KLASA II LO (po SP)

30 ZAGADNIEŃ

JĘZYK HISZPAŃSKI (ZAKRES PODSTAWOWY)

1. Opisz wygląd i charakter bliskiej Ci osoby (zastosuj czasowniki SER i ESTAR).
2. Porównaj 2 wybrane osoby (wzrost, wiek), używając stopnia wyższego przymiotników.
3. Wymień liczebniki od 100 do 1000 (setkami) oraz 5 dowolnych liczb do 1000000.
4. Zastąp dopełnienia w zdaniach odpowiednim zaimkiem:
¿Me prestas el ordenador hasta el sábado? – No puedo, _______ uso todos los días.
¿Quién compra las galletas para la fiesta? - _______ compro yo.
Mamá, estos zapatos me gustan mucho. ¿Me _______ compras?
¿Dónde está tu bici? - _______ tiene María.

5. Podaj trzy dolegliwości i choroby i udziel porady z zastosowaniem trybu rozkazującego
i/lub czasowników DEBER, TENER QUE i HAY QUE.
6. Uzupełnij zdania zwrotami TENER QUE, HAY QUE lub DEBER:
Si quieres estar sano ______________ hacer deporte y tener una dieta equilibrada.
En el teatro no ______________ hablar por teléfono. [tú]
Cuando se viaja a África ______________ vacunarse.
Para llegar a tiempo ______________ coger un taxi. Si no lo hago llego tarde. [yo]
Si no quieres no lo hagas, pero, en mi opinión, para escribir mejor ______________
leer más. [tú]
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7. Co zamierzasz robić w najbliższy weekend najbliższe wakacje? (IR A + INFINITIVO)
8. Opowiedz w 5 zdaniach co robiłaś/eś w tym tygodniu. Zastosuj czas preterito perfecto.
9. Opowiedz o swojej ostatniej podróży (gdzie byłaś/eś, czym podróżowałaś/eś, gdzie się
zatrzymałaś/eś).
10. Powiedz, co robisz w tej chwili (ESTAR+GERUNDIO).
11. Wymień 10 nazw sklepów i jakie produkty można w nich kupić.
12. Zapytaj po hiszpańsku:
Ile kosztuje niebieska sukienka?
Czy mogę przymierzyć te czarne buty?
Ile płacę?
13. Dokąd, jakim środkiem transportu i z kim lubisz podróżować?
14. Który środek transportu jest najszybszy/najlepszy/najwygodniejszy? Dlaczego?
(użyj stopnia najwyższego przymiotnika).
15. Byłaś/eś świadkiem kradzieży. Dokonaj zgłoszenia i opowiedz w 5 zdaniach co się
wydarzyło (czas preterito perfecto).
16. Powiedz jak dojechać w konkretne miejsce metrem.
17. Zapytaj o najbliższy pociąg do Madrytu i kup bilet.
18. Wyjaśnij dlaczego się spóźniłaś/eś na egzamin i przeproś.
19. Podaj przepis na ulubioną potrawę (z zastosowaniem trybu rozkazującego).
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20. Wybierz zdjęcie jakiejś osoby, na którym będzie widać w co jest ubrana. Opisz jej
wygląd, uwzględniając szczegóły ubrania (dodatki, kolory, wzór na tkaninie).
21. Napisz swoje CV.
22. Wymień 3 dyscypliny sportu i powiedz, jakie trzeba mieć umiejętności, aby je uprawiać.
23. Opisz ciekawe, Twoim zdaniem, miejsce w Polsce. Dlaczego warto tam pojechać?
24. Co to jest siesta? Wytłumacz po hiszpańsku.
25. Uzupełnij zdania słowami z ramki. Jedno z nich nie pasuje do żadnego zdania.
me parece que • piensas • no sé qué decir • opinas sobre
1. __________________ la cocina española es muy rica.
2. ¿ Qué __________________ sobre los libros de García Marquez?
3. Lo siento, __________________ .
26. Opowiedz, jakie masz plany na weekend.
27. Zaproponuj wspólne wyjście, ustal miejsce i godzinę spotkania.
28. Przeprowadź rozmowę telefoniczną z recepcją hotelu (zapytaj o możliwość rezerwacji
pokoju, na jaki czas i ile kosztuje).
29. Powiedz, co ciekawego już się wydarzyło w Twoim życiu, a czego jeszcze nie
doświadczyłeś.
30. Przedstaw postać ulubionego, sportowca, aktora lub piosenkarza.
Uczeń ma udzielić odpowiedzi w języku hiszpańskim!!!
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