
	

 

KLASA VIII                         GRUDZIEŃ 
JĘZYK HISZPAŃSKI                          

Opracowane na podstawie podręcznika Espacio joven A1+, wydanego przez Nowela sp. z o.o. 

Cele komunikacyjne  
Uczeń potrafi: 

Materiał leksykalny 
 

Materiał gramatyczny, 
ortograficzny i fonetyczny 

Elementy wiedzy o krajach 
hiszpańskojęzycznych 

-zrozumieć rozmowę na temat 
minionych wakacji 
-zrozumieć tekst pisany na temat Ibizy 
-stosować formy czasowników 
regularnych w czasie Pretérito 
Indefinido  

-słownictwo związane z wakacjami  
 

-czas Pretérito Indefinido – czasowniki 
regularne 
-okoliczniki czasu występujące z 
czasem Prtetérito Indefinido  

-opis Ibizy  
 

-zrozumieć tekst pisany   
-stosować formy czasowników 
nieregularnych w czasie Pretérito 
Indefinido  

 czas Pretérito Indefinido – czasowniki 
nieregularne  
 

-opis pobytu w Buenos Aires  
 

-zrozumieć wypowiedzi dotyczące 
wakacji i podróżowania 
-opowiedzieć o swojej podróży  
 

-słownictwo związane z podróżami, 
wakacjami, transportem, 
zakwaterowaniem, formami 
wypoczynku  

 -krótkie teksty na temat miasta 
Meksyk, Navacerrada  
 

-oceniać minione wydarzenia,  
sytuacje 
-wyrażać opinię na temat przeszłych 
wydarzeń 
-opowiedzieć o minionych wakacjach, 
zapytać o minione wakacje  

- słowa służące do oceny:  
fenomenal, muy bien, regular, fatal, 
interesante, divertido, itd.  
 

 wyrażenia w czasie Pretérito Indefinido 
+ przysłówki (np. lo pasé fenomenal)  
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Zadania:  

1. Wybierz i podkreśl właściwą formę.  

a. Me gustó mucho. Lo pasé fenomenal/aburrido.   
b. No me gustó. Fue un fatal/rollo.   
c. No me impresionó, pero me gustó demasiado/bastante.   

2. Dopasuj zakończenia zdań. Wpisz odpowiednie litery. Jedno zakończenie nie pasuje do żadnego zdania.  

1. Mi mamá hoy    A. fue al cine.  
2. Esta semana Juana y Elena    B. no estuvieron en la escuela.   
3. Ayer tus hermanos    C. han llegado tarde a las clases.   
4. El lunes pasado Mario    D. fuiste al hispital.   
  E. no ha desayunado.   

 

3. Uzupełnij zdania. Wpisz odpowiednie formy czasu Pretérito indefinido czasowników podanych w nawiasach.  

1. Mi abuelo…………………….(nacer) en 1950.   
2. Ayer no ……………………. (estar, yo) en la escuela.   
3. En 2005 mis padres……………………. (vivir) en Zaragoza.   
4. La semana pasada……………………. (ver, nosotros) una película agrentina.   
5. ¿Qué ……………………. (hacer, vosotros) el lunes?   
6. ¿Por qué ………………………. (ir, tú) solo a Barcelona?   
7. Pablo Picasso……………………. (ser) un gran pintor.   
8. ¿Quién te ……………………. (dar) esta camiseta?  
9. El año pasad ono_________________(viajar) con mis papás.  
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4. W każdej serii podkreśl element, który nie pasuje do pozostałych  
 

1. excursión/senderismo/playa/montaña  

2. avión/billete/viaje/bañarse  

3. maleta/tomarelsol/hotel/alojarse  
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