
Menntaskólinn í Reykjavík   
 

Kennsluáætlun:  Pólska fyrir byrjendur (PÓLS1VA05, haustönn 2021) 

Kennari:   Izabela I. Kulgawczyk Harðarson (IKH)  

Kennslugögn:  Kennsluefni frá kennara 

Markmið:   

Þetta námskeið er fyrir alla þá er hafa áhuga á pólsku. 

Stuðst verður við kennslubók í bland við mynd- og hljóðefni af netinu og unnið með alla 

færniþætti (talmál, lestur, hlustun og ritun). Nemendur þjálfa talfærni í litlum hópum og farið 

verður yfir helstu málfræðiatriði. 

Hæfniviðmið: 

Í enda þessa námskeiðs verða nemendur: 

• færir um að tjá sig í einföldum hversdagslegum aðstæðum.  

• færir um að kynna sig. 

• færir um að skilja mjög einfalda orðræðu og texta.  

• búnir að öðlast innsýn í pólska menningu og samfélag.  

 

Vika Viðfangsefni Verkefni  

20.08. – 31.08.2021 Lekcja 1: Pierwszy dzień szkole – Fyrsti 
skóladagur 
Að heilsa og kveðja 
Að kynna sig 
Stafrófið og framburður 
Tölur 1-10 
 
Gramatyka: 
Aðalsetningar í pólsku  
Þúun og þérun 
 

 

01.09. – 15.09.2021 Lekcja 2: Cześć, skąd jesteś? – 
Sæll/Sæl, hvaðan ertu? 
Hvaðan ertu? (lönd og borgir) 
Hvar býrð þú? 
Hvað segir þú gott? 
Persónuupplýsingar 

Staðreyndir um 

Pólland 



Tölur 11-29 
 
Gramatyka: 
Beyging sagna: być (að vera), mieszkać 
(að búa), mieć (að hafa), nazywać się 
(að heita) 
Persónufornöfn 

16.09. – 03.10.2021 Lekcja 3: Kto to jest? – Hver er þetta? 
Orðaforði sem tengist skóla og daglegu 
lífi 
litir 
 
Gramatyka: 
Beyging lýsingarorða: nefnifall 
Beyging nafnorða: nefnifall 

Frægar persónur í 

Póllandi 

04.10. – 20.10.2021 Lekcja 4: Jaki jesteś? – Hvernig ertu? 
Hvernig lítur þú út? 
Að lýsa persónum  
Lýsingarorð 
Erlend tungumál 
 
Gramatyka: 
Beyging sagnorða: myśleć (að hugsa), 
uczyć (að læra), mówić (að tala), 
kończyć (að klára) 

Ungt fólk í Póllandi 

21.10. – 10.11.2021 Lekcja 5: Jesteś instruktorem tanga? – 
Ertu tangókennari? 
Tölur 20-100 
Starf / atvinnuheiti 
Áhugamál 
Fjölskylda 
 
Gramatyka: 
Beyging lýsingarorða og nafnorða: 
þágufall 

Hátíðir í Póllandi 

11.11. – 30.11.2021 Lekcja 6: Co robisz? – Hvað ertu að 
gera? 
Áhugamál 
Íþróttir 
 
Gramatyka:  
Beyging sagna, eignarfornöfn 

Matur í Póllandi 

 

* Þessi námsáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar. 
 


