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Обґрунтовано доцільність використання питальника з вправами для виявлення 

словозмінної специфіки польського мовлення учнів шкіл міста Львова з польською 

мовою викладання. Запропоновано 7 вправ, які можуть показати найтиповіші 

відхилення від загальнопольської норми в родовому кваліфікуванні іменників та 
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Проблеми функціонування польської мови на східному пограниччі (так званих 

східних кресах) колишньої Речі Посполитої вже розглядали в різних аспектах. На 

позначення досліджуваного поняття в українському мовознавстві пропонується 

термін „польський периферійний діалект” [3], який ми надалі використовуватимемо 

в праці. Про польський периферійний діалект сформульовано багато дослідницьких 

тверджень та тлумачень. Науковці звертали увагу на походження периферійного 

діалекту [1; 18; 5], вказували на утворення двох його варіантів: південного (що 

витворився на основі української мови) та північного (на основі білоруської мови) 

[16; 11], досліджували з погляду наявності периферійно-діалектних елементів мову 

деяких письменників, які тут творили; вивчали, які елементи вони вносили в сучасну 
для них мову і якою була стилістична функція цих елементів [20; 7]. У низці праць 

описано південний варіант польського периферійного діалекту як окреме явище, що 

розвивається у визначеному часі і на визначеній території [13; 19; 8]. 

Найґрунтовніше південний варіант польського периферійного діалекту, і зокрема 

польську мову Львова, досліджувала З. Курцова [12]. Але її праця завершується 

аналізом стану мови Львова до 1939 року. Відтоді змінилися покоління та 

геополітична ситуація. У таких умовах знову постає актуальна проблема 

дослідження польської мови Львова, зокрема, мови представників молодого 

покоління поляків. У цьому контексті цікавим, на нашу думку, буде дослідження 

мовної поведінки учнів шкіл міста Львова із польською мовою викладання, вивчення 

специфіки функціонування двох (або трьох) мов у цьому середовищі, оскільки 

молодь – це та соціальна група, яка визначатиме мовну ситуацію, її можливі зміни в 
майбутньому. Отож, актуальність пропонованого дослідження визначається 

необхідністю вивчити специфіку функціонування польської мови молоді Львова в 



ситуації українсько-польського чи російсько-польського білінгвізму1, зокрема і тих 

морфологічних змін, що відбулися в польській мові під впливом україно- чи 

російськомовного оточення.  

Звичайно, основним матеріалом дослідження особливостей польської словозміни 

мають бути тексти (писемні та усні), оскільки саме вони дають змогу зібрати 

різноманітний „живий” матеріал. Але додатково доцільно було б також провести 

цілеспрямоване опитування білінгвів, яке допомогло б виявити явища граматичної 

інтерференції. Наприклад, Л. А. Ґрущинський [6: 8] пише про необхідність 

стандартизації способів збору інформації, особливо у випадках досліджень, в яких 

бере участь велика кількість осіб. Це означає, що вказівки, які дає дослідник, щоб 

отримати необхідну інформацію, у кожному випадку і для кожного респондента 
мають бути однаковими. Саме форма анкет і питальників допомагає реалізувати цю 

можливість якнайкраще. Щоб усіх опитуваних поставити в рівні умови, варто 

розробити спеціальний питальник, який би складався зі завдань-тестів лінгвістичного 

характеру, орієнтований на вивчення різних аспектів мовної інтерференції на 

граматичному рівні мови. Безперечно, такий питальник не зможе виявити всіх 

словозмінних особливостей мовлення, які є наслідком інтерференції або 

підтримуються нею, з декількох причин. По-перше, обсяг самого питальника  

обмежений, адже він має містити таку кількість завдань, яку учні зможуть виконати 

лише за урок. В іншому випадку існує ймовірність того, що потенційні респонденти 

відмовляться брати участь у дослідженні. Доцільно також враховувати, що 

дослідження – це ситуація, яка характеризується високим ступенем самоконтролю й 

організації і, як наслідок, тут можуть не проявитися ті особливості, які, можливо, 
наявні в мовленні респондентів в умовах невимушеного спілкування. Але таке 

дослідження допоможе виявити випадки найтиповішого впливу української 

(російської) мови на польську і ті ситуації, коли його не відбувається, та провести 

певні статистичні узагальнення.     

Кожен дослідник, який проводить опитування чи тестування, завжди опиняється 

перед вибором і має вирішити, яка саме інформація його цікавить, як її отримати і в 

який спосіб інтерпретувати. Ставлячи перед собою завдання виявити особливості 

словозміни в польському мовленні учнів шкіл міста Львова з польською мовою 

викладання, треба насамперед з’ясувати, у чому саме можуть полягати ці 

особливості. Такі дані можна насамперед почерпнути з наявних на сьогодні 

опрацювань граматичних особливостей південного варіанта польського 
периферійного діалекту [18: 586; 12: 105 – 108]. Але крім цього, для створення 

питальника з вправами варто вже попередньо ознайомитися з автентичними текстами 

майбутніх респондентів чи осіб із їхнього кола, щоб з’ясувати можливі типові 

відхилення від загальнопольської норми в словозміні молодих носіїв польської мови 

Львова. Так, аналіз самостійних та контрольних робіт (передусім самостійно 

створених текстів, перекладів з української мови польською, а також граматичних 

вправ) студентів кафедри польської філології, які навчались у школі №10 міста 

Львова (школа з польською мовою викладання), показує, що найтиповіші відхилення 

є в тих граматичних формах, які, незважаючи на близькість споріднених польської та 

української (або російської) мов, насправді принципово відрізняються. Тобто 

українська, а часом російська мова, як невід’ємне середовище, у якому перебуває 

носій польської мови у Львові, найбільше впливає на характер словозмінних 
відхилень від загальнопольської норми. 

Варто зазначити, що різні граматичні відхилення можуть бути наслідком не лише 

                                                
1  Білінгвізм розуміють як поперемінне вживання двох мов тими самими особами 

[2: 122; 4: 76; 10: 196]. Окрім цього, в описаній ситуації можна також говорити 
про полілінгвізм (багатомовність), оскільки часто такі зміни відбуваються під 

впливом взаємодії не двох, а трьох  (української, російської та польської) мов.  



міжмовної інтерференції. Аналізуючи типові помилки українців, які вивчають 

польську мову як іноземну, А. Кравчук пише про так звані „важкі місця” і поділяє їх 

на два типи: важкі місця польської соловозміни загалом (вони є важкими для самих 

поляків) та важкі місця, спричинені українсько-польською інтерференцією [9: 492]. 

Безперечно, другий варіант є цікавішим, і, складаючи завдання для питальника, ми 

керувалися підбором саме таких „важких місць”, тобто намагалися відшукати ті 

граматичні „пастки”, в яких вплив української (інколи російської) мови мав би 

проявитися найбільше. 

Перш за все, певні клопоти в білінгвів можуть виникнути у визначенні 

граматичного роду іменників, а вживання слів в іншому роді призводить до зміни 

типу їх відмінювання, що впливає на вибір закінчення. Очевидно, що такі труднощі 
можуть виникнути у разі вживання іменників, рід яких в українській (або російській) 

і польській мовах не збігається. Тому пропонуємо1 респондентам визначити рід 

деяких іменників, узгодивши їх із прикметником: 

I. а) Узгодьте іменник з прикметником у роді: 

biał........... gęś, mał.......... detal, kolorow......... papuga, gimnazjum prywatn.........,  

złot.......... medal, dług........ cień, śledź marynowan........., szerok......... kieszeń, liceum 

matematyczn........, model ekonomiczn........, brutaln....... grabież,  duż....... akwarium, 

główn....... cel, północn..... rubież, piec przemysłow..........., now........... konserwatorium. 

Доволі часто, як свідчать спостереження, унаслідок впливу української (або 

російської) мови можна також спостерігати сплутування кінцевих сегментів слова 

(наприклад, el/la, ek/ka, em/ma, at/ta, iz/zа, um/а/ø та ін. ), як наслідок зміни 

граматичного роду. Тому в другій частині завдання пропонуємо також вибрати  
правильну форму іменника із запропонованих і узгодити з нею прикметник: 

I. b) Виберіть правильну форму і узгодити іменник з прикметником (займенником) 

у роді: 

krótk.......... cytat/cytata, lejka/lejek laboratoryjn........, ptaszek/ptaszka 

zielonopiór.........., szufelek/szufelka nasypow.........., system/systema operacyjn........, 

kafel/kafla ceramiczn.........., mał......... kartofel/kartofla, kruch........ wafel/wafla,  

metod/metoda naukow........, naturaln...... recept/recepta, historyczn....... archiw/archiwum, 

nasz...... podwórek/podwórko, ciekaw........ problem/problema, analiz/analiza finansow......, 

stypendium/stypendia zagraniczn......., zakazan......... terytorium/terytoria.  

З відмінностями в польській та українській категорії роду пов’язані труднощі, що 

можуть виникати у формах знахідного відмінка множини іменників. Адже всі 
польські іменники жіночого та середнього роду (у тому числі назви істот – тварин і 

людей), а також іменники нечоловічо-особового роду2 (в тому числі назви істот – 

тварин) мають форму знахідного відмінка множини таку ж, як у називному. Іменники 

чоловічо-особового роду мають у знахідному відмінку множини таку форму, як у 

родовому. В українській мові в цьому випадку визначальною є категорія 

істот/неістот: форма знахідного відмінка назв неістот у всіх родах збігається з 

формою називного, а форма знахідного відмінка назв істот – з формою родового. 

Тому дуже ймовірним є поширення схеми З. в. мн. = Р. в. мн. у польській мові на 

іменники жіночого та середнього родів, а також на іменники чоловічого роду, що 

означають назви істот (для жіночого та середнього родів – і людей, і тварин; для 

чоловічого роду – тварин). У зв’язку з цим у завданні пропонуємо замінити іменники, 

які стоять в однині, на відповідну форму множини. “Контрольна” категорія лексем – 
назви тварин усіх трьох родів та назви людей – представниць жіночої статі. Щоб 

                                                
1 Деякі ідеї вправ та окремі приклади взято з допоміжної літератури [14; 17; 1].    

2 У сучасній польській мовознавчій теорії закріпився поділ іменників чоловічого 

роду на три: чоловічо-особовий (męskoosobowy), чоловічо-тваринний 
(męskożywotny, męskozwierzęcy) та чоловічо-речовий (męskonieżywotny, 

męskorzeczowy). 



ускладнити завдання, не зосереджуємо увагу тільки на цих семантичних категоріях і 

як тло подаємо іменники з іншими семантико-родовими характеристиками: 

II. Замініть іменник з прикметником на відповідну форму множини: 

Uczęstniczkę konkursu czeka nagroda. Ta osoba była pogryziona przez wściekłego psa. 

Moja matka zna tę dziewczynę. Kiedy były wakacje oglądałem każdego ranka program 

"Polsatu". Сzy widziałeś gdzieś moje kociątko?  Jutro zobaczą tego dziwnego ptaka. 

Musisz trzymać swego kota w domu. Malarz szkicuje tę wysoką kobietę. On dobrze znał 

węgierskiego prezydenta. Chcesz zobaczyć moją kotkę? Znasz naszą siostrę? Obserwujemy 

małe prosię. Chcielibyśmy zaproponować wam potrzebną mapę. Dzieci z Fundacji Atelier 

malują krowę-biedronkę. Muszę sobie kupić małego chomika. Ponowie z zachwytem 

patrzyli na zgrabną modelkę. Magda ma ładny kapelusz. 

Та ж проблема, пов’язана із різною реалізацією категорії роду в українській і 

польській мовах, з’являється також при вживанні форм особових займенників. У 

польській мові в знахідному відмінку множини іменники чоловічо-особового роду 

замінює займенник ich, а іменники жіночого, середнього та двох чоловічих 

(чоловічо-тваринного та чоловічо-речового) родів – займенник je. В українській мові 

для всіх родів є лише одна займенникова форма – їх. Отже, тут прогнозованим є 

відхилення від норми на зразок Oto zeszyty (ptaki; książki, siostry; drzewa, prosięta, 

niemowlęta): Widzisz ich? Тому пропонуємо завдання на заміну іменника займенником 

(у завданні є іменники всіх родів, причому в межах кожного роду – назви неістот, 

тварин і людей). 

  ІІІ. а) Замініть підкреслений  іменник займенником: 

  Skąd znasz te dziewczyny? Chciałeś zobaczyć mojе nowe akwaria. Zadzwoń po 
znajomych taksówkarzy. Zwiedziliśmy interesujące wystawy. Mój ojciec zbiera stare 

monety. Maria uczy, jak żywić niemowlęta. Оnа naprawdę kocha tańce? Muszą zobaczyć 

twoje śliczne suknie. Poznaj moich kolegów. Pani Zosia kupiła małe prosięta.  

Щоб трохи ускладнити завдання, пропонуємо також у другій його частині 

замінити іменник займенником у заперечному реченні  (тут буде форма родового 

відмінка ich) і вжити це речення у стверджувальній формі (зі знахідним відмінком: 

або ich, або je). 

III. b) Просимо замінити іменник займенником і утворити стверджувальну форму 

(наприклад.:  Nie widzę książek: Nie widzę ich – Widzę je ): 

Nie spotkaliśmy wczoraj naszych kolegów ze studiów.Ona nie kocha swoich córek. Nie 

znam młodych pielęgniarek. Nie widzieliśmy tych wściekłych wilczyc w zoo. Tak naprawdę 
to one nie jedzą gąsienic. Nie zaprosimy na Wielkanoc Jacka i Ewy. Oni nie hodują cieląt. 

Magda nie czytała tych listów. Basia nie ma kotów. Stanisław nie maluje wielkich obrazów. 

Moje dziecko nie lubi takich potraw. Nie kupiłeś mi żadnych zwierząt. Uczeń nie robi  

zadań.  

Труднощі у вживанні займенникових форм у знахідному відмінку виникають 

також у формі однини. Особовий займенник середнього роду (ono) в знахідному 

відмінку однини має форму je. А в українській мові особовий займенник середнього 

роду (воно) у знахідному відмінку однини має форму його, ідентичну з формою 

знахідного відмінка однини особового займенника чоловічого роду. На основі цього 

спостерігається інтерференційне вживання польського займенника jego/go у формі 

знахідного відмінка однини особового займенника середнього роду1. Тому до вправи 

ІІІ також залучено завдання на знахідний відмінок однини особового займенника 
середнього (та як тло – чоловічого) роду.  

III. а) Znam dość dobrze włoskie abecadłо. Muszę zobaczyć twoje małe dziecko. 

Zawołaj nowego ucznia. Chciałeś sprzedać ten słynny garnitur? Narysuj mi to liceum. 

                                                
1 Варто зазначити, що помилки на зразок Widzę go (dziecko) роблять і ті носії 

польської мови, які мали б володіти загальнопольською нормою, тобто поляки, 

які мешкають у Польщі. 



Lubisz swoje oryginalne imię?     

III. b) (наприклад:  Nie widzę okna: Nie widzę go – Widzę je): 

Nie piję piwa. Ola nie widziała tego drzewa.Nie znam twego brata. On nie ma nowego 

roweru. Tomek nie lubi masła. Matka nie kupiła mleka. Nie pomógł mi otworzyć okna. Nie 

zjedliśmy tego tortu. Nie kupiłem tego szczeniaka. Nie pisałam tam swego nazwiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Проявляється вплив української і значною мірою російської мови на закінчення 

іменників польської мови, основа яких закінчується на отверділий приголосний (c, 

dz, cz, dż, sz, ż, (rz)). Особливо це стосується давального та місцевого відмінків 

однини та називного відмінка множини іменників жіночого роду на -а (praca, róża), а 

також іменників чоловічого роду на -а (twórca, Zawisza). У польській мові в 

давальному та місцевому відмінках однини іменники жіночого роду з отверділою 
основою мають закінчення –y (напр., w duszy), але, очевидно, під впливом російської 

мови поляки Львова часто вживають закінчення -е (напр., w dusze, напевно, тому, що 

в російській мові в душе), а в називному відмінку множини замість закінчення -е 

(dusze)  вживають закінчення -y (duszy, бо російською душы). Для цього випадку 

пропонуємо завдання на переклад: 

IV. Перекладіть польською мовою: 

Адам залишається романтиком у душі. Чому ти так мрієш про пляж? Які смачні 

грушки на цій груші. Він опинився в пащі акули. Цей діамант подарували місцевому 

раджі. У цій каші немає солі. Ці довгі вулиці не перетинаються. Мабуть, нелегко 

було творцеві цієї картини. Вона захоплено розповідала про нічну бурю. На службі 

Божій сьогодні було дуже багато людей. Молодий політик мріє про владу. Дивись, 

які красиві білі троянди.  
Ще одним “важким місцем” для носіїв польської мови, які перебувають в 

україномовному середовищі, є називний відмінок множини іменників чоловічого 

роду. У польській мові закінчення іменника чоловічого роду в називному відмінку 

множини залежить від двох чинників: фонетичного, а саме від кінцевого 

приголосного (твердого чи м’якого) основи та від роду іменника (чоловічо-особовий 

рід, з одного боку, чи чоловічо-тваринний та чоловічо-речовий – з іншого). Окрім 

цього, деякі іменники чоловічо-особового роду незалежно від кінцевого 

приголосного основи (тобто, незалежно від того, чи належать до твердої чи м’якої 

групи) мають у називному відмінку множини закінчення -owiе (наприклад, іменники, 

що означають професії, титули, посади, родинні стосунки, деякі етноніми та ін.) Під 

впливом української мови, де відповідна форма (Н. в. мн. ім. чол. р.) залежить лише 
від групи, до якої належить цей іменник, деякі польські чоловічо-особові іменники 

поляки Львова також за аналогією вживають у нечоловічо-особовій формі. Також, 

залежно від іменника, відповідну форму матимуть і означення при них 

(прикметники, дієприкметники та займенники). У першій частині завдання 

пропонуємо просто вжити іменники в множині. 

V. a) Поставте іменники в називному відмінку множини. 

To jest złoty kolczyk. Złodziej kradnie dla pieniędzy. Mewy kreśliły na niebie zawiłą 

linię. Skąd jest ten prezes? Ile kosztuje taki garnitur? Czy w tym lesie mieszka bury 

niedźwiedź? Mój kolega studiuje na uniwersytecie. To jest kibic „Lecha”. Ten młody 

Polak mieszka  w Warszawie, ten Litwin mieszka w Wilnie, a ten Włoch w Rzymie. Ten 

pan czeka na ciebie. Ktoś musi ustąpić – gość albo gospodarz.  Andrzej szedł wiejską drogą 

rozjeżdżoną przez traktor. Na wykłady przyszedł doświadczony asystent. Pogłębianie 
wiedzy to szlachetna idea. 

У другій частині цього завдання пропонуємо узгодити прикметник (у широкому 

розумінні) з іменником у називному відмінку множини. Для ускладнення подаємо 

такі іменники твердої групи з однаковими кінцевими приголосними основи в однині, 

які в називному відмінку множини матимуть різні закінчення залежно від того, чи 

іменник чоловічо-особового роду, чи ні (у м’якій групі всі іменники (окрім тих, що 

закінчуються на -ec, -ca) мають закінчення -е  незалежно від роду): 



V. b) Узгодьте прикметники (займенники) з іменниками в називному відмінку 

множини: 

Cichy (sąsiad, ogród, owad). Mały (jamnik, pomocnik, trawnik). Lwowski (sportowiec, 

taniec, chłopiec). Nasz (pokój, wuj). Młody (Hindus, lis, głos). Który (wóz, Francuz). Ten 

sam (Cygan, kuzyn, pelikan, kran). Miły (kot, krawat, adwokat). Tamten (detektyw, żółw). 

Polski (chłop, karp). Wielki (król, bal, nauczyciel). Wysoki (sufit, brat). Stary (profesor, 

traktor, doktor). Obcy (gang, pedagog). Prawdziwy (anioł, żywioł). Ten (mnich, mech). 

Bogaty (skarb, Arab). Niezmienny (optymista, list). Prosty (pielgrzym, dom).  

Ще одне відхилення від системи, як наслідок впливу української мови на 

мовлення носіїв польської мови у Львові, – це вживання закінчення -u іменників 

чоловічого роду в давальному відмінку однини. У польській мові в давальному 
відмінку однини переважна більшість іменників чоловічого роду має закінчення -owi, 

лише незначна кількість іменників має закінчення -u. У цьому випадку пропонуємо 

завдання на доповнення речення, у якому іменник вимагатиме форми давального 

відмінка однини. Як і раніше, навмисне подаємо іменники різних родів, щоб не 

зосереджувати увагу тільки на чоловічому: 

VI. Доповніть речення згідно зі зразком: Kto pomaga dzisiaj …mamie?… [mama].  

Proszę pokazać te dokumenty ................... [policjant]. Powiedz ......................[Marek], 

że potrzebuję jego pomocy. Dlaczego tak się przyglądasz tej .....................[sukienka]? Czy 

dałeś już mleko ...........................[kot]? Tomek zazdrości .............................[kolega] 

sukcesów i pieniędzy. Powiedz ........................[ojciec], co się stało. Doktor musiał 

przepisać ..................[kotek] lekarstwa. Oddajmy zabawki temu ...................[dziecko]. 

Podaruję czerwony krawat .................[mój przyjaciel]. Halina nigdy nie ufała 
................[Agata], a od niedawna nie wierzy też ............[Maciek]. Czego brakuje temu 

zielonemu ............[parasol]? Pomożemy ..........[ten pianista] znaleźć pracę. Jacek mówi, że 

musi pozostawić .................[świat] jakąś książkę lub sentencję. Czy mam prawo mówić 

prawdę ..........[syn]?  

Останнє завдання – підсумкове. Це переклад  невеликого тексту, який мав би ще раз 

комплексно виявити типові відхилення від нормативної загальнопольської 

словозміни в мовленні носіїв польської мови, які мешкають у Львові. 

VIII. Перекладіть польською мовою: 

Кажуть, що в нашій країні є дві столиці: Київ – адміністративний центр 

України, а титул культурного центру надають західній столиці – місту Львову. 

Львів багатий на різноманітні архітектурні пам’ятки. Досвідчені майстри 
створювали їх протягом багатьох століть. Справжні шанувальники прекрасного 

знають, що сюди варто приїхати у будь-якій порі року.  

 Цей книжковий форум став міжнародним. Минулого року його гостями були 

студенти і викладачі з різних слов’янських країн: поляки, чехи, словаки, болгари, 

серби, хорвати, росіяни. Це вже восьмий форум присвячений проблемі 

міжкультурних зв’язків. Усупереч стереотипу його  проводять просто неба.   

Як уже зазначалося, такий питальник не може бути вичерпним і він не виявить 

усіх впливів української чи російської мови на польську в мовленні поляків, які 

мешкають у Львові. У перспективі залишається питальник із завданнями для 

з’ясування особливостей числівникової словозміни та вербальних категорій у 

мовленні цих осіб. Але сподіваємося, що він дасть змогу виявити ті найтиповіші 

особливості, які пізніше допоможуть у комплексному дослідженні проблеми 
інтерференції в функціональному аспекті, тобто як процесу, що пов’язаний із мовною 

свідомістю білінгва, його психологічними і мисленнєвими особливостями, 

мотиваційною настановою спілкування. 
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The article substantiates expediency of using a questionnaire with exercises for tracing 

word change specifics in Polish speech of pupils of the city of Lviv who study at schools 

with Polish language of teaching. 7 exercises  have been suggested, them being able to 

show he most tipical deviations from the general Polish norm in qualification of nouns in 

terms of gender and in nominal word change, which are supported by Ukrainian-language 

or Russian-language surroundings of a bilingual person. 
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