
Przystanek EDU

www.przystanekedu.pl 

© Przystanek EDU              Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, 
kopiowanie w całości lub części bez zgody Przystanek EDU − zabronione.



MINI LEKCJA 

1

Przystanek EDU



    
Za

sa
dy

 w
ym

ow
y

w
 ję

zy
ku

 h
isz

pa
ńs

ki
m

Zasady wymowy w języku hiszpańskim:

V=B 
wymawiamy jak polskie b:
vino /bíno/
vaca /báka/
Valencia /Balencia)

  C
C przed e i i wymawiamy /θ/, jak angielskie bezdźwięczne th w wyrazie think. 
W Ameryce Łacińskiej wymawiamy jak S
ciudad /θiudad/ lub /siudad/
cine /θíne/ lub /sine/
cenar /θenár/ lub /senar/
W pozostałych pozycjach wymawia się K:
casa /kása/
como /kómo/

 CH
Wymawiamy jak miękkie CZ:
chico /číko/

  G
Przed e i i wymawiamy jak /H/:
girar /hirar/
genial /henjál/
W pozostałych pozycjach jak /G/:
gato /gáto/
gorro /gorro/
gue gui czytamy /GE/, /GI/:
guitarra /gitarra/

  H
Jest zawsze nieme:
hola /óla/

   J
Wymawiamy jak /h/:
jardín /hardín/

  LL
Podobnie ja polskie J:
calle /káje/, ella /eja/
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Jak polskie ń:
España /espáńa/

  Q
Występuje tylko w połączeniu z ue i ui i jest wymawiane K(u nie wymawia się):
que /ke/
quiosco /kjósko/

  R
Na początku wyrazu oraz gdy jest zapisane jako rr, jest silniejsze:
rosa /rósa/
perro /pérro/

  X
Wymawiamy ks:
examen /eksámen/

Kiedy występuje na początku wyrazu wymawiamy jako s:
xilófono /silófono/
xenofobia /senofobia/

  Y
Wymawiamy jak i albo j (w otoczeniu samogłosek):

y /i/
muy /muj/

  Z
wymawiamy /θ/, jak angielskie bezdźwięczne th w wyrazie think. W Ameryce Łacińskiej 
wymawiamy jak S:   zapato /θapato/ lub /sapato/, Zorro / θorro/ lub /sorro/
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PISTA
1

Bolsa de palabras:      

PRESENTACIONES

1  Escucha los diálogos y anota cómo 

       se presenta a otra persona. Posłuchaj dialogu

       i zwróć uwagę jak się przedstawiają osoby.

A.

B.

2  Ahora tú presenta a uno de tus compañeros de la clase. Przedstaw swojego kolegę z pracy.

Ejemplo: ¡Hola! Te presento a mi compañero de clase. Este es Juan. Juan es de México.

el país - państwo, 

la ciudad - miasto, la capital - stolica, 

el continente - kontynent, el río - rzeka, 

la nacionalidad - narodowość, el idioma - język

¿Cómo te llamas? Me llamo Eva.
Jak masz na imię? Nazywam się Ewa.
¿Quién es? Este es el señor Rodríguez.
Kto to jest? To jest Pan ....
¿Quién es? Esta es la señora González. 
Kto to jest? To jest Pani ....

¿De dónde es? Skąd on/ona jest?
¿De qué nacionalidad es? 
Jakiej jest narodowości?
Él es polaco. Ella es portuguesa.
¿De qué ciudad es? Z jakiego jest miasta?
Él es de Roma. Ella es de Lisboa.
¿De qué país es? Z jakiego jest państwa?
Él es de Inglaterra. Ella es de Polonia.

El Sr. Guerrero es méxicano. = Él es méxicano.
La Sra. González es española = Ella es española

llamarse         ser
nazywać się      być

 yo / ja me llamo  soy
 tú / ty te llamas  eres
 él, ella / on, ona        se llama          es 

Przedstawiając się komuś mówimy:
Mucho gusto = Encantado/a - 

bardzo mi przyjemnie.

Cześć. Przedstawiam Ci mojego kolegę z klasy. To jest Juan. Juan jest z Meksyku.

nazywam się

nazywasz się

nazywa się

jestem

jesteś

jest

- Cześć. Mam na imię Miguel.
- Cześć. Ja jestem Ewa. Bardzo mi miło, Miguel.
- Bardzo mi miło. Popatrz, to jest Albert.
- Cześć Albert. Jak się masz?
- Bardzo dobrze. Bardzo mi przyjemnie, Ewa.
   A ta to Natalia.
- Cześć, Natalia. Jak się masz?

- Miguel, kto to jest?
- To jest Pan Rodríguez
- Skąd jest? Jest Hiszpanem?
- Nie, jest Włochem.
- I z jakiego miasta jest?
- Z Rzymu.
- A ta? To jest Pani Buñuel?
- Nie, to nie jest Pani Buñuel. To jest Pani González
- Pani González jest również Włoszką?
- Nie.
- Jakiej jest narodowości?
- Ona jest Hiszpanką.
- Dziękuję.

PISTA
2

str. 8

patrz
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.

3  Responde a las preguntas con frases completas. Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami.

                      NARODOWOŚCI
País   La señora es /   El señor es    Continentes

 La señorita es
España   española  Hiszpan español    Europa 
Italia   italiana   italiano     América del Norte
Alemania  alemana   alemán    América del Sur
Inglaterra  inglesa  inglés     África
Polonia  polaca  polaco     Asia
Francia  francesa   francés    Oceanía
Irlanda    irlandesa     irlandés    la Antártida
Portugal   portuguesa portugués
Suiza suiza  suizo
Suecia   sueca  sueco
Grecia griega  griego
Bélgica  belga  belga
República Checa checa  checo
Noruega  noruega noruego
Ecuador  ecuatoriana               ecuatoriano   
México   mexicana mexicano
Perú   peruana   peruano
Argentina  argentina   argentino
Cuba   cubana cubano
Chile   chilena  chileno
Estados Unidos  americana americano
Japón   japonesa   japonés
China   china  chino 

Madrid Lima
Hong Kong

Londres

Varsovia

Sr. Rivera                  Sra. Ramírez                   Sr. Yong                Sr. Brown              Sra. Kowalska
España                      Perú                                      China                Inglaterra             Polonia

Pamiętaj!
W Hiszpanii zwyczajowo jak kogoś poznajemy dajemy tej osobie dwa buziaki w policzki. Nie 

podajemy sobie dłoni. To buduje duży dystans, a Hiszpanie są bardzo bezpośredni. 

                         Niemcy

             Szwajcaria

                 Szwecja

Stany Zjednoczone

Włoch
Niemiec

Anglik
Polak

Francuz
Irlandczyk

Szwed
Grek

Belg
Czech

Norweg

Peruwiańczyk
Argentyńczyk

Kubańczyk
Chilijczyk

Amerykanin
Japończyk

Chińczyk

Ekwadorczyk
Meksykanin

Portugalczyk
Szwajcar
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- ¿Es este el Sr. Rivera?

- Sí, este es el Sr. Rivera.  

- ¿Es francés?

- No, él es español.

- ¿De qué ciudad es?

- De Madrid. 

- ¿Quién es esta señora?

- Esta es la Sra. Kowalska 

- ¿De qué nacionalidad es?

- Ella es polaca.

- ¿Es de Cracovia o Varsovia?

- De Varsovia. 

Pan     Sr.              señor
Pani    Sra. →  señora
Panna   Srta.       señorita

Me llamo Pedro. 

Soy español. 

Soy de Madrid. 

Encantado.

Me llamo Ewa. Soy 

de Polonia. Soy de 

Varsovia. Mucho gusto.

Mam na imię Pedro.

Jestem Hiszpanem. 

Jestem z Madrytu.

Bardzo mi miło.

- Czy to jest Pan Rivera?

- Tak, to jest Pan Rivera.

- Czy on jest Francuzem?

- Nie, on jest Hiszpanem.

- Z jakiego miasta jest.

- Z Madrytu.

1. Skąd jest Pan Rivera? .......................................................................................................................................

2. Pan Brown jest z Madrytu czy z Londynu? .....................................................................................................

3. Z jakiego kontynentu jest Pan Yong? ...............................................................................................................

4. Czy Pani Ramirez jest Peruwianką? ................................................................................................................

5. Czy Pan Brown jest Francuzem? ......................................................................................................................

6. Z jakiego miasta jest pan Rivera? ....................................................................................................................

7. Kto jest z Limy? ....................................................................................................................................................

8. Czy Pani Kowalska jest Meksykanką czy Polką? ..........................................................................................

9. Jakiej narodowości jest pan Brown? ...............................................................................................................

10. Z jakiego państwa jest pan Yong? ..................................................................................................................

11. Czy to jest pani Ramirez? ................................................................................................................................

12. Czy to jest Pan Hernandez? ............................................................................................................................

13. Kto jest angielskiej narodowości? .................................................................................................................

14. Jakiej narodowości jest pani Kowalska? .....................................................................................................

15. Kto jest z Peru, pani Kowalska czy pani Ramirez? ....................................................................................
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- ¿Es este el Sr. Smith?

- No, no es el Sr. Smith.

- ¿Quién es?

- Este es el Sr. Yong.

- ¿Es japonés?

- No, es chino. 

- ¿Es de Shanghai?

- No, no es de Shanghai.

- ¿De qué ciudad es?

- Es de Hong Kong.

4  Escribe las preguntas. Napisz pytania.

- .......................................

- Esta es la Sra. Ana.

- .......................................

- No, no es de Argentina. 

- ......................................

- Es de Perú.

- .........................................

- Es de Lima. 

6  Responde a las preguntas. Odpowiedz na pytania.

- ¿Quién es?

- ..............................................

- ¿De qué país es?

- ...............................................

- ¿De qué ciudad es?

- ..............................................

- ¿Es inglés?

- ...............................................

Soy de China. No 

soy de Shanghai. 

Soy de Hong Kong. 

Completa:

Uzupełnij obrazki zgodnie 

z wcześniejszymi 

przykładami (w 1 os. l.poj.)

5  

7  

Pamiętaj!
Pytając o osobę pytamy ¿Quién es?  - Kto to jest? I odpowiadając używamy Este albo Esta 

w zależności czy mówimy o mężczyźnie czy o kobiecie.  Jak nas interesuje miasto/państwo 

z którego pochodzi pytamy ¿De qué país es? ¿De qué ciudad es? albo ogólnie skąd jest ¿De dónde es?

Pamiętaj, że zapisując pytanie po hiszpańsku zawsze na początku pytania stawiamy odwrotny 

znak zapytania.   

Soy ....................

..............................................
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Clave:

3
1.    El  Sr. Rivera es de España, 2.El Sr. Brown es de Londres, 3.El Sr. Yong es de Asia, 4. Sí, la 

Sra. Ramírez es peruana, 5. No, el Sr. Brown no es francés, 6.El Sr. Rivera es de Madrid, 7. La Sra. 

Ramírez es de Lima, 8. La Sra. Kowalska es polaca, 9. El Sr. Brown es inglés, 10. El Sr. Yong es de 

China, 11. Sí, esta es la Sra. Ramírez. 12. No, este no es el Sr. Harnández, 13. El Sr. Brown es inglés, 

14. La Sra. Kowalska es polaca, 15. La Sra. Ramírez es de Perú 

4
1.    ¿Quién es? 2. ¿Es de Argentina? 3. ¿De qué país es?/ ¿De dónde es? 4. ¿De qué ciudad es? 

5
Soy Ana. No soy de Argentina. Soy peruana. (Soy de Perú). Soy de Lima. 

6
1.  Este es el Sr. Brown. 2. Él es de Inglaterra. 3. Él es de Londres. 4. Sí, es inglés.

7
Me llamo John. Soy de Inglaterra. Soy de Londres. Soy inglés.  
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