
	

 

KLASA VIII                          KWIECIEŃ 
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 teksty na temat przeszłości  
-wypowiadać się na temat przeszłości  
-opowiadać o dzieciństwie  
-opisywać przeszłość 
-stosować formy czasowników 
regularnych i nieregularnych w czasie 
Pretérito Imperfecto  

 
 
 

-czas Pretérito Imperfecto – 
czasowniki regularne  
i nieregularne  
-okoliczniki czasu występujące  
z czasem Prtetérito Imperfecto  

-lata sześćdziesiąte  
w Hiszpanii  
  
 

-wyrażać opinię  
-zgadzać się w pełni lub częśćiowo,  
albo nie zgadzać się z przedmówcą 
-argumentować swoją opinię  

-wyrażenia służące do wyrażania 
opinii, zgody lub braku zgody  
z przedmówcą  
 

-Por qué i porque  
-podwójne zaprzeczenie  
(np. no tienes ni idea)  
 

 

-opisać osobę, miejsce, przedmiot  -cechy osobowości/charakteru  
-cechy przedmiotów, 
charakterystyka wydarzeń, miejsc  

  

-wskazać dyftongi  
-podzielić na sylaby wyrazy zawierające 
dyftongi  
-poprawnie zapisać i wypowiedzieć słowa 
zawierające dyftongi 

 -słowa zawierające dyftongi  
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Zadania:  

1. Uzupełnij zdania. Wpisz odpowiednie formy czasu Pretérito imperfecto czasowników podanych w nawiasach.  

a. Yo mando correos electrónicos para comunicarme con mis amigos, y mi bisabuela ………….. (mandar) cartas.   
b. Cuando………….. (ser, yo) pequeña, no me………….. (gustar) el coliflor.   
c. ¿ ………….. (tener, tú) un juguete preferido cuando………….. (ser,tú) pequeña?   
d. Antes………….. (vivir, nosotros) en el campo.   
e. Cuando………….. (estar, vosotros) durmiendo, llegó Elena.   
f. Antes mis primos ………….. (ir) a casa de mi abuela todas las semanas.   
g. Felipe ………….. (ver) una película, cuando de repente se fue la luz.   

 
 

2. Podkreśl te okoliczniki czasu, które występują z czasem Pretérito imperfecto. 

anoche • cuando • todavía • de pequeño • este año • antes 

 

 
3. Zapisz antonimy podanych wyrazów.  

a. Cariñoso≠ ………….…………..   

b. Callado ≠ ………….…………..   

c. Puntual ≠ ………….…………..  

d. Silencioso≠_………….…………..    

e. Estresado ≠ ………….…………..    
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4. Uzupełnij zdania. Wpisz w luki porque lub por qué.  
 

a. Tengo que estudiar, ………….…………..   la semana que viene tengo un examen. 

b.  ¿ ………….…………..   noquieresbailar?  

c. María no está en la escuela hoy. ¿ ………….…………..   ?  

 

5. W których wyrazach występują dyftongi? Przepisz te wyrazy i w każdym podkreśl dyftong.  

tener • ciudad • color • euro • aula • cinco  
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