
Hola! Hej!
Jednym z najpopularniejszych języków świata jest hiszpański. W związku z tym powstaje wiele stron i
aplikacji do nauki tego języka. Materiały, które tutaj proponuję pomogą Ci poćwiczyć gramatykę, słownictwo,
słuchanie i czytanie w przyjemny i nowoczesny sposób. Na moich lekcjach nie trzymam się jednego
podręcznika, tylko szukam różnych materiałów na dany temat.

KLASA 7 i 8:

Proponuję Ci więc kilka podręczników, aplikacji i innych źródeł, dzięki którym
będziesz mógł poznać podstawy hiszpańskiego, ale także „wgryźć” się trochę
głębiej.

CHICOS CHICAS https://edelsa.es/es/zona_estudiante/chicos-chicas/chicos-chicas-1/
EXPLORE (wydawnictwo DRACO) 
ESPAÑOL EN MARCHA (udostępnię pdf)
DESCUBRE curso de español

PODRĘCZNIK:
1.
2.
3.
4.

na tej stronie można poćwiczyć słuchanie, słownictwo i gramatykę w przyjemny sposób od poziomu A1
do B2; znajdują się tu filmiki na dany temat oraz ciekawe do nich zadania

ćwiczenia ze słownictwa i z gramatyki na każdym poziomie 

tutaj znajduje się wszystko: słownictwo, gramatyka, piosenki, filmiki, kultura hiszpańska i krajów
hiszpańskojęzycznych

strona aby poćwiczyć czytanie po hiszpańsku 

PRZYDATNE LINKI:

https://videoele.com/menu-A1.html

https://www.todo-claro.com/c_index.php

https://www.profedeele.es/

https://lingua.com/spanish/reading/

 SGEL ELE Español para extranjeros

Aprender español online

Tio Spanish

KANAŁY NA YOUTUBE:

https://www.youtube.com/user/sgelele

https://www.youtube.com/channel/UC5mQl94AjMjaHH5-xDGo8Dg

https://www.youtube.com/user/TioSpanish 

https://videoele.com/menu-A1.html
https://www.todo-claro.com/c_index.php
https://www.profedeele.es/
https://lingua.com/spanish/reading/
https://www.youtube.com/user/sgelele
https://www.youtube.com/channel/UC5mQl94AjMjaHH5-xDGo8Dg
https://www.youtube.com/user/TioSpanish


Życzę Ci udanej nauki i pisz do mnie śmiało, jeśli potrzebujesz więcej wsparcia. 😊 
Zosia

Duolingo
50 languages 
Quizlet  

APLIKACJE:

https://quizlet.com/pl/564796594/meblepolozenie-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/502397164/dni-tygodnia-miesiace-pory-roku-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/496868355/profesiones-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/498453450/profesiones-ii-flash-cards/

LINKI Z QUIZLET (FISZKI):

Oprócz załączonych materiałów zachęcam do oglądanie filmów czy czytania tekstów po hiszpańsku, tak aby
nauka była przyjemna i skuteczna. Na netflixie znajdziesz wiele filmów i seriali w języku hiszpańskim.

CZŁOWIEK (dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste,
uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania)
DOM (dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe)
EDUKACJA (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny
szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);
PRACA np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu);
ŻYCIE PRYWATNE  (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu,
formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
ŻYWIENIE (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale
gastronomiczne);
ZAKUPY (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i
zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);
TURYSTYKA (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki,
zwiedzanie);
KULTURA (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
SPORT (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);
ZDROWIE (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
NAUKA (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i
technologii informacyjno-komunikacyjnych);
PRZYRODA (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska
naturalnego)
ŻYCIE SPOŁECZNE (np. wydarzenia i zjawiska społeczne).

WYMAGANIA NA EGZAMINIE

SŁOWNICTWO:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

https://quizlet.com/pl/564796594/meblepolozenie-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/502397164/dni-tygodnia-miesiace-pory-roku-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/496868355/profesiones-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/498453450/profesiones-ii-flash-cards/
https://dydaktyczne.pl/plakat/Zawody/810
https://dydaktyczne.pl/plakat/Ilustrowana-mapa-swiata-zwierzat/1159


notatka
SMS
zaproszenie
życzenia
pocztówka
email
list

 czasy przeszłe
czasy teraźniejsze
czasy przyszłe
tryb rozkazujący

PISANIE:

GRAMATYKA:

CZYTANIE (przykładowe):

Hola, Pedro: 

¿Qué tal estás? ¿Tienes muchos exámenes finales? Yo ahora estudio bastante para tener buenas notas y
unas buenas vacaciones.

En julio quiero trabajar porque necesito dinero para viajar en agosto. Quiero ir al norte de España con
Marta. Primero, vamos a visitar San Sebastián porque tiene una playa muy bonita. Después Bilbao porque
las fiestas empiezan el día 15 y queremos verlas. Luego vamos a Santander porque no la conocemos.
Además, los tíos de Marta viven allí y no tenemos que ir a un hotel, podemos dormir en su casa. 

De Madrid a San Sebastián vamos en tren, de allí a Bilbao y a Santander en autobús. En Santander
queremos alquilar una moto para visitar los pueblos en el camino de vuelta a Madrid. Es divertido, ¿verdad?

Otra cosa, el viernes es mi cumpleaños, pero voy a hacer la fiesta el sábado, ¿quieres venir? Necesito
saberlo antes del jueves para llamar al restaurante. Ahora me voy, porque hoy ceno en casa de Marta y
antes quiero comprar unas flores. Esta noche queremos ir a la discoteca.

 Un beso,
 Inés

Pytania do tekstu:
1. En este correo, Inés le cuenta a Pedro… 
A) cuándo termina los exámenes. 
B) por qué quiere trabajar en verano. 
C) dónde va a ir de vacaciones en julio.

2. En el texto se dice que… 
A) Las fiestas de San Sebastián son bonitas. 
B) La familia de Marta tiene un hotel en Santander. 
C) El 15 de agosto Inés va a estar en Bilbao.

3. Inés y Marta van a ir de Santander a Madrid…
A) en coche. 
B) en moto.
C) en autobús.

 4. La fiesta de cumpleaños de Inés es…
 A) el jueves.
 B) el viernes. 
C) el sábado.



Describe tu barrio
¿Qué día será mañana?
¿Cuál es tu asignatura favorita y por qué?
¿Qué comiste ayer por la tarde?
¿ A qué se dedican tus padres?

EGZAMIN USTNY (przykładowe pytania):


