
 

 

Kursa nosaukums Funkcionālā komunikācija I V(poļu valoda kā otrā svešvaloda) 

Kursa kods Valo4015 

Zinātnes nozare Filoloģija 

Zinātnes apakšnozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 
Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 
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Kursa izstrādātājs (-i) 

Mag. philol., lekt. Andris Kazjukevičs 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Bakalaura grāda filoloģijā (angļu filoloģija) iegūšanai paredzētie studiju kursi. 

 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss ir paredzēts bakalaura studiju programmas „Filoloģija" (angļu, vācu 

filoloģija studējošajiem. Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par praktisko poļu 

valodu, kā arī iepazīstina ar poļu valodas kultūras pamatiem. Studiju kursa apguves 

pamatā ir komunikatīvās mācību metodes.  

 

 

Rezultāti: 

Studējošie prot lasīt poliski, saprot vienkāršu runu, prot izteikties sadzīves situācijās.  

Prot strādāt ar informāciju: meklēt, analizēt, klasificēt.  

Demonstrē zināšanas par poļu valodas gramatikas parādībām (lietvārdu, īpašības 

vārdu un vietniekvārdu locījumiem vienskaitlī un daudzskaitlī, ar regulāro un 

neregulāro darbības vārdu locījumiem tagadnē, pagatnē un nakotnē) 

 

 

Kursa saturs: 

 

 Lietišķu tekstu rakstīšana. Kino  un teātra apmēklejums.Recenzija.Kultūras 

pasakumi. Pakalpojumi. Sludinājumi. Sludinājumu veidi. Sludinājumu 

rakstīšana.Daba. Diskusija par dabas aizsardzību.Eseja rakstīšana. Augi, dzīvnieki, 

dabas resursi. Poļu virtuve. Abstrakta leksika poļu valoda. Prezentācija par izvēlēto 

tēmu poļu valodā (darbs grupās); diskusija par prezentāciju un prezentācijas 

materiālu. 

 

 

 



Kursa plāns: 

 

Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas:32st. 

Kursa plāns: 

1. I semestra gramatikas atkārtojums 

2. I semestra leksikas atkārtojums 

3. Lietišķu tekstu rakstīšana. 

4. Kino  un teātra apmēklejums.Leksika. Dialogs. Teksts. 

5. Kino  un teātra apmēklejums: recenzija. 

6. Komunikatīva situācija: kultūras pasakumi. Dialogs.Teksts. 

7. Komunikatīva situācija : pakalpojumi. Dialogs. Teksts. 

8. Komunikatīva situācija: sludinājumi. Sludinājumu veidi. Sludinājumu rakstīšana. 

9. Teksts par dabu. Leksika ( augi, dzīvnieki, dabas resursi). 

10.Komunikatīvā situācija: diskusija par dabas aizsardzību. Eseja rakstīšana  

11. Poļu virtuve. Teksts. Leksika. Diskusija. 

12. Abstrakta leksika poļu valoda. Teksts. Diskusija 

13. Kursa leksiskā un gramatiskā materiāla atkārtojums I.  

14. Kursa leksiskā un gramatiskā materiāla atkārtojums II. 

15. Kursa leksiskā un gramatiskā materiāla atkārtojums III. 

16. Prezentācija par izvēlēto tēmu poļu valodā (darbs grupās); diskusija par 

prezentāciju un prezentācijas materiālu. 

 

.  

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Kursa saturam atbilstošās mācību literatūras apguve, uzdevumu izpilde 

 

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 20%, 

patstāvīgo darbu izpilde 20%, gala pārbaudījums 60%. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. H.Metera, Od mianownika do wołacza, Lublin 1998  

2.Pasieka, M (2001) "Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla 

początkujących." Wrocław: Wydawnictwo Uniwersitetu Wrocławskiego  

3.Serafin B. Achtelik A.(2005) „Miło mi panią poznać”: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego  

4.Dąbrowska, A. I Łobodzińska, R. (1995) "Polski dla cudzoziemców." Wrocław: 

Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej  

5.Kucharczyk, J. (1999) "Zaczynamy mówić po polsku." Łódź: Wydawnictwo WING  

6. Pasieka, M (2001) "Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla 

początkujących." Wrocław: Wydawnictwo Uniwersitetu Wrocławskiego 

Papildliteratūra: 

1. Bartnicka, B. et al. (1994) " We learn Polish." Warszawa: Wiedza Powszechna  

2. Karolak, S. I Wasilewska, D. (1977) Uchebnik polskogo jazyka." Warszawa: 

Wiedza Powszechna  

3.P. Wierzbicki, Ćwiczenia stylistyczne,Warszawa 1997 

 



Periodika un citi informācijas avoti 

www.nauczyciel.pl, ww.klp.pl 

 

Piezīmes: 

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

 

Bakalaura studiju programmas “Angļu filoloģija” B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

 

Functional Communication IV  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course is intended for undergraduate study program "Philology" (English, 

German philology students). The course provides a basic understanding of the 

practical Polish language as well as presenting the Polish cultural foundations. The 

study course is based on the communicative teaching methods. 

 

Course content 

Meaningful text writing. Cinema and theater visits. Opinion writing.Culture. Services. 

Announcements. Nature.. Discussion about nature aizsardzību. Plants, animals, 

natural resources. Polish cuisine. Abstract vocabulary  in Polish. Presentation of the 

chosen theme in Polish (group work); discussion about presentation and presentation 

materials. 

 

Course plan 

1. Grammar repetition 

2. Lexical repetition 

3. The text of applied writing. 

4. Cinema and theater visits. Lexicon. Dialogues. Text. 

5. Film and theater visits: a review. 

6. Communicative situation: the cultural events. Dialogues.Text. 

7. Communicative situation: services. Dialogues. Text. 

8. Communicative situation: the messages. Types. Writing. 

9. Text about nature. Vocabulary (plants, animals, natural resources). 

10. Communicative situation: Discussion about the Nature Conservancy. essay 

writing 

11 Polish cuisine. Text. Lexicon. Discussion. 

12. Abstract Polish vocabulary. Text. Discussion 

13. Course lexical and grammatical material repetition I. 

14. Course lexical and grammatical material repetition II. 

15. Course lexical and grammatical material repetition III. 

16. Presentation of selected topics in Polish (group work); discussion about the 

presentation and presentation materials. 
 

 
 

 

http://www.nauczyciel.pl/

