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Добрий день До побачення

Добрий вечір Добраніч, на добраніч



Diabeł tkwi w 
szczegółach.

Cha, cha, cha!





сім'я,
родина

тесть, теща
свекор, 
свекруха

Język 
polski

Język 
ukraiński

rodzeństwo dziadkowie siostrzeniec, 
bratanek

RODZINA = РОДИНА?
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pozytywny
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Transfer negatywnyL



Diabeł tkwi w 
szczegółach.

Cha, cha, cha!

- złudne odpowiedniki;

- wieloznaczność wyrazów;

- łączliwość leksykalno-semantyczna;

- słowotwórcze pogranicza słownictwa



FAŁSZYWI PRZYJACIELE TŁUMACZA
(czyli homonimy międzyjęzykowe)

https://www.facebook.com/glossa.sofl
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https://crafta.ua/uk/products/457619-gornyatka-keramichni-ukrayinska-etnika
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Wyraz Co myśli Polak? Co myśli Ukrainiec?

*pukać ‚stukać’ (pukać do drzwi, do 
pokoju)

‚puszczać wiatry’ J
(пукати)

*spółkować ‚mieć stosunek płciowy’ ‚rozmawiać z kimś, 
komunikować się’
(спілкуватися)

*ruchać się pot. wulg. ‚odbywać stosunek 
seksualny’

‚poruszać się, przemieszczać 
się’ (рухатися)

*rozebrać się ‚zdjąć z siebie ubranie’ ‚wyjaśnić coś’ (розібратися)

*piczka pot. wulg. ‚żeński narząd 
płciowy’

‚piec’ (пічка)

*zarzygać pot. wulg. ‚wymiotując 
zabrudzić coś’

fraz. środ. młodz. ‚dać czadu, 
więcej czadu’ (рос. зажигать)

*sutki ‚gruczoły wytwarzające mleko 
u kobiet i samic ssaków’

‚doba’ (рос. сутки)

*piersiki nawiązuje do słowa ‚piersi’ ‚brzoskwinie’ (персики)

Ojej...



Przechodzka G., Huda, 2021, Interferencje leksykalne w wypowiedziach pisemnych Słowian ze Wschodu (na
podstawie pisemnych prac certyfikatowych z roku 2019, poziom B1), „Acta Universitatis Lodziensis. 
Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 28, 133-144).

(Przechodzka, Huda 2021: 139)



WIELOZNACZNOŚĆ 
WYRAZÓW

• Довести: *Doprowadzono, że... (zamiast udowodniono).

• Перевернути: I ta miłość *przewróciła (zamiast
zmieniła) całe jej życie.

• Кіно: Oni zachowują się jak bohaterzy w *kinach
(zamiast bohaterzy w filmach lub bohaterzy filmowi).

Кравчук А., Ковалевський Є. Методика викладання польської мови. Мова і культура в полоністичній
дидактиці в Україні: підручник для вищих навч. закладів. Київ, 2017, c. 239.



Recepta vs. przepis

• recepta i przepis = рецепт

w znaczeniach:
• 1)‘pisemne zlecenie lekarskie, na którego 

podstawie apteka sporządza lekarstwa lub 
wydaje leki gotowe’; 2) ‘sposób przygotowania 
jakiegoś roztworu, mieszaniny, potrawy itp.’; 
3) ‘sposób osiągnięcia czegoś’).



Recepta vs. przepis

• Mam (dobry) *recept *sernika

• przepis na sernik – рецепт сирника
• recepta / przepis na szczęście – рецепт щастя

• recepta na leki – рецепт на ліки,
kupować leki na receptę – купувати ліки за
рецептом (*kupować za receptą).

Ch. Nikołajczuk, 2021, Przepis na deser receptą na szczęście i lekarstwem na 
smutek: słów kilka o łączliwości leksykalno-semantycznej. Tradycja i 
nowoczesność w badaniach języków słowiańskich ; pod red. J. Kulwickiej-
Kamińskiej, A. Moroza., Toruń, s. 293–311.



Damski, kobiecy, 
żeński = жіночий

жіночий

kobieca intuicja,
kobiecymagazyn,
choroby kobiece

imię żeńskie,
gameta żeńska,

rodzaj żeński

rower damski,
toaleta damska,
ubranie damskie

Mam na 
imię...



Суперсила
(сила, міць)

Supermoc
(siła, moc)

https://nadwyraz.com/i-speak-polish-what-s-your-superpower-koszulka-damska-czarna

ŁĄCZLIWOŚĆ 
LEKSYKALNO-
SEMANTYCZNA





SILNY i MOCNY vs. 
СИЛЬНИЙ і МІЦНИЙ

Język polski Język ukraiński
silne / mocne ręce, nogi сильні / міцні руки, ноги
mocne zęby міцні зуби
mocna kawa міцна кава
mocny sen міцний сон
mocna przyjaźń міцна дружба
silna wola сильна воля
silny konkurent сильний конкурент

mocny makijaż сильний макіяж 
mocna opalenizna сильна засмага
mocny film сильний фільм
mocny w matematyce сильний з математики



• *przyznaczyć (zamiast przyznać) stypendium
– por. ukr. призначити стипендію;

• *wywołać (zamiast wzbudzić) zaufnanie
– викликати довіру;

• *dotrzymywać się (zamiast przestrzegać) praw – дотримуватися
законів;

• *podoba mi się (zamiast smakuje mi) wino – мені подобається вино;

• Europa *Centralna (zamiast Środkowa) – Центральна Європа;

• dom *rodzimy (zamiast rodzinny) – рідний дім

ŁĄCZLIWOŚĆ LEKSYKALNO-
SEMANTYCZNA

Кравчук А., Ковалевський Є. Методика викладання польської мови. Мова і культура в полоністичній
дидактиці в Україні: підручник для вищих навч. закладів. Київ, 2017, c. 243.



• kasztanowe włosy i piwne oczy;
• tłusta baba, tłusty kot i otyły mężczyzna;
• topić się – tylko o ludziach i zwierzętach, a tonąć 

– także o przedmiotach;
• smaczna / dobra potrawa, ale o używkach 

(alkoholu, tytoniu, kawie) należy mówić raczej 
tylko dobry (dobre wino, dobre piwo).

ŁĄCZLIWOŚĆ LEKSYKALNO-
SEMANTYCZNA

Кравчук А., Ковалевський Є. Методика викладання польської мови. Мова і культура в полоністичній
дидактиці в Україні: підручник для вищих навч. закладів. Київ, 2017, c. 243.



Język polski Język ukraiński
skontrolować проконтролювати
zagrać зіграти
zareagować відреагувати 
uwierzyć повірити
przyswoić засвоїти
zaparkować припаркувати, запаркувати
oddać (charakter) передати
upiec спекти
umyć (twarz) помити

SŁOWOTWÓRCZE
POGRANICZA SŁOWNICTWA



Język polski Język ukraiński
biurokracja бюрократія
demokracja демократія
tolerancja толерантність
elegancja елегантність
gotowość готовність
duchowość духовність
głupota дурість, рос. глупость
spontaniczność спонтанність
upór впертість
skąpstwo скупість
bezpieczeństwo безпека
okup викуп

SŁOWOTWÓRCZE
POGRANICZA 
SŁOWNICTWA



Język polski Język ukraiński
Europejczyk європеєць
Brytyjczyk британець
Portugalczyk португалець
Koreańczyk кореєць
Japończyk японець
Hiszpan іспанець
Anglik англієць
Amerykanin американець

SŁOWOTWÓRCZE
POGRANICZA 
SŁOWNICTWA



Język polski Język ukraiński
spontaniczny спонтанний
energiczny енергійний
elektroniczny електронний
aromatyczny ароматний

tolerancyjny толерантний
demonstracyjny демонстративний
administracyjny адміністративний

kulturalny культурний
elegancki елегантний

SŁOWOTWÓRCZE
POGRANICZA SŁOWNICTWA



Język polski Język ukraiński
hotelowy готельний
toaletowy туалетний
autobusowy автобусний
atomowy атомний
tenisowy тенісний
bilardowy більярдний
kredytowy кредитний
bezkompromisowy безкомпромісний
stylowy стильний
awangardowy авангардний
remontowy ремонтний
deficytowy дефіцитний

SŁOWOTWÓRCZE
POGRANICZA SŁOWNICTWA









Radio Wnet. Studio Lwów. 
Kurier Galicyjski.

Homonimy polsko-ukraińskie











REPETITIO EST 
MATER STUDIORUM

http://rysunki.me/?s=powtarzania









Uprzejmie dziękuję za uwagę!


