
	

 

KLASA VII                            STYCZEŃ 
JĘZYK HISZPAŃSKI                          

opracowane na podstawie podręcznika Espacio joven A 1, wydanego przez Nowela sp. z o.o.  

Cele komunikacyjne  
Uczeń potrafi: 

Materiał leksykalny 
 

Materiał gramatyczny, 
ortograficzny i fonetyczny 

Elementy wiedzy o krajach 
hiszpańskojęzycznych 

-odmienić podstawowe czasowniki 
nieregularne w czasie teraźniejszym  
 

-podstawowe czasowniki nieregularne 
(empezar, pedir, venir, salir itd.)   
-godziny (utrwalenie)  

-czasowniki nieregularne w czasie 
teraźniejszym (zasady odmiany)  
-czasowniki zwrotne (utrwalenie)  

 

-nazwać dni tygodnia 
-zapytać i odpowiedzieć na pytanie,  
w jakie dni tygodnia wykonuje 
określone czynności 

-normalmente  
-dni tygodnia  

-todos los martes, jueves itd.  
-el martes  
-¿cuándo? 

 

-określić zawód  
-określić miejsce pracy  
-opisać, co dana osoba robi w swoim 
zawodzie  

-podstawowe zawody i miejsca pracy  
-czasowniki określające czynności 
związane z konkretnym zawodem  
(np. curar a los enfermos, poner refrescos, 
hacer películas)  

-czasownik dedicarse  
-tener que + bezokolicznik 
-tworzenie rodzaju żeńskiego 
(utrwalenie wiadomości)  
 

 

-przeczytać i zrozumieć tekst 
-opowiedzieć o podobieństwach  
i różnicach systemów szkolnictwa  
w Polsce i w Hiszpanii   
-opowiedzieć o swoim ulubionym 
przedmiocie  

nazwy przedmiotów szkolnych - 
słownictwo związane ze szkolnictwem  
(el bachillerato, la universidad, la ESO, itd.)  
 

 -szkolnictwo w Hiszpanii 

-przeczytać krótki tekst o typowym 
dniu Hiszpana  

-słownictwo związane z dniem 
codziennym i czasem wolnym 

  

-sprawdzić własną wiedzę i ocenić,  
z którymi zagadnieniami ma problem 

-słownictwo poznane w rozdziałach 3 i 4 -gramatyka poznana w rozdziałach 3 i 4  
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Zadania:  
1. Napisz która jest godzina:  

 
a) 3:20 Son las tres y veinte  
b) 5:15  
c) 9:30  
d) 11:10  

e) 5:40  
f) 6:00  
g) 6:55  
h) 12:45  

 

2. Przetłumacz poniższe zdania:  
¿Qué día es hoy? ................  

Hoy es jueves. ......................  
El lunes voy al cine. ......................  

Los lunes voy a la piscina. .....................  
� 

3. Uzupełnij zdania. Czasowniki podane w nawiasach wpisz w odpowiedniej formie.  
1. David y Elena __________ (venir) juntos a casa.  

2. El chico __________ (pedir) el libro.  

3. Nosotros __________ (salir) pronto.  

4. Vosotros __________ (empezar) mañana.  

5. El viernes nosotros __________ (acostarse) a las doce de la noche.  

6.El domingo por la tarde él__________(dormir) la siesta.  
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4. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania:  
Hola, chicos. Me llamo Alfredo Martín y me encanta ser cocinero.¿Sabéis por qué? Mis clientes disfrutan con la comida que preparo y a mí me 

gusta mucho hacer feliz a la gente. Pero no es un trabajo fácil. Cada día me levanto muy pronto, a las cinco de la mañana porque tengo que ir 

al mercado para comprar los mejores productos para mi cocina. A la hora de la comida, todos los clientes tienen hambre y quieren su comida, 

así que tengo que ser muy rápido. Después de las comidas, tengo un poco de tiempo libre, pero debo volver al restaurante para hacer las 

cenas. Uf, como veis, mi jornada es muy larga y solo tengo un día libre por semana. Pero lo importante es hacer siempre lo que nos gusta, así 

todo es más fácil. ;).  

¡Hasta pronto!  

1. ¿A qué se dedica Alfredo? ..........................................................................  
2. ¿Por qué le gusta su trabajo? .....................................................................  

..........................................................................................................................  
3. ¿Por qué se levanta tan pronto? ................................................................. 
4. ¿Cómo trabaja Alfredo a mediodía? ..........................................................  
5. ¿Cuántos días tiene libres a la semana? ...................................................  

 

5. Zgadnij z opisu jaki to zawód, uzupełnij brakujące litery.  
a. Apaga fuegos: Un b__________  

b. Pone cafés, refrescos, etc. Un c_______________  

c. Prepara comidas: Un c_____________  

d. Hace películas: Un a______________  

e. Cura a los enfermos: Un m____________  

f. Hace programas en el ordenador: Un i_____________  
 

© Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich 


