
JĘZYK	  HISZPAŃSKI	  KLASA	  	  I	  LO	  –	  30	  ZAGADNIEŃ	  

1.   Podaj	  informacje	  o	  sobie	  (imię	  i	  nazwisko,	  wiek,	  pochodzenie,	  miasto,	  w	  którym	  
mieszkasz,	  czym	  się	  zajmujesz)	  oraz	  zapytaj	  o	  nie	  swojego	  rozmówcę.	  

2.   Wymień	  narodowości	  10	  krajów	  europejskich.	  
3.   Podaj	  swoją	  datę	  urodzenia	  oraz	  zapytaj	  o	  nią	  swojego	  rozmówcę.	  
4.   Opowiedz	  o	  swoich	  upodobaniach,	  co	  lubisz	  robić.	  
5.   Wyraź	  swoją	  opinię	  na	  podstawowe	  tematy	  (ulubiony	  przedmiot	  szkolny,	  język,	  sport,	  

muzyka,	  jedzenie).	  	  Zgódź	  się	  z	  opinią	  rozmówcy	  lub	  nie.	  
6.   Opisz	  pomieszczenie,	  w	  którym	  się	  znajdujesz,	  z	  uwzględnieniem	  kolorów	  i	  

wyposażenia.	  
7.   Odmień	  	  5	  czasowników	  regularnych	  w	  czasie	  teraźniejszym.	  
8.   Opisz	  swój	  dom	  (pomieszczenia	  i	  wyposażenie).	  
9.   Napisz	  krótki	  e-‐mail,	  w	  którym	  opiszesz	  swój	  dom	  i	  pokój.	  
10.  Opisz	  wygląd	  i	  charakter	  bliskiej	  Ci	  osoby.	  
11.  Opisz	  swoją	  rodzinę,	  nazywając	  jej	  członków	  i	  pokrewieństwo.	  
12.  Opisz	  w	  co	  jesteś	  ubrany.	  
13.  	  Jakie	  ubranie	  nosisz,	  gdy	  idziesz	  na	  trening,	  a	  jakie	  na	  przyjęcie	  urodzinowe	  babci?	  
14.  Podaj,	  która	  jest	  godzina.	  
15.  Opisz	  swój	  dzień,	  nazywając	  poszczególne	  czynności	  i	  podając	  godziny.	  
16.  Odmień	  przez	  osoby	  5	  czasowników	  nieregularnych	  w	  czasie	  teraźniejszym	  (np.	  

empezar,	  pedir,	  enontrar,	  venir,	  salir,	  jugar	  itp.)	  
17.  Określ	  zawód	  wybranej	  osoby,	  czym	  się	  zajmuje,	  gdzie	  pracuje.	  
18.  Powiedz,	  co	  lubisz	  robić	  w	  czasie	  wolnym.	  
19.  	  Opisz	  swój	  stan	  ducha	  i	  nastrój.	  
20.  Zamów	  wybraną	  potrawę	  w	  restauracji,	  domów	  coś	  do	  picia	  i	  poproś	  o	  rachunek.	  
21.  Wymień	  10	  podstawowych	  części	  ciała.	  
22.  Opowiedz	  o	  dolegliwościach	  (boli	  mnie	  głowa,	  jest	  mi	  niedobrze,	  bolą	  mnie	  plecy	  itp.)	  
23.  Określ	  położenie	  wskazanych	  5	  przedmiotów	  (na,	  pod,	  przed,	  za	  obok,	  po	  prawej,	  po	  

lewej	  itp.).	  
24.  Zapytaj	  o	  drogę	  do	  najbliższego	  przystanku.	  
25.  Opisz	  drogę	  ze	  swojego	  domu	  do	  najbliższego	  sklepu.	  
26.  Nazwij	  środku	  transportu,	  którymi	  można	  się	  poruszać	  po	  Warszawie.	  
27.  Czym	  najbardziej	  lubisz	  podróżować?	  Dlaczego?	  Zapytaj	  o	  cenę	  biletu	  na	  pociąg	  z	  

Barcelony	  do	  Madrytu.	  
28.  Określ	  swoje	  miejsce	  zamieszkania,	  podaj	  adres.	  
29.  Wymień	  zalety	  i	  wady	  podróżowania	  samolotem.	  
30.  Wymień	  3	  typowe	  potrawy	  hiszpańskie	  oraz	  ich	  składniki.	  

	  
	  
Uczeń	  ma	  udzielić	  odpowiedzi	  w	  języku	  hiszpańskim!!!	  


