czuję się dobrze
все добре
(wse dobre)

jest mi smutno
мені сумно
(meni sumno)

boję się
я боюсь
(ja bojus’)

jestem zdenerwowana/
zdenerwowany
я роздратована/
роздратований
(ja rozdratowana/
rozdratowanyj)

potrzebuję pomocy
мені потрібна
допомога
(meni potribna
dopomoha)

nie potrzebuję pomocy
мені не потрібна
допомога
(meni ne potribna
dopomoha)

tęsknię
я скучила/скучив
(ja skuczyła / skuczyw)

jest mi zimno
мені холодно
(meni cholodno)

jest mi ciepło
мені тепло
(meni teplo)

długopis
ручка
(ruczka)

zeszyt
зошит
(zoszyt)

zeszyt ćwiczeń
робочий зошит
(roboczyj zoszyt)

podręcznik
підручник
(pidrucznyk)

plecak
ранець
(ranec’)

strój na WF
спортивна форма
(sportywna forma)

jedzenie
їжа
(jiża)

jedzenie wege
рослинна їжа
(roslynna jiża)

napój
напої
(napoji)

telefon
телефон
(telefon)

toaleta
туалет
(tualet)

widzę przemoc
бачу насилля
(baczu nasylja)

jestem chora/y
я захворів/захворіла
(ja zahworiw/zahworila)

boli mnie
мене болить
(mene bolyt’)

mam alergię
в мене алергія
(w mene alerhija)

mam miesiączkę
в мене менструація
(w mene menstruacja)

rodzic/opiekun
мама/тато/опікун
(mama/tato/opikun)

rodzina
сім’я
(simja)

siostra/brat
сестра/брат
(sestra/brat)

przyjaciel/przyjaciółka
друг/подруга
(druh/podruha)

miejsce zamieszkania
місце проживання
(misce prożywanja)

sekretariat
секретаріат
(sekretariat)

stołówka
їдальня
(jidalnia)

świetlica
кімната розваг
(kimnata rozwah)

boisko
спортивна площадка
(sportywna ploszczadka)

sklepik szkolny
шкільний магазин
(szkilnyj mahazyn)

szatnia
гардероб
(harderob)

przerwa
перерва
(pererwa)

lekcja
урок
(urok)

oceny
оцінки
(ocinky)

biblioteka
бібліотека
(bibioteka)

pielęgniarka
медсестра
(medsestra)

klasa
клас
(klas)

praca domowa
домашня робота
(domaszn’ja robota)

koniec zajęć
кінець уроку
(kinets uroku)

uczeń
учень
(uczeń)

nauczyciel
вчитель
(wczytel’)

nieprzygotowanie
непідготовленість
(nepidhotowlenist’)

zajęcia pozalekcyjne
позаурочні заняття
(pozauroczni zan’attia)

spóźnienie
запізнення
(zapiznennia)

nieobecność
відсутність
(widsutnist’)

nie mam
не маю
(ne maju)

nie wiem
не знаю
(ne znaju)

nie rozumiem
не розумію
(ne rozumiju)

nie wiem jak to
powiedzieć
не знаю як це сказати
(ne znaju jak ce skazaty)

tak
так
(tak)

płatne
платне
(platne)

bezpłatne
безкоштовне
(bezkosztowne)

nie
ні
(ni)
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