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KLASA II LO (po SP)          30 ZAGADNIEŃ 

JĘZYK HISZPAŃSKI (ZAKRES ROZSZERZONY)            

 
 

 
 

1. Opisz swój dom z zastosowaniem czasowników SER, ESTAR i HABER (8-10 zdań).  

 

2. Przedstaw prognozę pogody na następny dzień z zastosowaniem czasu futuro  

imperfecto.  

 

3. Powiedz (5 zdań) co zrobisz w najbliższej przyszłości, jeżeli... Użyj zdań warunkowych 

(primer condicional).  

 

4. Opowiedz (8-10 zdań) o swoich ostatnich wakacjach lub innym wydarzeniu z przeszłości 

(z zastosowaniem czasu preterito indefinido).  

 

5. Przedstaw biografię ulubionej postaci ze świata literatury, filmu lub sztuki.  

 

6. Jak wyglądało życie w przeszłości? Opisz je w 6-8 zdaniach z zastosowaniem czasu  

preterito imperfecto.  

 

7. Porównaj czasy młodości swoich dziadków i swoje. Jak było kiedyś, a jak jest dzisiaj? 

 

8. Opowiedz znaną Ci bajkę lub legendę (min. 10 zdań).  

 

9. Wybierz 2 wydarzenia z historii Hiszpanii i opowiedz o nich stosując czasy przeszłe. 

 

10. Przedstaw 10 dzieł architektury i sztuki polskiej lub hiszpańskiej i podaj jej autorów  

z zastosowaniem strony biernej (voz pasiva).  
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11. Co miałeś w zwyczaju robić, gdy byłeś mały, a co masz w zwyczaju robić teraz?  

Zastosuj czasownik SOLER.  

 

12. Wymień 8 rodzajów filmowych i powiedz, który jest Twoim ulubionym. Odpowiedź  

uzasadnij w 5 zdaniach.  

 

13. Jaki film obejrzałeś ostatnio? Wyraź opinię o nim. Czy wcześniej oglądałeś podobny  

film? (zastosuj czas preterito indefinido oraz preterito pluscuamperfecto).  

 

14. Opisz dowolnie wybrany obraz malarza hiszpańskiego.  

 

15. Porównaj obecne życie codzienne z tym sprzed 100 lat.  

 

16. Zaproponuj koleżance lub koledze wyjście do kina lub na koncert. Podaj zwroty,  

którymi przyjmie bądź odrzuci Twoją propozycję.  

 

17. Wymień 5 rodzajów muzyki. Który jest Twoim ulubionym i dlaczego? Odpowiedź  

uzasadnij w 5 zdaniach.  

 

18. Wymień i opisz 2 święta hiszpańskie. Wyraź swoją opinię na ich temat. 

 

19. Napisz krótki artykuł na temat jakiegoś wydarzenia kulturalnego. 

 

20. Co jest Twoim zdaniem ciekawsze: książka czy film? Napisz rozprawkę uzasadniając  

swój wybór.  

 


