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DZIAŁ GRAMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Adiós al verano! 

Znam i stosuję: 
 

 czas przeszły 
Pretérito Perfecto 
Compuesto,  

 konstrukcję 
czasownikową 
Ir+a+inf 

 konstrukcję 
czasownikową 
estar+gerundio. 

 konstrukcję: tener 
ganas de 
+infinitivo 

 zaimki pytające. 

Znam słownictwo  z 
następującego zakresu: 
 

 komputer i Internet 
np. klawiatura, 
wyszukiwarka, 
strona internetowa.  

 zainteresowania i 
upodobania. 

 zakwaterowanie 
środki transportu, 
sport. 

Pytam o spędzone 
wakacje/ ostatnią 
podróż. 
 
Opowiadam 
zdarzenia z 
przeszłości. 
 
 Proszę o podanie 
informacji 
osobistej. 
 
Podaję informacje 
osobiste. 
 
Mówię o 
realizowaniu jakiejś 
czynności w danej 
chwili.  
 
Wyrażam intencję 
zrobienia czegoś.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hoy es fiesta! 

Znam i stosuję: 

 rzeczowniki 
policzalne i 
niepoliczalne,  

 czasownik Ir + 
przyimki. 
 

Rozróżniam użycie form: 
me gusta/ me gustaría.  
 

Znam słownictwo  z 
następującego zakresu: 

 

 podstawowe 
słownictwo 
związane z 
jedzeniem i piciem,  

 wyrażenia 
niezbędne do 
zamawiania w 
restauracji: de 
primero, de 
segundo, de postre, 
para beber.  

 opakowania 
produktów 
spożywczych: un 
paquete de, un vaso 
de una botella de, 
etc.oraz ilością: un 
kilo de, 200 gramos 
de, etc. , 

 słownictwo 
związane z planami 
na weekend. 

Proponuję 
spędzenie wspólnie 
czasu.  
 
Akceptuję 
propozycje. 
 
Odrzucam 
propozycje i podaję 
wytłumaczenie. 
 
Umawiam się np. na 
wyjście do kina czy 
na kręgle.  
 
Zamawiam w barze 
i/ lub restauracji.  

 
Wyrażam życzenia. 
 
Organizuję imprezę: 
podejmuję decyzję, 
piszę zaproszenia. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
¿Quién y 
cuándo? 

Znam i stosuję czas 
przeszły Pretérito Perfecto 
Simple (użycie i formy 
regularne i najczęściej 
używane formy 
nieregularne). 
 
 Znam różnice w użyciu 
dwóch czasów przeszłych: 
Pretérito Perfecto 
Compuesto vs. Pretérito 
Perfecto Simple.  
 
Tworzę rodzaj żeoski  i 
męski w nazwach 
zawodów. 
 
Znam liczebniki 
porządkowe:            el 
primer/ la primera, el 
segundo/la segunda. 

Znam słownictwo  z 
następującego zakresu: 
 

 Nazwy zawodów: 
nauczyciel, lekarz 
oraz artystycznych 

 Daty. 

  Czasowniki 
używane w 
opisywaniu życia 
osób np. urodzid się, 
ożenid się, 
przeprowadzid się, 
zacząd, zakooczyd, 
umrzed.  

 Okoliczniki czasu 
odnoszące się do 
przeszłości 
zamkniętej tj. ayer, 
el año pasado   oraz 
otwartej tj. hoy, 
este aoo, hace un 
rato. 

 

Opowiadam 
życiorys słynnych 
osób, kogoś z 
rodziny lub 
wymyślonych.  
 
Mówię o ważnych 
momentach z życia 
np. narodziny brata, 
pierwsze wakacje za 
granicą.  
 
Przekazuję dane 
biograficzne w 
tekstach pisanych i 
mówionych.  
 
Mówię o zawodach, 
które wykonują 
rodzice i o tych, 
które chciałbym 
wykonywad w 
przyszłości. 
 
Oceniam zdarzeo z 
przeszłości. 

 
 
 
 
 
 
 
Aquí vivo yo. 

Stosuję i znam: 

 Użycie formy 
czasownikowej 
hay vs. estar.  

 Użycie 
rodzajników 
określonych i  
nieokreślonych.  

 Okoliczniki 
miejsca: encima 
de, debajo de, 
delante de, lejos 
de , etc.  

 Dopełnienie 
bliższe.  

 Przymiotniki 
nieokreślone: 
ningún/ ninguna, 
poco/a/os/as,  
mucho/a/os/as, 
alguno/a  

 Czasowniki 
nieregularne w 

Znam słownictwo  z 
następującego zakresu: 

 Dom: części domu.  

 Wyposażenie 
pokoju: meble, 
dekoracje.  

 Słownictwo 
związane z miastem 
i dzielnicą: szpital 
przedszkole, 
bankomat, teatr. 

Mówię o istnieniu 
czegoś i lokalizacji.  
 
Opisuję pokój, dom, 
dzielnicę i miasto.  
  
Opowiadam o 
miejscu  
zamieszkania.  
 
Opiniuję na forum 
na temat dzielnicy.  
 
Wyrażam przyczyny 
i konsekwencje. 
 
 
 
 
 
 
 
 



czasie 
teraźniejszym: 
encontrar, poner.  

 Spójniki: y, ni 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Otros tiempos. 

Znam i stosuję: 

 Forma i niektóre 
użycia czasu 
przeszłego 
niedokonanego: 
Pretérito 
Imperfecto. 

 Porównywanie 
przeszłości 
(Pretérito 
Imperfecto) z 
teraźniejszością 
(Presente de 
Indicativo).  

 Formy służące do 
porównao: el 
mismo/ la misma/ 
los mismos/ las 
mismas. 

 Zaimek cuando w 
zdaniach 
czasowych.  

 Ser/ Estar + 
przymiotniki. 

Znam słownictwo  z 
następującego zakresu: 

 

 Słownictwo 
związane z 
cywilizacjami 
antycznymi: 
imperio, 
emperador, dios, 
templo, capital, etc.  

 Słownictwo 
związane z 
materiałami, z 
których zrobione są 
przedmioty: de 
madera, de cristal.  

 Określniki czasu i  
wyrażenia 
organizujące tekst 
w przeszłości: 
cuando, de vez en 
cuando, en aquella 
época, etc.  

 Konektory 
tekstowe: además, 
en cambio, por eso. 

Przedstawiam swoje 
życie codzienne  z 
przeszłości, swoich 
dziadków i 
wymyślonych 
cywilizacji 
antycznych.  
 
 Porównuję 
teraźniejszośd z 
przeszłością.  
 
Przedstawiam 
zmiany, jakie zaszły 
u osób na 
przestrzeni lat.  
 
Wyrażam przyczyny  
w przeszłości. 

 
 
En forma. 

Znam i stosuję: 

 Czasownik: doler 
oraz jego użycie.  

 Użycie 
czasowników: 
estar i tener 
(mówienie o 
stanach 
przejściowych).  

 Konstrukcje 
czasownikowe 
wyrażające 
obowiązek i 
powinnośd: Hay 
que + inf, Tener 
que + inf.  

 Tryb rozkazujący 
twierdzący. 

 Okoliczniki czasu: 
ya no, todavía. 

Znam słownictwo  z 
następującego zakresu: 

 Części ciała, stan 
zdrowia, np. byd 
chorym, mied ból 
głowy.  

 Sporty i pozostałe 
formy aktywności 
fizycznej.  

 Zdrowy tryb życia. 
Słownictwo 
związane z 
telewizją, taocem i 
muzyką. 

Wyrażam swój 
stanu zdrowia, 
samopoczucia i 
innych osób. 
Opowiadam o 
aktywności 
fizycznej. 
 
Potrafię radzid i 
odradzad. 

 


