній ліцéй
technikum тéхнікум
szkoła шкóла
 ~ muzyczna музԹчна ~
 ~ podstawowa, podstawówka pot. початкóва ~
 ~ prywatna привáтна ~
 ~ specjalna спеціáльна ~
 ~ średnia серéдня ~
 ~ wieczorowa вечíрня ~
 ~ zawodowa  професíйно-технíчне учԹлище,  

профтехучԹлище
 ~ z internatem ~ з інтернáтом

■
ciało pedagogiczne педагогíчний колектԹв
dyrektor дирéктор 
komitet rodzicielski бáтькíвський комітéт
nauczyciel/ nauczycielka  вчԹтель (yчԹтель)/ вчԹтелька 

(yчԹтелька)
pedagog педагóг
rada pedagogiczna педагогíчна рáда, педрáда
samorząd  самоврядувáння 
 ~ klasowy ~ клáсу
 ~ szkolny ~ шкóли
wychowawca/ wychowawczyni виховáтель/ виховáтелька
 ~ klasy клáсний керівнԹк
wywiadówka pot. бáтькíвські збóри
zebranie rodziców бáтькíвські збóри

■
kolega/ koleżanka z tej samej klasy одноклáсник/ одноклáсниця
kujon, kowal  зубрԹло, зубрíй 
licealista/ licealistka ліцеԺст/ ліцеԺстка
maturzysta/ maturzystka випускнԹк/ випускнԹця
uczeń/ uczennica Իчень/ ученԹця, школԾр/ школԾрка
 ~ młodszych klas ~ молóдших клáсів
 ~ starszych klas  старшоклáсник/ старшоклáс-

ниця
wagarowicz/ wagarowiczka прогԻльник/ прогԻльниця
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przedmioty – предмéти
biologia біолóгія
chemia  хíмія
fizyka фíзика
geografia геогрáфія
historia істóрія
informatyka інформáтика
język  мóва
 ~ obcy інозéмна ~
 ~ ojczysty рíдна ~
matematyka матемáтика
religia закóн Бóжий
wychowanie  виховáння
 ~ fizyczne фізԹчне ~ 
 ~ muzyczne музԹчне ~  
 ~ plastyczne образотвóрче мистéцтво

stopień (ocena) z przedmiotu – оцíнка з предмéту
celujący відмíнно 
bardzo dobry відмíнно
dobry дóбре
dostateczny задовíльно 
dopuszczający незадовíльно
niedostateczny незадовíльно 
dwója  пáра 
pała  кіл 

zachowanie – поведíнка
wzorowe зразкóва 
bardzo dobre відмíнна 
odpowiednie задовíльна 
nieodpowiednie незадовíльна 

 

apel  лінíйка
bal maturalny випускнԹй бал
brulion загáльний зóшит
ćwiczenie впрáва, завдáння
dzienniczek щодéнник
dziennik klasowy клáсний журнáл
egzamin íспит, екзáмен
 ~ maturalny випускнԹй ~
 ~ pisemny письмóвий ~
 ~ ustny Իсний ~
encyklopedia енциклопéдія
ferie зимóві канíкули
klasa клас
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opuszczać zajęcia пропускáти занԾття
prowadzić zajęcia провóдити занԾття
przygotowywać się do egzaminu готувáтися до іспԹту (до екзáменy)
słuchać wykładu слԻхати лéкцію
studiować вчԹтися, вивчáти
wykładać викладáти
zdawać/ zdać na studia вступáти/ вступԹти до ВHЗ

PRACOWNICy NAUKOWI,  
DZIEDZINy NAUKI

НАУКÓВЦІ, НАУКÓВІ 
ДИСЦИПЛÍНИ

Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe – Імéнники та іменникóві словосполýчення

adіunkt ад’Խнкт 
akademik акадéмік
asystent асистéнт
badacz/ badaczka дослíдник/ дослíдниця
bakałarz  бакалáвр
docent доцéнт
doktor кандидáт наԻк
 ~ habilitowany дóктор наԻк
 ~ nauk humanistycznych дóктор гуманітáрних наԻк
doktorant аспірáнт
kierownik katedry завíдувач кáфедри
licencjat  ліценціáт
magister магíстр
naukowiec наукóвець
pracownik naukowy наукóвий співробíтник
 samodzielny ~  стáрший ~, ~ із званнԾм дóктора 

наԻк
profesor профéсор
specjalista/ specjalistka спеціалíст
teоretyk теорéтик
uczony/ uczona учéний (вчéний)/ учéнa (вчéнa)

■
anglista англíст
anglistyka  англíйська філолóгія
antropolog антропóлог
antropologia антрополóгія
astronom астронóм
astronomia астронóмія
biochemia біохíмія
biochemik біохíмік
biolog біóлог
biologia біолóгія
botanik ботáнік
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