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käskkirjaga nr 4. 
OÜ Tark Impuls „Tarkus Keeltekool“ 
POOLA KEELE ÕPPEKAVA 
 
1. Õppe eesmärgid ja kestus: 
OÜ Tark Impuls „Tarkus Keeltekool“ pakub täiskasvanutele 0-A1 ja A1 taseme poola 
keele õpet kursustel terve aasta jooksul. Ühe õppetunni kestus on 45 minutit. Ühe kursuse 
maht on 20 kuni 140 õppetundi. Tunnid toimuvad üks kuni viis korda nädalas. Iseseisva 
töö osakaal on umbes 0-80%.  
Kursuse tasemed jaotuvad vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi 
keeleoskustasemete süsteemile järgmiselt: 

• Tase 0-A1: õpilane mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid 
fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida 
elukoha, tuttavate inimese ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. 
Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning 
on valmis aitama. 

• Tase A1: õpilane mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad 
talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude 
tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis 
nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside 
ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning 
väljendada oma vajadusi. 

 
2. Õppeainete loend: 
Iga kursus koosneb järgnevatest ainetest: poola keele grammatika, lugemine, kuulamine, 
suuline ja kirjalik väljendusoskus. Nende ainete maht ja rõhuasetus võivad Õpilase soovil 
varieeruda. 
 
3. Ainekava: 
Ainekava on koostatud kursustena: “Poola keele 0-A1 kursus”, “Poola keele A1 kursus“. 
 
4. Poola keele õppekava õppekeel: 
Õppekeel on vene, eesti või muu keel. Kui õppekeeleks on mõni muu keel, tagatakse 
õppijatele vastavat keelt kõnelevad õpetajad.  
 
5. Õpingute alustamise tingimused: 
Vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel. Õppeaasta jooksul kursusele juurde 
liituda soovijatele võimaldatakse proovitund ning õppejõud viib vajadusel läbi 
tasemesobivustesti. Kooli võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku või suulise 
registreerimistaotluse, sõlminud kooliga koolituslepingu (alaealise puhul teeb seda 
lapsevanem või hooldaja. Õpingute alustamise tingimusteks on ettenähtud osavõtjate arv 
ning see, et  õppijad tasuvad õpingute eest arve alusel ühe maksena või kahes osas 
lepingus määratud tähtpäevaks, õpetajaga käsinduslepingu allkirjastamine ning 



kooliruumi kättesaadav olemasolu. Täpsemad tingimused on sätestatud kooli põhikirjaga. 
 
6. Õppeainete valikuvõimalused ja tingimused: 
Õpilased saavad valida 0-A1 ja A1 kursuse vahel. Võimalik on võtta erikursust, nt 
grammatika, veslus- või kirjutamise erikursust grupi-, e-õppe, skype-õppe või 
individuaalõppena.  
 
7. Õppeetappide ja kooli lõpetamise nõuded: 
Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on 
osalenud vähemalt 70% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool 
õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, 
tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale tõendi 
kursusel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse 
lõputesti, kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel/tõendil. 
 
8. Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja 
Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja on spetsialist, kes sihipäraselt 
loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Õpetaja 
tagab õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab 
nõutavat pädevust. Tarkus Keeltekooli poola keele õpetajaks on Maria Posledova. 
 
 
 
Poola keele 0-A1 kursuse ainekava 
 

1-2. Алфавит. Произношение и ударение. Приветствие и прощание. Знакомство. 
Личные местоимения. Формы обращений. Числительные от 0 до 10. Глагол 
być. 

3-4. Самочувствие. Вопросы (skąd? Czy...). Заполнение анкеты. Именительный 
падеж. Глаголы być, mieć, mieszkać. Спряжение –m, -sz.  

5-6. Описание людей и предметов. Числительные от 11 до 23. Вопросы (Kto? 
Co?). Профессии, занятия, национальности. Спряжение –ę, -isz.  

7-8.  Семья. Возраст. Числительные от 20 до 100. Винительный падеж. 
Местоимения.  

9-10. Время. Увлечения. Сходство. Глагол. 

11-12. Кафе, ресторан. Меню. Числительные от 100 до 1000. Глаголы jeść, pić. 
Вопросы. 

13-14. Распорядок дня. Дни недели. Глаголы движения. Порядковые числительные.  



15-16. Виды транспорта. Родительный падеж. Телефонный разговор. 
Планирование недели. 

17-18. Покупки. Количества. Одежда, цвета. Комплименты. Винительный и 
родительный падежи – повторение. 

19-20. Месяца. Прошедшее время. Разговор о прошлом. 

21-22. Планы, пожелания. Будущее время.  

23-24. Местонахождение. География. Как пройти? Предлоги. Путешествие. 

25-26. Жилье. Описание помещения. Творительный падеж. 

27-28. Мнение о погоде, здоровье, внешнем виде. Части тела.  

29-30. Биография. Пожелания. 

Õppematerjal: 

Aleksandra Achtelik. Barbara Serafin. Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach 
komunikacyjnych. Katowice 2008. 

Joanna Machowska. Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu 
A1. Kraków 2010.  

Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. Hurra!!! Po polsku 1. Kraków 2006. 

Małgorzata Pasieka. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. 
Wrocław 2010. 

 
Õpitulemused:  
Õpilane saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult 
seotud oluliste valdkondadega (nt. info enda ja perekonna kohta, sisseostude tegemine, 
töö). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust. Saab 
lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist 
infot lihtsatest igapäevatekstidest (nt. reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, 
sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest. Saab hakkama 
igapäevastes suhtlusolukordades, mis nôuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel 
teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab kasutada 
mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, elutingimusi, 
hariduslikku tausta, praegust või eelmist tööd. Oskab teha märkmeid ja koostada väga 
lihtsat isiklikku kirja, nt. kellegi tänamiseks. 
 
 



 
Poola keele A1 kursuse ainekava 
 

Teemad: 

1. introducing yourself 

2. basic communication phrases 

3. names of objects, animals, plants 

4. family 

5. hobby 

6. in a restaurant 

7. shopping 

8. time 

9. polish holidays in autumn and winter 

 

Main grammar issues: 

1. conjugations 

2. present and past tense forms 

3. modal verbs 

4. declination (nominative, genitive, accusative, instrumental) 

5. numerals 

 
Õpitulemused: 
Õpilane mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu õpitud temaatika piires. 
Samuti mõistab lauseid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja 
pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes lihtsates 
suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. 
Suudab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja 



elutingimusi ning väljendada oma vajadusi. 
 
 


