
                      PROGRAM NAUCZANIA I PLAN WYNIKOWY KURSU JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM A1 
 

                                                                                                                                                              Opracowała mgr Hanna Hermanowicz 

 

Ilość godzin: 120. 

Podręcznik wiodący: „Nos vemos 1” 

 

CELE KURSU: 

 Osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej na poziomie A1: umiejętność radzenia sobie w prostych sytuacjach komunikacyjnych w życiu 

codziennym. Osiągnięcie umiejętności wysławiania się i pisania w sposób poprawny, adekwatny do poziomu językowego. 

 Zaznajomienie kursantów ze specyfiką krajów hiszpańskojęzycznych: godziny otwarcia urzędów, sklepów, restauracji, formy witania się 

i żegnania, etc. Wprowadzenie do kultury Hiszpanii: święta narodowe, gastronomia. 

 Przygotowanie słuchaczy do egzaminu TELC A1. 

 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

TEMAT FUNKCJE 

JĘZYKOWE 

TREŚCI 

GRAMATYCZNE  

SŁOWNICTWO I 

ZAGANIENIA 

KULTUROWE 

SŁUCZACZ POTRAFI W JĘZ. 

HISZPAŃSKIM 

1. Podróż w 

języku 

hiszpańskim 

Przedstawianie się, 

witanie i żegnanie. 

Czasowniki: SER, 

LLAMARSE 

Formy powitań i pożegnań w 

jęz. hiszpańskim. 

Liczebniki do 10. 

Symbole Hiszpanii i krajów 

hiszpańskojęzycznych. 

Forma grzecznościowa 

(usted) i bezpośrednia (tu).  

- Przywitać się i pożegnać. 

- Przedstawić się i zapytać się o imię drugiej 

osoby. 

- Użyć adekwatnego powitania i pożegnania 

do pory dnia. 

- Wymienić 2  dania z kuchni hiszpańskiej i/ 

lub meksykańskiej. 

- Wymienić 2 słynne miejsca turystyczne z 

krajów hiszpańskojęzycznych. 

- Policzyć do 10. 

2. Pierwszy 

kontakt. 

Udzielanie 

informacji o 

znajomości 

języków. 

Czasowniki 

regularne I-wszej 

koniugacji. 

Przysłówki: muy 

Imiona i nazwiska 

hiszpańskie. 

Pochodzenie słów w jęz. 

hiszpańskim. 

- Zapytać się o znaczenie nowych słów. 

- Zapytać się jak się pisze słowo w języku 

hiszpańskim. 

- Przeliterować słowa po hiszpańsku. 



Proszenie o 

przeliterowanie 

słowa, literowanie 

swojego imienia.  

Pytanie się o 

znaczenie nowych, 

nieznanych słów. 

Zadawanie pytań o 

imię, języki obce. 

bien, bien, etc. 

Tworzenie liczby 

mnogiej i 

pojedynczej 

rzeczowników. 

Rodzajnik 

określony- forma. 

 

Alfabet hiszpański. 

Języki obce. 

- Wymówić słowa. 

- Właściwie zaintonować zdanie pytające i 

oznajmujące. 

- Powiedzieć jakimi językami mówi. 

- Odmienić czasowniki regularne z 

pierwszej grupy.  

- Zapytać się i powiedzieć w jakim celu 

uczy się języka hiszpańskiego. 

3. Skąd jesteś? Pytanie o miejsce 

pochodzenia i 

udzielanie 

odpowiedzi o 

swoim 

obywatelstwie. 

Czasownik: SER, 

przyimek DE i 

zaimki pytające. 

Przymiotniki 

rodzaju męskiego i 

żeńskiego. 

Kraje i narodowości.  

Język hiszpański na świecie. 

 

- Zapytać się o narodowość. 

- Udzielić informacji skąd pochodzi. 

- Użyć przymiotników narodowości. 

- Wymienić 5 krajów, w których językiem 

oficjalnym jest jęz. hiszpański. 

4. Czym się 

zajmujesz? 

 

Podawanie i 

pytanie się o 

informacje 

związane z 

wykonywaniem 

zawodu. 

Pytanie się o nr 

telefonu i adres 

mailowy, oraz 

udzielanie 

odpowiedzi na takie 

pytania. 

Czasowniki 

zwrotne: llamarse, 

dedicarse. 

Czasownik 

nieregularny tener. 

Zawody. Miejsca pracy. 

Kierunki studiów. 

Dokument: „Integracja 

zawodowa”. 

Słownictwo związane z e-

mailem: @, kropka, myślnik. 

- Powiedzieć jaki jest jego zawód i gdzie 

pracuje. 

- Zapytać się swojego rozmówcy o zawód. 

- Podać swój numer telefonu i adres poczty 

elektronicznej. 

- Zapytać się o telefon i e-mail. 

5. La Navidad- 

Boże 

Narodzenie w 

Hiszpanii.  

Pytanie się o daty 

świąt. 

Czytanie ze 

zrozumieniem. 

Używanie słów do 

Czasowniki 

regularne II-giej i 

III-iej koniugacji. 

Okres bożonarodzeniowy w 

Hiszpanii: tradycje kulinarne 

i religijne.  

Słownictwo związane z 

jedzeniem, dekorowaniem 

- Podać 2 różnice pomiędzy świętami 

Bożego Narodzenia W Polsce i Hiszpanii. 

- Wymienić 3 specjalności stołu 

hiszpańskiego w Boże Narodzenie. 

- Powiedzieć co jedzą i piją Hiszpanii i 



grania w „Veo, 

veo.” 

choinki, prezentami. Kolędy 

hiszpańskie. 

 

Polacy w tym czasie. 

6. Gdzie 

mieszkasz? 

Pytanie się o 

miejsce 

zamieszkania. 

Utrwalenie 

wiadomości z 

odmiany 

czasowników 

regularnych. 

Zastosowanie 

rodzajników 

określonych. 

Rodzajniki  

nieokreślone – 

forma i użycie. 

Wprowadzenie do 

słownictwa związanego z 

miastem, tj. ulica, osiedle, 

muzeum. 

Liczebniki od 11-100. 

- Poprawnie stosować formy czasownikowe 

mówiąc o sobie i pytając się drugiej osoby. 

- Przedstawić osobę trzecią. 

- Zapytać się gdzie mieszka jego rozmówca. 

- Podać swój dokładny adres. 

7. Jak nazywa 

się Twoja 

mama? 

Przedstawianie 

swojej rodziny. 

Pytanie się o stan 

cywilny. 

 

Formy żeńskie i 

męskie 

rzeczowników. 

Czasownik ESTAR 

+ stan cywilny. 

Formy dzierżawcze 

Liczebniki od 101-

1000. 

Słownictwo związane z: 

rodziną i stanem cywilnym. 

Rodzina Adamsów: wampir, 

wampirzyca, wilkołak. 

Miesiące i urodziny. 

Piosenka „Cumpleańos feliz” 

- Zrozumieć, krótki skecz o rodzinie 

hiszpańskiej. 

- Opowiedzieć o swojej rodzinie, nazywając 

jej członków, czym się zajmują, ile maja lat 

i gdzie mieszkają. 

- Przeczytać tekst ze zrozumieniem  o 

hiszpańskiej czekoladowej firmie”5 

generaciones de chocolateros”. 

- Napisać krótki wymyślony tekst o rodzinie 

Drakuli. 

- Liczyć do 1000. 

- Podać datę swoich urodzin. 

8. Jak 

wyglądają 

bracia 

Malasombra. 

Opisywanie 

wyglądu 

zewnętrznego i 

charakteru osób. 

Uzgadnianie 

przymiotnika do 

rzeczownika. 

Tworzenie rodzaju 

żeńskiego 

przymiotników. 

Słownictwo związane z 

wyglądem zewnętrznym, 

charakterem osób. 

Porównania w wyglądzie i 

charakterze. 

Tekst o aktorce Cecilia Roth 

- Opisać wygląd zewnętrzny i charakter 

osoby. 

- Wychwycić ważne informacje w tekście 

słuchanym o poszukiwanych przez policję 

Braciach Malasomba. 

 



 i jej bracie muzyku. 

Tekst o elfach i hobbitach z 

„Władcy pierścieni”.   

9. Lubię Cię. 

 

 

Wyrażanie 

upodobań 

dotyczących 

jedzenia, spędzania 

wolnego czasu i 

podróży. 

Wyrażanie tych 

samych i różnych 

upodobań. 

Czasownik 

GUSTAR  i zaimki 

dopełnienia 

dalszego. 

Formy: 

 A mi tambien, A 

mi Si, A mi no, A 

mi tampoco. 

 

 

Piosenka: „Me gustas, tú.” 

Czynności związane z 

wolnym czasem. 

Podstawowe słownictwo z 

jedzenia i picia. 

 

- Powiedzieć co lubi jeść i robić w wolnym 

czasie, wymieniając po 2-3 przykłady. 

- Kontynuuje piosenkę Manu Chao, 

wzbogacając swoje słownictwo. 

- Zapytać się swojego rozmówcy co lubi. 

- Odpowiedzieć, że też lubi, że nie lubi, że 

tak (lubi) i nie (nie lubi). 

- Powiedzieć 2 informacje o piosenkarzu 

Manu Chao. 

10. Pora 

jedzenia. 

 

Pisanie listy 

zakupów. 

Prowadzenie 

rozmowy w sklepie 

spożywczym w 

celu zrobienia 

zakupów. 

Pytanie się o cenę. 

Podawanie ilości, 

wagi produktu. 

Zamawianie w 

barze tapas i 

restauracji. 

Pisanie krótkiego 

przepisu 

kulinarnego. 

Czasowniki 

nieregularne: 

PONER, QUERER, 

PODER i 

PREFERIR. 

Zaimki dopełnienia 

bliższego: LO, 

LA,LOS,LAS. 

 

 

Słownictwo związane z 

jedzeniem i z miarami: np. 1 

kg, 1 litr, 1 słoik, etc. 

Rodzaje sklepów w 

Hiszpanii. 

Słownictwo związane z 

kuchnią hiszpańską i 

meksykańską. Specyfika 

Tapas hiszpańskich. 

Reportaż o Pinchos w San 

Sebastian. 

- Napisać listę zakupów spożywczych. 

- Zapytać się o cenę jedzenia. 

- Zrobić zakupy na targu, w supermarkecie. 

- Zapytać się o ilość i opakowanie. 

- Zamawiać jedzenie w barze i restauracji. 

- Zrozumieć łatwy przepis kulinarny. 

- Napisać łatwy przepis kulinarny. 

- Wymienić 3 tapa i pinchos (przekąski w 

Hiszpanii). 

11. Która 

godzina, pyta 

Rodzina? 

Pytanie się o 

godziny i 

podawanie godzin. 

Rodzajnik 

określony w 

konstrukcji 

Pory dnia, posiłki w ciągu 

dnia. 

Czynności zwyczajowe 

- Podać godzinę. 

- Zapytać się o godzinę. 

- Powiedzieć co robi o danej godzinie. 



 Mówienie o 

realizacji różnych 

czynności o porach 

dnia i w różnych 

godzinach. 

podających 

godziny. Przyimek: 

a, por, de, desde, 

hasta. 

Czasowniki 

nieregularne z 

obocznościami: E-

IE, O-UE, E-I, O-u. 

 

realizowane w trakcie 

tygodnia. 

Siesta w Hiszpanii i godziny 

otwarcia sklepów, banków, 

etc. 

- Opowiedzieć jak wygląda jego dzień, 

tworząc krótki 5-6 zdaniowy tekst. 

 

 

12. Szukamy 

hotelu na 

wakacje. 

Rezerwowanie 

pokoju hotelowego 

i pisanie pocztówki 

z wakacji. 

Polecanie podróży. 

Prowadzenie 

rozmowy w biurze 

podróży.  

Powtórka z 

czasownika 

GUSTAR i 

PREFERIR. 

Konstrukcje: Me 

molesta el ruido, 

Me interesan los 

monumentos, etc. 

Czasowniki 

nieregularne. 

Przyimki: en, a ze 

środkami 

transportu. 

Środki transportu. 

Słownictwo związane z 

zakwaterowaniem, 

wyposażeniem hoteli i pokoi 

hotelowych, oraz z 

podróżami. 

Majorka i jej atrakcje 

turystyczne. 

 

- Zarezerwować pokój hotelowy drogą 

elektroniczną i telefoniczną. 

- Powiedzieć co mu przeszkadza gdy jest w 

podróży, na wakacjach. 

- Powiedzieć jak woli podróżować, ocenić 

najlepszy, najgorszy środek transportu. 

- Wymienić 2 walory turystyczne Majorki. 

13. Zwiedzając 

sewillę i Bogotę. 

Pytanie się o 

miejsca publiczne, 

oraz o ich 

lokalizacje. 

Podawanie trasy do 

danego miejsca w 

mieście. 

Forma HAY oraz 

użycie czasownika 

ESTAR. 

Rozróżnienie 

rodzajników 

określonych i 

nieokreślonych. 

Konstrukcje 

czasownikowe: hay 

que + INF, Tener 

Miejsca publiczne, sklepy, 

infrastruktura miast i 

miasteczek. 

Słownictwo związane z 

lokalizacja w danym 

miejscu: al lado de, detrás 

de, entre…y…, etc. 

 

- Opisać miasto: jakie jest, gdzie się 

znajduje i co w nim jest. 

- Zapytać się o informacje w biurze 

informacji turystycznej. 

- Zapytać się o drogę. 

- Wytłumaczyć jak dojść w mieście np. do 

katedry. 

 

 



que + INF. 

Formy 

wzmacniające: 

przysłówki i 

przymiotniki: muy, 

mucho, mucha, 

muchos i mucha. 

14. Ależ to były 

wakacje! 

Mówienie o swoich 

doświadczeniach 

życiowych. 

Składanie 

reklamacji, 

tłumaczenie się. 

Przepraszanie za 

spóźnienie i 

podawanie jego  

przyczyn. 

Czas przeszły: 

pretérito perfecto. 

Konstrukcje: es 

que…, lo siento, 

pero … 

Okoliczniki czasu:  

hoy, estas 

vacaciones. 

 

Ukształtowanie terenu. 

Podróże. 

Doświadczenia życiowe. 

Charakterystyka kilku 

krajów Ameryki Łacińskiej: 

Kuba, Wenezuela, 

Argentyna. 

 

- Opowiedzieć co robił dzisiaj, w tym 

tygodniu. 

- Napisać krótką pocztówkę, e-mail 

(nieformalny) z ostatnich wakacji. 

- Zapytać się czy jego rozmówca był kiedyś 

w …, próbował … 

- Przeprosić za spóźnienie i wytłumaczyć 

się z niego. 

- Złożyć reklamację w sposób ustny, będąc 

niezadowolonym z wycieczki lub hotelu. 

15. Biorę to. Wyrażanie opinii 

na temat 

zakupionych 

towarów. 

Porównywanie 2 

rzeczy. 

Konstrukcje 

porównujące: 

mas…. que, menos 

... que, tan ... como. 

Liczebniki setek w 

cenach. 

 

Części ubrań, kolory. 

Tkaniny, wzory na ubraniach 

i meblach. 

Wielcy projektanci z 

Hiszpanii i Ameryki 

Łacińskiej. 

 

- Kupić ubranie, podając swój rozmiar. 

- Wyrazić jakie ubranie mu się podoba i 

dlaczego. 

- Zapytać się o cenę. 

Dowiedzieć się jak może zapłacić w 

sklepie. 

16. Na szlaku. Mówienie o 

pogodzie. 

Wybieranie 

odpowiedniego 

ekwipunku w 

zależności od 

czynności 

wykonywanej. 

Konstrukcja 

czasownikowa: IR 

+ a+ INF, oraz 

ESTAR+ 

GERUNDIO. 

Formy 

bezosobowe: 

Hace sol/ calor, etc. 

Słownictwo związane z 

pogodą: warunki 

atmosferyczne i ubrania 

odpowiednie do pogody. 

Szlak prowadzący do Machu 

Picchu. 

Droga do Santiago de 

Compostela. 

- Opowiedzieć jaka jest pogoda. 

- Zapytać się jaka jest/ będzie pogoda. 

- Powiedzieć co w tym momencie robi i 

jakie ma plany na weekend. 

- Powiedzieć w 3 zdaniach czym jest Szlak 

Św. Jakuba. 



 Es mejor, Se 

recomienda… 

 

Prognoza pogody. 

Klimat Hiszpanii i 

niektórych krajów 

hiszpańskojęzycznych. 

 

17. Umówmy się 

do kina. 

Umawianie się na 

spędzenie razem 

czasu. 

Proponowanie. 

Akceptowanie i 

odrzucanie 

propozycji. 

Podawanie 

definicji. 

Ocenianie filmu, 

jedzenia. 

Konstrukcja: 

przyimek + zaimek 

(para mi, conmigo) 

Użycie 

czasowników 

SABER i PODER. 

Zdania względne z 

zaimkiem: QUE, 

DONDE. 

Czasownik 

QUEDAR. 

Utrwalenie 

konstrukcji: IR A + 

INF, do mówienia o 

przyszłości. 

 

Spędzanie wolnego czasu, 

sporty, filmy, muzyka, 

książki etc. 

Wielkie postaci świata 

hiszpańskojęzycznego: 

Pedro Almodóvar, Javier 

Mariscal, Penelope Cruz, 

Eduardo Mendoza.  

 

 

- Zaproponować wyjście do kina, 

restauracji. 

- Zaakceptować propozycję. 

- Odrzucić propozycję. 

- Podać definicję rodzaju filmu, książki, 

dania. 

- Wymienić 1 pisarza, reżysera, aktorkę z 

Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.  

18. Picasso i 

jego życie. 

Opowiadanie 

biografii. 

Opowiadanie o 

dniu wczorajszym i 

innych zdarzeniach 

z przeszłości 

zamkniętej. 

Pytanie się o ważne 

momenty z życia 

swoich 

rozmówców. 

Czas przeszły 

dokonany: Preterito 

Indefinido – użycie 

Forma 

czasowników 

regularnych i 

niektórych 

nieregularnych w 

tym czasie. 

Okoliczniki czasu: 

la semana pasada, 

Słownictwo, które pojawia 

się w życiorysach: urodzić 

się, umrzeć, ożenić się, 

wyprowadzić się. 

Malarstwo, kino. 

Życie Pabla Picassa. 

Historia Hiszpanii w XX 

wieku: najważniejsze fakty.  

 

- Powiedzieć kiedy się urodził i 

opowiedzieć kilka faktów ze swojego życia. 

- Podać 2 ważne wydarzenia z historii 

Hiszpanii z XX wieku. 

- Powiedzieć kim był Picasso i czym 

zasłynął. 



 

 

 

ayer, etc, 

 

 

 

19. 

Wyprowadzam 

się do Hiszpanii. 

Opisywanie 

mieszkania. 

Nazywanie mebli i 

sprzętu AGD. 

Wybieranie 

mieszkania/ domu. 

 

Użycie 

czasowników: SER, 

ESTAR i HAY. 

Utrwalenie 

wiadomości o 

rodzajnikach. 

Meble, podział domu, 

mieszkania  na 

pomieszczenia mieszkalne i 

gospodarcze. 

Jak żyją Hiszpanie? 

- Nazwać części mieszkania i domu. 

- Nazwać meble i inne sprzęty 

gospodarstwa domowego. 

- Opisać swój dom. 

- Napisać krótki tekst opisujący swój 

wymarzony dom. 

- Zrozumieć ogłoszenia z rynku 

nieruchomości. 

- Napisać ogłoszenie sprzedaży, wynajmu 

swojego lokum. 

  

BIBLIOGRAFIA: 

 

Alonso,E. (2010), Gente Joven 1- libro del alumno y cuadreno de ejerciocios, Barcelona, Difusión.  

Alonso,E. (2010), Gente Joven 2 - libro del alumno y cuadreno de ejerciocios, Barcelona, Difusión.    

Alonso,E. (2013), Gente Joven 1 nueva edición, versión digital, Barcelona, Difusión. 

Castro ,F., (2004), Uso elemental de la gramática española, Madrid, Edelsa. 

Castro ,F., (2007), Español en marcha 1, Madrid, SGEL 

Corpas ,J., (2008), Aula Internacional 1,Barcelona, Difusión.  

Lopez Perni, P.,(2009): El nuevo curso 1, Langenscheidt 

Lloret Ivorra, E.,A., (2010): Nos vemos 1- libro del alumno y cuaderno de ejercicios, Barcelona, Difusión. 

 

 

http://www.inbook.pl/search/ext?t10=Langenscheidt

