
 
Zakres materiału z języka hiszpańskiego dla początkujących (klasa II- 3 godziny 

tygodniowo) 
(W nawiasie odniesienie do podstawy programowej) 
 

I. Elementy komunikacyjne i leksykalne 
1. Rozmowa o uczuciach (1.1.) 
2. Rodzina, stopnie pokrewieństwa (1.5.) 
3. Kuchnia hiszpańska (1.6.) 

a. Dania hiszpańskie (1.15.) 
b. Zamawianie w restauracji 
c. Zwyczaje żywieniowe Hiszpanów (1.15.) 

4. Opowiadanie o wspomnieniach 
5. Opis przeszłości 
6. Streszczenie filmy filmu (1.9.) 
7. Kino hiszpańskie (1.9., 1.15.) 
8. Zakupy spożywcze i odzieżowe (1.7.) 

a. Typowe produkty hiszpańskie  (1.15.) 
b. Kolory, rozmiary, style 
c. Sposoby płatności 

9. Wyrażanie radości, gniewu i żalu (1.1.) 
10.  Oferowanie, przyjmowanie i odrzucanie pomocy (1.5.) 
11.  Telewizja (1.5., 1.9.) 

a. Program TV 
b. Ulubione programy- argumentacja 

12. Wyrażanie opinii (1.1.) 
13.  Wyrażanie pragnienia (1.1.) 
14.  Prośba o przysługę (1.5.) 
15. Dawanie rad (1.5.) 
16.  Wydawanie poleceń (1.5.) 
17.  Prośba o wskazanie drogi i udzielanie informacji na ten temat (1.5.) 
18.  Telewizja hiszpańska  (1.15.) 
19.  Prasa hiszpańska(1.15.) 

 
II. Elementy gramatyczne 
1. Zaimki i przymiotniki dzierżawcze 
2. Czas przeszły niedokonany, dokonany (preterito imperfecto, preterito indefinido) 
3. Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego-( pronombres de objeto directo e indirecto) 
4. Subjuntivo, tryb rozkazujący (imperativo) 
5. Tryb rozkazujący i zaimki 
6. Forma nieosobowa 

 
 
 
 
 



Zakres materiału z języka hiszpańskiego dla początkujących – rozszerzony zakres materiału 
(klasa II, cztery godziny tygodniowo)) 

(W nawiasie odniesienie do podstawy programowej) 
 

I. Elementy komunikacyjne i leksykalne 
1. Rozmowa o uczuciach (1.1.) 
2. Rodzina, stopnie pokrewieństwa (1.5.) 
3. Kuchnia hiszpańska (1.6.) 

d. Dania hiszpańskie (1.15.) 
e. Zamawianie w restauracji 
f. Zwyczaje żywieniowe Hiszpanów (1.15.) 

4. Opowiadanie o wspomnieniach 
5. Opis przeszłości (4.3.) 
6. Opowiadanie filmu (1.9.) 
7. Kino hiszpańskie (1.9., 1.15.) 
8. Zakupy spożywcze i odzieżowe (1.7.) 

d. Typowe produkty hiszpańskie  (1.15.) 
e. Styliści hiszpańscy (1.15.) 
f. Kolory, rozmiary, style 
g. Sposoby płatności (1.7.) 

9. Wyrażanie radości, gniewu i żalu (1.1., 4.4., 6.8.) 
10.  Oferowanie, przyjmowanie i odrzucanie pomocy (1.5.) 
11.  Telewizja (1.5., 1.9.) 

a. Program TV 
b. Ulubione programy- argumentacja 

12. Wyrażanie opinii (1.1., 4.5.) 
13.  Wyrażanie pragnienia (1.1., 4.5.) 
14.  Prośba o przysługę (1.5., 6.9.) 
15. Dawanie rad (1.5.) 
16.  Wydawanie poleceń (1.5.) 
17.  Prośba o wskazanie drogi i udzielanie informacji na ten temat (1.5.) 
18.  Telewizja hiszpańska  (1.15.) 
19.  Prasa hiszpańska (1.15.) 
20.  Muzyka (1.5., 1.9.) 

a. Opowiadanie o koncercie 
b. Współczesna popularna muzyka hiszpańska (1.15.) 

21.  Dawanie rad (5.5.) 
22.  Wyrażanie subiektywnej opinii (5.5.) 
23.  Wyrażanie pragnienia niemożliwego do zrealizowania (6.6.) 
24.  Przyszłość w przeszłości 
25.  Przepraszanie, odpowiedź na przeprosiny (6.10.) 
26.  Wyrażanie zaskoczenia i niedowierzania (6.8.) 
27.  Zawody (1.4.) 
28.  Kierunki uniwersyteckie (1.3.) 
29.  System szkolny w Hiszpanii (1.3., 1.15.) 
30.  Operacje bankowe (1.7.) 
31.  Pisanie listu formalnego (7.2., 7.7., 4.6.) 



32.  Pisanie listu motywacyjnego (7.2., 7.7., 4.6.) 
33.  Pisanie Curriculum Vitae (7.2., 7.7., 4.6.) 
34.  Rozmowa o pracę (1.4.) 
35.  Ekonomia hiszpańska (1.15) 

I. Elementy gramatyczne 
7. Zaimki i przymiotniki dzierżawcze 
8. Czas przeszły niedokonany- imperfecto 
9.  Czas zaprzeszły (preterito pluscuamperfecto) 
10. Zaimki dopełnienia bliższego- pronombres de complemento directo 
11. Czasowniki zwrotne 
12. Forma nieosobowa 
13. Zaimki dopełnienia dalszego- pronombres de complemento indirecto 
14. Tryb rozkazujący 
15. Modo subjuntivo 
16.  Modo condicional  
17.  Condicional compuesto 
18.  Zaimki względne 
19.  estar + gerundio;  
 

 
 
 
 


