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Wprowadzenie 

Prezentowany zbiór zadań z języka hiszpańskiego jest adresowany przede wszystkim 

do uczniów przygotowujących się do sprawdzianu umiejętności językowych po szóstej klasie 

szkoły podstawowej. Zbiór został przygotowany tak, aby można było z niego korzystać 

zarówno podczas samodzielnej pracy w domu, jak i na lekcjach pod kierunkiem nauczyciela.  

Zbiór, odwołując się do wymagań Podstawy programowej i struktury arkusza egzaminacyjnego 

z języka obcego, zawiera starannie dobrane zadania zróżnicowane pod względem 

sprawdzanych umiejętności, materiału źródłowego oraz formy testowania. Forma testowania, 

czyli typy zadań, kształtuje strukturę arkusza egzaminacyjnego. Stąd to właśnie typy zadań 

stanowią w zbiorze podrozdziały w ramach rozdziałów poświęconych poszczególnym 

sprawnościom językowym.  

Zbiór składa się z siedmiu rozdziałów, z których cztery pierwsze zawierają zadania testujące 

rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych, 

rozumienie tekstów pisanych. W tych rozdziałach uczniowie i nauczyciele znajdą 22 zadania. 

Następne dwa rozdziały to transkrypcje do zadań oraz rozwiązania zadań wraz z komentarzami. 

W ostatnim rozdziale zapisano wymagania ogólne i szczegółowe Podstawy programowej, 

na podstawie których zbudowano zadania. 

Cechą szczególną publikacji jest obudowa zadań. Każdy typ zadania w poszczególnych 

podrozdziałach został poprzedzony wskazówkami ogólnymi, adekwatnymi do zadania 

niezależnie od jego treści. Pierwsze zadania z serii zadań danego typu są dopełnione 

szczegółowymi wskazówkami odnoszącymi się do treści zadania i przydatnymi dla uczniów, 

którzy potrzebują podpowiedzi w poszukiwaniu rozwiązania. Ten materiał ćwiczeniowy może 

stanowić dla ucznia samouczek lub służyć nauczycielowi jako pomoc w kształtowaniu u swoich 

podopiecznych strategii rozwiązywania zadań. 

Kolejne zadania w każdym podrozdziale przeznaczone są do samodzielnego rozwiązania. 

Przygotowano do nich komentarze, w których uczeń może sprawdzić, czy jego tok 

rozumowania w poszukiwaniu poprawnej odpowiedzi był słuszny i czy w sposób właściwy 

odrzucił rozwiązania niepoprawne. Komentarze do zadań znajdują się w rozdziale 

z rozwiązaniami.  

W celu odróżnienia zadań ze wskazówkami od tych do samodzielnego rozwiązania wskazówki 

zostały umieszczone w polach tekstowych na szarym tle.  

Proponowany w zbiorze układ zadań, dzięki zawartym w nim wskazówkom, pozwala nabyć 

umiejętność analizy tekstu lub ilustracji, a następnie wykorzystać ją w zadaniach 

przeznaczonych do samodzielnego rozwiązania. Kształtowanie umiejętności analizy informacji 

w zadaniach jest niezwykle ważne, ponieważ przyczynia się do świadomego, a nie 

przypadkowego, wyboru odpowiedzi.  

Podejmowanie przemyślanych decyzji okaże się istotne dla przyszłych absolwentów szkół 

podstawowych w ich dalszej edukacji. Życzymy im wszystkim wytrwałości w rozwijaniu 

umiejętności językowych i satysfakcji z sukcesu, jakim będzie swobodne komunikowanie się 

z rówieśnikami w świecie bez granic. 
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1. Rozumienie ze słuchu 

Zrozumienie wypowiedzi w języku hiszpańskim, którą możesz usłyszeć podczas wycieczki, 

w radiu czy w kinie nie jest trudne. Wystarczy uważnie słuchać. Nie zawsze uda się od razu 

wszystko zrozumieć. Rozwiązując zadania, skup się więc na tym, co w danej chwili jest dla 

Ciebie najważniejsze, na przykład na konkretnej informacji, którą masz wyszukać w tekście. 

Nie kieruj się wyłącznie pojedynczymi słowami, które usłyszysz w wypowiedzi. Wysłuchaj 

całego tekstu do końca i dopiero wtedy rozwiązuj zadanie. Podczas sprawdzianu wypowiedzi 

odtwarzane są dwa razy. Jeśli więc nie rozwiążesz zadania za pierwszym razem, możesz zrobić 

to podczas kolejnego słuchania tekstu. 

1.1. Zadania typu TAK/NIE 

 Twoim zadaniem jest wskazanie, czy zdania w języku polskim dotyczące wysłuchanych 

wypowiedzi są zgodne z tym, co usłyszałeś. 

 Wypowiedzi mogą być monologami lub dialogami. W dialogu uczestniczą dwie osoby: 

dziewczynka lub kobieta oraz chłopiec lub mężczyzna. Zwróć uwagę na to, kogo dotyczy 

zdanie w języku polskim. 

 Zastanów się, czy masz za zadanie rozpoznać, o czym mówi dana osoba czy też określić, 

w jakim celu to mówi. 

 

Zadanie 1. 

Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu 

zdecyduj, czy podane zdania (1.1.–1.3.) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz 

znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. 

 

 Wskazówki do rozwiązania zadania 

Tekst 1. 

 

 

 

 

Tekst 2. 

 

 

1.1. Chłopiec mówi  TAK   NIE  

 o swoich planach na weekend. 

1.2. Dziewczynka TAK   NIE  

 opowiada o kłopotach w nauce. 

 

 
 

 
 

 

Zwróć uwagę, czy w wypowiedzi 

dziewczynki pojawiają się słowa 

dotyczące szkoły, przedmiotów 

szkolnych, stopni, nauki w szkole 

i w domu. Czy dziewczynka 

mówi o problemach 

czy o sukcesach? Czy te kłopoty 

lub sukcesy dotyczą jej czy kogoś 

innego, np. jej przyjaciół? 

 

Zastanów się, czy chłopiec mówi 

o przeszłości, o teraźniejszości 

czy może o przyszłości.  

Czy w jego wypowiedzi pojawiają 

się słowa, które na to wskazują? 

Czy wymienia dni tygodnia?  

Jeśli tak, to jakie? 
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Tekst 3. 
 

1.3. Chłopiec prosi TAK   NIE  

 o informacje. 

 

 
 

 

Transkrypcja 

Tekst 1. 

Chłopiec: Este sábado vienen mis abuelos. Tengo que estar en casa y no puedo salir 

con mis amigos. El domingo voy a ver mi serie preferida en la tele 

y después vamos todos al zoo. Luego, vamos a comer en un restaurante. 

Mis abuelos son fantásticos y yo los quiero mucho. 

Tekst 2. 

Dziewczynka: Mis amigos me preguntan qué hago para sacar buenas notas, sobre todo en 

Matemáticas. Yo creo que no es tan difícil. Estudio, hago los deberes y 

nunca tengo problemas. 

Tekst 3. 

Kobieta: ¿Mañana vais a la playa? 

Chłopiec: Sí, salimos a las ocho. 

Kobieta: ¿Y a qué hora vais a volver? 

Chłopiec: Tarde, por eso hay que llevar algo de comer. 

Kobieta: Pero, hijo, ¿por qué no me has dicho nada? 

Chłopiec: Bueno, lo he olvidado. 

Poprawne rozwiązania 

1.1. TAK 

1.2. NIE 

1.3. NIE 

 

Zadanie 2. 

Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu 

zdecyduj, czy podane zdania (2.1.–2.3.) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz 

znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. 

2.1. Chłopiec mówi o koncercie. TAK   NIE  
       

2.2. Dziewczynka prosi o pomoc. TAK   NIE  
       

2.3. Dziewczynka opowiada o swoim ulubionym filmie. TAK   NIE  

Zwróć uwagę na to, kto w tym 

dialogu zadaje pytania. Określ, 

czy osoba prosząca to chłopiec 

czy druga osoba, z którą chłopiec 

rozmawia. Pamiętaj, żeby podczas 

słuchania skupić się na typowych 

zwrotach, których używamy, żeby 

uzyskać informacje: kiedy?, 

gdzie?, dlaczego? 
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1.2. Zadania na dobieranie 

Dobieranie ilustracji do wysłuchanych tekstów 

 Twoim zadaniem jest wskazanie, gdzie odbywa się dana rozmowa. 

 Przyjrzyj się uważnie wszystkim obrazkom i określ, jakie miejsca przedstawiają. Zastanów 

się, jakie wyrazy i zwroty wskazujące na te miejsca mogą pojawić się w rozmowach. 

 Do każdej rozmowy pasuje tylko jedno miejsce. Jeden obrazek nie pasuje do żadnej 

rozmowy. 

 Słuchając rozmów, zwróć uwagę na użyte w nich rzeczowniki, charakterystyczne 

przymiotniki lub określenia czynności związane z danym miejscem. 

 

Zadanie 3. 

Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (3.1.–3.3.). Do każdego z nich dopasuj miejsce, 

w którym się on odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce 

zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. 

 

 
 

 

A.  B. 

 

 

 

C.  D. 

 

 

 
 

3.1. 3.2. 3.3. 

   
 

 

Zanim wysłuchasz dialogu, przypomnij sobie, jak nazywają się po hiszpańsku miejsca 

przedstawione na obrazku. Jakie słowa z nimi kojarzysz? 
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Transkrypcja 

 Wskazówki do rozwiązania zadania 

Dialog 1. 

Chłopiec: Mamá, ¿puedo salir después de 

comer? He quedado con Paco. 

Kobieta: ¿Vais al parque a montar en bici? 

Chłopiec: No, vamos a la piscina. 

Kobieta: ¡Ah!, pues muy bien. Mira, de 

vuelta me compras unas cosas en el 

supermercado, ¿vale?  

Chłopiec:  Sí, claro. 

Kobieta:  Y ahora, ayúdame a poner la mesa, 

que la comida ya está preparada. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Dialog 2. 

Dziewczynka:  Javier, ¿tienes agua? 

Chłopiec:  Sí, toma. 

Dziewczynka:  ¿Y por qué no nos sentamos un 

momento? Ya estoy un poco 

cansada de correr. 

Chłopiec:  Vale, ¿aquí, en este banco? 

Dziewczynka:  No, aquí hace mucho sol, mejor 

allí. 

Chłopiec:  Bueno, pues descansamos un poco, 

pero recuerda que a las dos 

tenemos que estar en casa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dialog 3. 

Chłopiec: ¿Ya lo tienes todo, María? 

Dziewczynka: Me parece que sí. A ver, ¿qué me 

ha dicho mi madre? El pan, la 

leche, las manzanas... Sí, creo que 

es todo. ¿Y tú? 

Chłopiec:  Yo solo necesito agua porque 

mañana tengo clase de gimnasia. 

Dziewczynka: Entonces, ¿vamos ya a la caja?  

Chłopiec:  Sí, vamos. 
 

 

 
 

Poprawne rozwiązania 

3.1. C 

3.2. B 

3.3. D 

O czym rozmawiają dzieci?  

O co prosi dziewczynka? 

Dlaczego jest zmęczona?  

Co chce zrobić? W którym 

z miejsc przedstawionych 

na rysunku świeci słońce i można 

usiąść na ławce? Który obrazek 

przedstawia to miejsce? Jaką literą 

oznaczony jest ten obrazek? 

O czym rozmawia chłopiec 

z Marią? Co robią? W którym 

z miejsc przedstawionych 

na rysunkach można usłyszeć 

słowa: chleb, mleko, jabłka, woda? 

W którym z miejsc 

przedstawionych na rysunkach 

może znajdować się kasa? 

Gdzie można robić zakupy? 

Który obrazek przedstawia 

to miejsce? Jaką literą oznaczony 

jest ten obrazek? 

Zastanów się, o czym rozmawiają 

kobieta i chłopiec. O co prosi 

matka syna? W którym z miejsc 

przedstawionych na rysunkach 

można jeść posiłki? W którym 

z tych miejsc nakrywa się 

do stołu? Gdzie znajdują się matka 

i syn? Który obrazek przedstawia 

to miejsce? Jaką literą oznaczony 

jest ten obrazek? 
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Zadanie 4. 

Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (4.1.–4.3.). Do każdego z nich dopasuj miejsce, 

w którym się on odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce 

zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. 

A.  B. 

 

 

 

 

C.  D. 

 

 

 

 

 

4.1. 4.2. 4.3. 

   
 

Dobieranie imion do osób lub zwierząt przedstawionych na ilustracji 

 Twoim zadaniem jest rozpoznanie osób lub zwierząt na rysunku, uwzględniając ich 

wygląd, czynności, które wykonują lub miejsce, w którym się znajdują. 

 Przyjrzyj się ilustracji. Zastanów się, jak wyglądają przedstawione na niej osoby lub 

zwierzęta, co robią i gdzie się znajdują. Takie informacje pojawią się w słuchanym dialogu. 

 Przeczytaj imiona wszystkich osób lub zwierząt. Imiona te usłyszysz w dialogu w takiej 

samej kolejności, w jakiej zostały umieszczone w zadaniu. 

 Pamiętaj, że do każdego imienia pasuje tylko jedna osoba lub zwierzę przedstawione na 

obrazku. Jedna osoba lub zwierzę oznaczone na obrazku literą zostały umieszczone 

dodatkowo i nie pasują do żadnego imienia. 
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Zadanie 5. 

Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj 

do każdego imienia (5.1.–5.4.) właściwą postać przedstawioną na obrazku (A–E). Wpisz 

odpowiednią literę w kratkę obok każdego imienia. Uwaga! Jedna postać na obrazku jest 

przedstawiona dodatkowo. 

5.1. María  

 

5.2. Ana  

 

5.3. Elena  

 

5.4. Julia  

 
 

 
 

 

 

 

 Przyjrzyj się temu, co robią dziewczynki przedstawione na rysunku. Jak nazwać te 

czynności po hiszpańsku? 

 Określ, gdzie znajduje się każda z dziewczynek. Jak to wyrazisz po hiszpańsku? 

 Zwróć uwagę na wygląd każdej z dziewczynek: wzrost, kolor i długość włosów, 

ubranie. Zobacz, które z dziewczynek noszą okulary. 

 Zastanów się, czy potrafisz nazwać przedmioty i artykuły spożywcze znajdujące się 

na rysunku. 

 Słuchając dialogu, zwróć uwagę na wyjaśnienia dziewczynki, ale również 

na pytania, które zadaje chłopiec. 

C

E

A
. 

D

E

A
. E

A
. 

B

E

A
. 

A

E

A
. 



1. Rozumienie ze słuchu 11 

Transkrypcja 

Chłopiec: Susana, ¿quiénes son las chicas de la foto? 

Dziewczynka: Mira, la chica rubia que lleva gafas es María. 

Chłopiec: ¿La que está de pie delante de la mesa? 

Dziewczynka: No, María está sentada y está comiendo palomitas. 

Chłopiec: Oye, ¿y la chica morena que está poniendo galletas en la mesa? 

Dziewczynka: ¿No te acuerdas de ella? Es mi prima Ana, la que va al mismo colegio que 

yo. 

Chłopiec: ¡Ah, sí! La conocí un día en tu casa. ¿Y quién es la chica que está sentada 

en una silla y lleva falda de cuadros? 

Dziewczynka: Es Elena. Es la nueva compañera de clase. 

Chłopiec: ¿Y la chica alta que está al lado de la ventana? 

Dziewczynka: ¿La que está bebiendo un refresco? 

Chłopiec: Sí, esa. 

Dziewczynka: Es Julia, mi mejor amiga. 

Poprawne rozwiązania 

5.1. D 

5.2. C 

5.3. E 

5.4. B 

 

Zadanie 6. 

Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj 

do każdego imienia (6.1.–6.4.) właściwego psa przedstawionego na obrazku (A–E). Wpisz 

odpowiednią literę w kratkę obok każdego imienia. Uwaga! Jeden pies na obrazku jest 

przedstawiony dodatkowo. 

6.1. Chili  

 

6.2. Dodo  

 

6.3. Rex  

 

6.4. Brutus  
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1.3. Zadania wielokrotnego wyboru 

Wybór jednej z trzech ilustracji 

 Przeczytaj pytania w języku polskim. Każde pytanie dotyczy innego słuchanego tekstu. 

 Twoim zadaniem jest wybranie dla każdego pytania jednej z trzech możliwych odpowiedzi 

przedstawionych na obrazkach. 

 Przyjrzyj się uważnie każdemu obrazkowi i zastanów się, co lub kogo przedstawia. 

 Jedno z zadań polega na wskazaniu, która osoba przedstawiona na obrazkach wykonała 

wszystkie usłyszane polecenia. Przyjrzyj się tym obrazkom i znajdź różnice między nimi. 

Zadanie 7. 

Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu 

w zadaniach 7.1.–7.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę 

obok odpowiedzi A, B albo C. 

 Wskazówki do rozwiązania zadania 

 

 

 

 

 

Tekst 1. 
 

7.1. Kiedy odbędzie się mecz? 

 

 
 

Zwróć uwagę na dni tygodnia, 

które dzieci wymieniają 

w rozmowie oraz na inne wyrazy 

lub zwroty związane 

z określaniem czasu, np. dziś, 

jutro. Słuchając tekstu, spróbuj 

powiązać określenia czasu 

z czynnościami i zdarzeniami, 

o których się mówi. W ten sposób 

znajdziesz informację, kiedy jest 

mecz. 

C

E

A
. 

B

E

A
. 

D

E

A
. 

E
. 

A

E

A
. 
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A.  B.  C.  

   
 

 

 Wskazówki do rozwiązania zadania 

 

 

 

 

Tekst 2. 
 

7.2. Co chce pożyczyć dziewczynka? 

 

 
 

 

A.  B.  C.  

   

   

 Wskazówki do rozwiązania zadania 

 

 

 

 

Tekst 3. 
 

7.3. 
Na którym rysunku chłopiec wykonał 

wszystkie polecenia matki? 

 

 
 

   

Spróbuj nazwać po hiszpańsku 

przedmioty na rysunkach A, B i C. 

Czy dziewczynka mówi, którego 

z tych przedmiotów potrzebuje? 

Czy któryś z tych przedmiotów 

dziewczynka ma w domu? 

Czy mówi, dlaczego nie chce 

lub nie może go użyć? Czy chce tę 

rzecz pożyczyć? 

Przyjrzyj się bardzo dokładnie 

trzem obrazkom i szczegółom, 

którymi się różnią. Spróbuj 

nazwać po hiszpańsku czynności, 

które prawdopodobnie wykonał 

chłopiec na każdym rysunku. 

Słuchając dialogu, skup się 

na czynnościach, które są 

wymienione. Które z nich odnoszą 

się do chłopca i są poleceniami? 
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A.  B.  C.  

   

   

 Wskazówki do rozwiązania zadania 

 

 

 

 

Tekst 4. 

 

7.4. 
Obok którego mebla dziewczynka 

znalazła telefon komórkowy? 

 

 
 

   

A.  B.  C.  

   
 

 Wskazówki do rozwiązania zadania 

 

 

 

 

 

Tekst 5. 
 

7.5. Co chłopiec zje dziś na obiad? 

 

 
 

Spróbuj nazwać po hiszpańsku 

przedmioty na rysunkach. 

Przypomnij sobie przyimki 

używane do określania miejsca 

(pod, obok, przed, na, za). 

Słuchając rozmowy, skup się 

na informacjach, gdzie chłopiec 

szukał telefonu, a gdzie 

dziewczynka rzeczywiście go 

znalazła. 

Nazwij po hiszpańsku dania 

przedstawione na rysunkach. 

Przypomnij sobie nazwy 

składników tych dań. Słuchając 

rozmowy, skup się 

na informacjach, które z potraw 

chłopiec lubi, a których zbytnio 

nie lubi? Które potrawy są już 

przygotowane? Czy chłopiec zje 

to, co lubi, czy to, co zostało 

przygotowane? 
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A.  B.  C.  

   

Transkrypcja 

Tekst 1. 

Dziewczynka: ¡Hola, Javier! ¿Hoy vais a entrenar? 

Chłopiec: No, hoy es domingo y descansamos. Hemos entrenado toda la semana. 

Dos o tres horas cada tarde. Y el sábado, también por la mañana. 

Dziewczynka: Entonces, estáis bien preparados para el partido de mañana. 

Chłopiec: Claro que sí. Seguro que vamos a ganar. ¿Vas a venir a ver el partido? 

Tekst 2. 

Dziewczynka ¡Hola, Elena! Quiero pedirte un favor. Mañana voy al campamento y mi 

mochila está rota. Mi madre dice que puedo llevar su bolsa de viaje o su 

maleta, pero, claro, para ir a la montaña no es cómodo. ¿Puedes dejarme 

tu mochila? La voy a cuidar mucho. ¡Llámame, por favor! 

Tekst 3. 

Kobieta: Paco, ya es tarde. Tienes que salir. Tu padre está esperándote en el coche. 

¡Ponte un jersey y coge al perro! 

Chłopiec: Un momento, mamá. 

Kobieta: No, ahora mismo. ¡Y llévate el paraguas porque está lloviendo! 

Tekst 4. 

Dziewczynka: ¡Miguel, he encontrado tu móvil! 

Chłopiec: ¿De verdad? ¿Dónde? Yo he mirado en todas partes: en el sofá, debajo de 

la mesa, al lado del sillón, y nada. 

Dziewczynka: Pues, en el salón, al lado del sofá. 

Chłopiec: ¡No me digas! 

Dziewczynka: Creo que te has dormido y el móvil se te ha caído... 

Tekst 5. 

Chłopiec: ¿Qué hay de comer? 

Kobieta: Pescado con arroz. 
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Chłopiec: ¡Oh, no! ¡Otra vez!  

Kobieta: Ya sé que no te gusta, hijo, pero no podemos comer espaguetis o pollo 

todos los días. 

Chłopiec: ¿Y por qué no? 

Kobieta: Manolo, por favor. Mañana te preparo pollo con patatas fritas, pero hoy 

tenemos pescado. ¿Vale? 

Chłopiec: Está bien. 

 

Poprawne rozwiązania 

7.1. C 

7.2. A 

7.3. C 

7.4. A 

7.5. B 

 

Zadanie 8. 

Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu 

w zadaniach 8.1.–8.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę 

obok odpowiedzi A, B albo C. 

 

8.1. Jakim środkiem transportu będzie podróżować Marta? 

A.  B.  C.  

   
 

8.2. Jaki jest ulubiony owoc dziewczynki? 

A.  B.  C.  
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8.3. O której godzinie ma miejsce rozmowa? 

A.  B.  C.  

   

 

8.4. Jaki zawód wykonuje tata chłopca? 

A.  B.  C.  

   

 

8.5. Który chłopiec wykonał wszystkie polecenia mamy? 

A.  B.  C.  

   

2. Znajomość funkcji językowych 

Znajomość języka hiszpańskiego jest przydatna w życiu codziennym. Wystarczy poznać 

najważniejsze wyrażenia i już możesz zapytać o drogę do Pałacu Królewskiego, kupić 

chocolate con churros czy też podziękować za prezent koledze lub koleżance z Madrytu. 

Rozwiązując zadania, zwracaj uwagę na to, z kim rozmawiasz i co masz powiedzieć tej osobie. 

Po rozwiązaniu całego zadania sprawdź, czy wybrałeś prawidłowe odpowiedzi. 

2.1. Zadania wielokrotnego wyboru 

 Twoim zadaniem jest uzupełnienie każdej rozmowy brakującą wypowiedzią. 

 Przyjrzyj się ilustracjom. Wybrane przez Ciebie zdania powinny pasować do 

przedstawionych na nich sytuacji. 

 Przeczytaj zdania zamieszczone w „dymkach”. Zwróć uwagę na to, czy są to pytania, 

polecenia czy zdania oznajmujące. Ułatwi Ci to wybór zdania uzupełniającego te 

minidialogi. 
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Zadanie 9. 

Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo 

C. 

 Wskazówki do rozwiązania zadania 

 

 

 
 

 

A. Es arquitecto. 
  

B. Está muy cansado. 
  

C. Está en casa, trabajando. 
 

 

 

 Wskazówki do rozwiązania zadania 

 

 

 
 

 

A. Sí, gracias. 
  

B. No, todavía no. 
  

C. Vale, de acuerdo. 
 

 

 

 Wskazówki do rozwiązania zadania 

 

 

 
 

 

A. A mí sí. 
  

B. A mí también. 
  

C. A mí tampoco. 

 

Jakie słowo rozpoczyna pytanie 

w „dymku”? Rozumiesz, co ono 

znaczy? Czego dotyczy pytanie? 

Przeczytaj proponowane 

odpowiedzi. W której z nich 

znajdziesz informację o miejscu? 

Czy rozumiesz, co znaczy słowo 

sabes? Czy wiesz czego dotyczy 

pytanie? Przeczytaj proponowane 

odpowiedzi. Która z nich to 

logiczna odpowiedź na pytanie 

o umiejętność jazdy na nartach? 

 

Co znaczy pierwsze zdanie 

w „dymku”? Zwróć uwagę 

na występujący w nim czasownik. 

Co wyrażamy za pomocą zwrotu 

me encanta? Jaką informację chce 

uzyskać chłopiec, pytając: ¿Y a ti, 

Susana? Co wyraża każda 

z proponowanych odpowiedzi? 

Zwróć uwagę na użycie sí, 

también i tampoco. 
 9.3. 

 9.1. 

 9.2. 

¿Dónde está tu 

hermano? 

¿Sabes esquiar? 

Me encanta el 

zumo de 

naranja. ¿Y a ti, 

Susana? 
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Poprawne rozwiązania 

9.1. C 

9.2. B 

9.3. B 

Zadanie 10. 

Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo 

C. 

 

 

 

 

 
 

A. ¿Cómo es? 
  

B. ¿Por qué no? 
  

C. ¿Qué te pasa? 

 

 

 
 

A. Aquí está. 
  

B. Mucho gusto. 
  

C. Es muy bonita. 

 

 

 
 

A. ¡Qué bien! 
  

B. ¡Qué pena! 
  

C. ¡Qué alegría! 

10.3.

 

¿Te gusta esta 

chaqueta? 

¡He roto 

mis 

gafas! 

Estoy mal. 

10.1.

 

10.2. 
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2.2. Zadania na dobieranie 

 Twoim zadaniem będzie dopasowanie właściwych reakcji w języku hiszpańskim do 

sytuacji opisanych w języku polskim. 

 Przeczytaj pierwszy opis sytuacji. Sprawdź, kto do kogo się zwraca: Ty do kolegi, 

koleżanki lub innej osoby, czy któraś z tych osób do Ciebie. 

 Zastanów się, czy Twoją reakcją w tej sytuacji będzie zadanie pytania, udzielenie 

odpowiedzi na pytanie, czy też na przykład sformułowanie prośby. 

 Przeczytaj zdania w języku hiszpańskim. Wybierz to, które najlepiej pasuje do tej sytuacji. 

 Nie dobieraj zdań, kierując się tylko pojedynczymi wyrazami. 

 Sprawdź, czy do tej sytuacji nie pasuje żadna inna reakcja. 

 Postępuj tak samo, dopasowując zdania do pozostałych sytuacji. Jedna reakcja nie pasuje 

do żadnej sytuacji. 

Zadanie 11. 

Dla każdej z opisanych sytuacji (11.1.–11.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F). Wpisz 

odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie 

pasuje do żadnej sytuacji. 

 Wskazówki do rozwiązania zadania 

 
 

11.1. Tata pyta Cię, gdzie jest Twój 

rower. Co mu odpowiesz? 
 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Koleżanka pyta Cię, co lubisz robić 

w wolnym czasie. Co jej 

odpowiesz? 

 

 

 

 

 

 

11.3. Zepsuł Ci się rower i zwracasz się 

do taty z prośbą o pomoc. Co mu 

powiesz? 

 

 

 

 

 

 

11.4. Kolega pokazuje Ci swój nowy 

rower. Co mu powiesz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5. Kolega pyta Cię, ile czasu zajmie Ci 

dojazd do jego domu. Co mu 

odpowiesz? 

 

   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

W których zdaniach pojawiają się 

określenia czasu? W którym 

zdaniu określenie czasu pojawia 

się razem z wyrażeniem 

określającym sposób 

przemieszczania się? 

W których zdaniach pojawiają się 

zwroty używane do wyrażania 

gustów i upodobań?  

Które z tych zdań będzie 

sensowną odpowiedzią? 

W których zdaniach zawarta jest 

prośba o pomoc? W którym 

zdaniu prośba dotyczy roweru? 

W których zdaniach jest mowa 

o czynnościach? W którym zdaniu 

nazwy czynności pojawiają się 

razem z typowym wyrażeniem 

używanym do określania 

upodobań? 

W których zdaniach jest mowa 

o jakimś miejscu? Które zdanie 

z określeniem miejsca będzie 

sensowną odpowiedzią? 
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A. En bici, media hora. 

B. ¡Es fantástica, me encanta!  

C. ¿Puedes dejarlo en el garaje? 

D. ¿Puedes ayudarme con la bici? 

E. Creo que está detrás del garaje. 

F. Me encanta montar en bici con mi padre. 

Poprawne rozwiązania 

11.1. E 

11.2. F 

11.3. D 

11.4. B 

11.5. A 

 

Zadanie 12. 

Dla każdej z opisanych sytuacji (12.1.–12.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F). Wpisz 

odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie 

pasuje do żadnej sytuacji.  

12.1.  Kolega chce się dowiedzieć, dlaczego nie idziesz na mecz. 

Co mu odpowiesz? 
 

   

12.2.  Koleżanka pyta Cię, gdzie wolisz usiąść. Co jej odpowiesz?  

   

12.3.  Kolega pyta Cię, jak poszedł Ci sprawdzian. Co mu odpowiesz?  

   

12.4.  Koleżanka prosi Cię o pożyczenie długopisu. Co jej odpowiesz?  

   

12.5.  Chcesz, żeby kolega otworzył okno. Co powiesz?  

 

A. ¿Puedes abrir la ventana, por favor? 

B. ¿Me dejas un bolígrafo, por favor? 

C. Es que mañana tengo un examen. 

D. Lo siento, pero solo tengo uno.  

E. Creo que bastante bien. 

F. Al lado de la ventana. 
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3. Znajomość środków językowych 

Dzięki znajomości podstawowego słownictwa i najważniejszych zasad gramatyki rozumiesz 

oraz formułujesz zdania w języku hiszpańskim. Możesz więc wykorzystać znajomość tego 

języka na przykład podczas surfowania po Internecie czy rozmowy z rówieśnikami. 

Rozwiązując zadania, zwracaj uwagę na to, co masz wyrazić za pomocą użytych wyrazów 

i struktur gramatycznych. Po rozwiązaniu całego zadania sprawdź, czy wybrałeś prawidłowe 

odpowiedzi. 

3.1. Zadania wielokrotnego wyboru 

 Twoim zadaniem jest wybranie właściwych odpowiedzi na pytania lub właściwych 

zakończeń zdań opisujących sytuację na ilustracji. 

 Przyjrzyj się obrazkowi. Zwróć uwagę na przedstawioną na nim sytuację: kto tam się 

znajduje, gdzie są te osoby lub zwierzęta, co robią i jak wyglądają. 

 Odpowiedzi na pytania lub zakończenia zdań muszą być zgodne z sytuacją przedstawioną 

na obrazku. Sprawdź, kogo lub czego dotyczy każde zdanie. 

Zadanie 13. 

W zdaniach 13.1.–13.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z ilustracją. 

Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 
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 Wskazówki do rozwiązania zadania 
 

13.1. La chica morena de pelo largo  

 A. está comiendo.  

  

 
 

 B. está pintando.  

  

 
 

 C. está leyendo.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. El niño que está sentado debajo del 

árbol 
 

 A. tiene el pelo liso.  

  

 
 

 B. lleva gafas.  

  

 
 

 C. es rubio.  

 

 

 

 

 

 

13.3. Los niños están en  

 A. el bosque.  

Pr  

 
 

 B. la calle.  

    

 C. el jardín.  

 

 

Poprawne rozwiązania 

13.1. B 

13.2. B 

13.3. C 

Zwróć uwagę na to, co robią dzieci przedstawione na rysunku oraz gdzie się znajdują. 

Przyjrzyj się również temu, jak wygląda każde dziecko. 

To zadanie dotyczy miejsca, 

w którym znajdują się dzieci 

przedstawione na rysunku. 

Jakie elementy są 

charakterystyczne dla lasu? 

Jakie dla ulicy? Jakie dla ogrodu? 

Które z tych elementów odnalazłeś 

na rysunku? Gdzie w związku 

z tym znajdują się dzieci? 

Odszukaj na rysunku dziecko, 

którego położenie na rysunku jest 

opisane w zadaniu. Czy w zadaniu 

jest mowa o chłopcu 

czy dziewczynce? Zwróć 

szczególną uwagę na wyrażenie 

está sentado. Czy rozumiesz 

co ono znaczy? Następnie 

zastanów się nad znaczeniem 

wyrażenia debajo del árbol. 

Jak wygląda dziecko, o którym 

mowa? Które ze zdań pasuje 

do opisu dziecka? 

To zadanie dotyczy czynności 

wykonywanej przez jedno z dzieci. 

Odszukaj na rysunku osobę, 

o której mowa w zadaniu.  

Którą z czynności podanych 

w odpowiedziach (A-C) 

wykonuje? Aby się upewnić, 

że dobrze wskazałeś osobę 

i czynność, którą wykonuje, 

odszukaj na rysunku dzieci, 

które wykonują pozostałe 

czynności podane 

w odpowiedziach do tego zadania. 
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Zadanie 14. 

W zdaniach 14.1.–14.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią 

ilustracji. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 

 

 
 

14.1. La chica de las gafas está sentada en  

 A. el sillón.  

    

 B. el sofá.  

    

 C. la silla.  

 

14.2. El gato  

 A. está durmiendo.  

    

 B. está comiendo.  

    

 C. está jugando.  

 

14.3. ¿Qué tiempo hace?  

 A. Hace viento.  

    

 B. Hay nubes.  

    

 C. Llueve.  
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3.2. Zadania na dobieranie 

 Twoim zadaniem jest uzupełnienie tekstu za pomocą wyrazów zamieszczonych nad 

tekstem.  

 Przeczytaj wyrazy w ramce. Zastanów się, jakie to są części mowy oraz jaka jest ich forma 

(rodzaj, liczba, osoba). 

 Przeczytaj cały tekst. Zastanów się, czego brakuje w zdaniach z lukami: podmiotu, 

orzeczenia czy innej części zdania. 

 Spróbuj uzupełnić pierwszą lukę. Zwróć uwagę na to, co znajduje się bezpośrednio przed 

luką i po luce. Ułatwi to wybór prawidłowej odpowiedzi. 

 Postępuj tak samo podczas uzupełniania kolejnych luk. Pamiętaj, że trzy wyrazy nie pasują 

do żadnej luki. 

 

Zadanie 15. 

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie 

uzupełniają luki 15.1.–15.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. 

Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 

 

A. fritas B. soy C. compras D. fuertes E. comidas F. estoy 

 

 Wskazówki do rozwiązania zadania 

 
Mensaje 

     
  

         De: martagomez@gmail.es  

        
 Para: pamelagomez@gmail.es  

        
 Asunto: Campamento  

        
        
 Mamá, 15.1._____ muy bien. Todos los días 

tenemos clases de inglés, pero solo por la mañana. 

Por las tardes descansamos, hacemos deporte o 

vamos de 15.2._____ a la ciudad. Además, las 

clases son muy divertidas porque no hay exámenes 

ni deberes. La cocina también me gusta. Nos dan 

un pescado con patatas 15.3._____ muy bueno. 

Hace sol y no llueve nunca. 

Besos, 

Marta 

 

        
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Której części mowy brakuje 

w trzeciej luce? Czy ten wyraz ma 

łączyć się z poprzedzającym lukę 

rzeczownikiem, 

czy z przymiotnikiem kończącym 

zdanie? Czy po wstawieniu 

wybranego wyrazu powstało 

zdanie, które ma sens? 

Której części mowy brakuje 

w drugiej luce? Która część mowy 

może łączyć się z wyrażeniem 

poprzedzającym lukę tworząc stały 

zwrot? Czy po wstawieniu tego 

rzeczownika powstało zdanie, 

które ma sens? 

Której części mowy brakuje 

w pierwszej luce? Która część 

mowy może łączyć się 

z przysłówkiem lub 

przysłówkami? Który z podanych 

czasowników jest używany 

do opisu samopoczucia? Czy po 

wstawieniu tego czasownika 

powstało zdanie, które ma sens? 
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Poprawne rozwiązania 

15.1. F 

15.2. C 

15.3. A 

Zadanie 16. 

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie 

uzupełniają luki 16.1.–16.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. 

Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 

A. hace B. contenta C. playa D. es E. enferma F. piscina 

 

 Mensaje 
     

 

         De: alicia@gmail.com  

        
 Para: elena@yahoo.es  

        
 Asunto: ¡Qué mala suerte!  

                
 

¡Hola, Elena! 

¿Qué tal? Yo ahora tengo que quedarme en casa porque estoy 16.1. _____. Me duele 

mucho la cabeza y tengo catarro. No puedo ver la tele ni leer libros porque me 

duelen los ojos. ¡Qué mala suerte! Por fin 16.2. _____ buen tiempo y yo no puedo 

salir de casa. Además, el próximo fin de semana vienen mis primas y me gustaría 

ir con ellas a la 16.3. _____ para tomar el sol y nadar en el mar. 

Alicia 

 

       
 

 

4. Rozumienie tekstów pisanych 

Znajomość języka hiszpańskiego to między innymi umiejętność zrozumienia różnych tekstów 

zamieszczonych w prasie, w Internecie, przeczytanych podczas zwiedzania, robienia zakupów 

czy podczas wykonywania wielu innych czynności każdego dnia. Czytasz teksty w różnym 

celu: czasem potrzebna jest Ci tylko jedna informacja, a czasem musisz dowiedzieć się, o czym 

jest cały tekst. Rozwiązując zadanie pamiętaj, w jakim celu czytasz tekst i czego chcesz się 

dowiedzieć z jego lektury. Po rozwiązaniu całego zadania sprawdź, czy wybrałeś prawidłowe 

odpowiedzi. 

4.1. Zadania na dobieranie 

Dobieranie tematu do tekstu 

 Twoim zadaniem jest dopasowanie do każdego tekstu jego tematu.  

 Przeczytaj wszystkie tematy. Pamiętaj, że jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu. 

 Przeczytaj teksty i spróbuj określić, o czym lub o kim mówią.  

 Zwróć uwagę na występujące w tekstach wyrażenia związane z danym tematem. 

 Nie kieruj się wyłącznie pojedynczymi słowami, ale treścią całych tekstów. 

mailto:elena@yahoo.es
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Zadanie 17.  

Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (17.1.–17.3.). Dopasuj do każdego tekstu właściwy 

temat (A–D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje 

do żadnego tekstu. 

A. un regalo B. una asignatura C. un lugar D. una profesión 

 

 
 

 
 

 

 Wskazówki do rozwiązania zadania 
 

17.1. 

Hoy hemos tenido clases en la nueva biblioteca del 

colegio. Es muy moderna, con ventanas grandes. 

También tiene mesas con ordenadores, sillas muy 

cómodas para estudiar y, claro, muchas estanterías con 

libros. 

Este texto trata de . 
 

 

 

 
 

17.2. 

Mi madre es famosa. Escribe cuentos para niños. 

A veces también hace ilustraciones para sus libros. 

Siempre trabaja en casa. Su trabajo es muy interesante 

porque es creativo. 

Este texto trata de . 
 

 

 
 

 

17.3. 

Mañana voy de compras porque quiero darle una 

sorpresa a mi mejor amiga. Me gustaría comprarle un 

cómic de su autor favorito. Creo que el de las 

aventuras de Paco y Pepe le va a gustar. La historia es 

interesante y muy divertida. 

Este texto trata de . 
 

 

 

 
 

 

 

Przeczytaj uważnie słowa w ramce. Czy wiesz, co one znaczą? 

Do czego odnoszą się rzeczowniki 

w tym tekście? Czy są one 

charakterystyczne dla opisu 

miejsca, rzeczy, zawodu 

czy przedmiotu szkolnego? 

Czy użyte czasowniki są typowe 

dla opisu miejsca czy czynności? 

Jak określiłbyś jednym słowem 

temat tekstu? Czy to słowo 

znajduje się w ramce? Jeśli tak, 

to odpowiedź jest prawidłowa. 

Jeśli nie, to zastanów się,  

które ze słów z ramki najlepiej 

określa, o czym jest tekst. 

Skup się na słownictwie. 

Czego dotyczą czasowniki, które 

tu odnajdziesz? Czy wskazują 

na jakieś czynności czy na cechy? 

Kto wykonuje czynności 

przedstawione w tym tekście? 

Do kogo lub do czego odnoszą się 

wymienione cechy? Dalej postępuj 

tak, jak w zadaniu 17.1. 

O czym informuje pierwsze 

zdanie? Jaki jest powód wyjścia 

na zakupy? Na co wskazują użyte 

dalej czasowniki i rzeczowniki? 

O kim lub o czym jest mowa? 

Dalej postępuj tak, jak w zadaniu 

17.1. 
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Poprawne rozwiązania 

17.1. C 

17.2. D 

17.3. A 

Zadanie 18. 

Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (18.1.–18.3.). Dopasuj do każdego tekstu właściwy 

temat (A–D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje 

do żadnego tekstu. 

A. una visita B. una familia C. una ciudad D. una casa 

 

18.1. 

Desde el año pasado vivo en el centro 

de Bilbao. Mi piso es moderno 

y luminoso, con un salón grande, dos 

cuartos de baño y una terraza enorme. 

¡Por fin, mi hermano y yo tenemos 

nuestros propios dormitorios! 

 18.2. 

Mis abuelos viven en Barcelona. Allí 

hay un parque muy original y muy 

bonito y un estadio fantástico. También 

hay una catedral famosa y otros 

monumentos interesantes.  

Este texto trata de . 
 

Este texto trata de . 

 

18.3. 

Nosotros pasamos mucho tiempo 

juntos. Los domingos vamos a ver el 

fútbol porque mi padre es aficionado al 

Real Madrid. Mi hermana toca la 

guitarra, por eso también vamos mucho 

a conciertos. Mi madre cocina muy 

bien, pero los domingos siempre 

comemos fuera. 

Este texto trata de . 

 

Dobieranie tekstów do pytań w tabeli 

 Twoim zadaniem jest wskazanie, w których tekstach znajdują się odpowiedzi na pytania 

zadane Twojemu rówieśnikowi. 

 Przeczytaj pytania. Zastanów się, czego one dotyczą i jakich informacji będziesz szukał w 

tekstach. 

 Przeczytaj wszystkie teksty. Zwróć uwagę na elementy graficzne, które mogą być pomocne 

w rozwiązywaniu zadania. 

 Ponownie przeczytaj pierwsze pytanie. Znajdź tekst zawierający odpowiedź na to pytanie. 

 Postępuj tak samo podczas wybierania odpowiedzi na kolejne pytania. 

 Pamiętaj, że w jednym tekście nie znajdziesz odpowiedzi na żadne pytanie.  
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Zadanie 19. 

Przeczytaj teksty A–E. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (19.1.–19.4.) 

odpowiednią literę, którą oznaczony jest tekst. Uwaga! Jeden tekst pozostanie 

niewykorzystany. 

 

 Wskazówki do rozwiązania zadania 

Roberto pyta: 
Marta 

odpowiada: 

Z którego 

tekstu 

Marta 

dowiedziała 

się o tym? 
 

 

 

 

19.1.  

 

 

 

 

19.2.  

 

 

 

 

19.3.  

 

 

 

 

19.4.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

¿Sabes dónde puedes 

comprar una pelota 

para tu mascota? 

 

Sí, lo sé. 

¿Sabes cómo es el gato 

perdido? 

Sí, lo sé. 

¿Sabes por qué el gato 

no quiere comer? 
Sí, lo sé. 

¿Sabes quién va a tener 

una mascota? 
Sí, lo sé. 

W których tekstach mówi się 

o planach na przyszłość? 

Które zostały opisane przez osoby 

posiadające już kota, a które przez 

kogoś, kto kota dopiero będzie 

miał? 

W których tekstach mówi się 

o jedzeniu? W którym tekście 

wspomina się o tym, że kot 

nie przyjmuje pożywienia, 

ponieważ jest chory? W których 

właściciel kota wyraża swoje 

zaniepokojenie zdrowiem pupila 

i szuka rozwiązania? 

W których tekstach mówi się 

o wyglądzie kota, czyli jego 

kolorze, wieku, charakterze? 

W którym z tych tekstów opis 

dotyczy kota zagubionego? 

W którym tekście mówi się, 

że ktoś zgubił lub znalazł kota? 

W których tekstach jest mowa 

o zakupach? Który z tych tekstów 

wskazuje na miejsce zakupów? 

Czy jest to miejsce, gdzie można 

kupić coś dla zwierząt domowych? 

Pamiętaj, że informacja gdzie 

można kupić zabawki dla pupila 

może być zawarta w zdaniu, 

które informuje gdzie coś 

kupiliśmy, gdzie chcemy się 

wybrać na zakupy lub w formie 

reklamy tego miejsca lub 

ogłoszenia. 
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A. B. 

  

TIENDA ON_LINE 

 

TODO PARA TU MASCOTA 

 Juguetes 

 Comida 

 Vitaminas 

 Artículos de higiene 

Visítanos en 

www.gatosperros_felices.es 

Precios bajos 

 

  

C.  

FORO Mensaje 
 

 He mandado unas fotos de mi gato Michifú a la revista escolar e, imaginaos, ¡han 

publicado una de ellas! Tenéis que verla. 

Javier  

 

D. E. 

 

 

Poprawne rozwiązania 

19.1. B 

19.2. E 

19.3. D 

19.4. A 

En el parque he encontrado un gato. 

Es pequeño, tiene 4 o 5 meses, es de 

color negro y lleva un collar con su 

nombre, Misha. Es muy alegre  

y divertido. Llamar al 632 69 77. 

¡Hola, Marta! La gata 

de mi tía tiene gatitos 

pequeños y puedo 

llevarme uno. Mis 

padres están de 

acuerdo. Voy a ir por el 

gato mañana. ¿Qué 

tengo que comprar? 

¿Qué comen los gatos 

pequeños? 

Teresa 

 Mensaje      

         De: pablo@gmail.com  

         Para: marta@yahoo.es  

         Asunto: problema  

                 

Marta, no puedo venir hoy porque Sasha, mi 

gato, está mal. El veterinario dice que tiene 

dolor de muelas y por eso no come nada. 

Quiero estar con él. Te llamo más tarde. 

 

 

 

      

  

http://www.gatosperros_felices.es/
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Zadanie 20. 

Przeczytaj teksty (A–E). Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (20.1.-20.4.) 

odpowiednią literę, którą oznaczony jest tekst. Uwaga! Jeden tekst pozostanie 

niewykorzystany. 

 

 
 

Mama pyta: 
Lucas 

odpowiada: 

Z którego 

tekstu Lucas 

dowiedział się 

o tym? 

  

20.1.  

 
 

20.2.  

  

20.3.  

  

20.4.  

A. B. 

  

 

Biblioteca Pública 

de Segovia 

 

 

¿No sabes qué hacer 

con tus libros usados? 

 

¡Tráelos a nuestra biblioteca! 

 

Por cada 5 libros usados 

te damos un libro nuevo gratis. 

 

  

¿Sabes quién ha escrito un libro sobre una 

escuela? 
Sí, lo sé. 

¿Sabes qué tipo de libros prefieren los jóvenes? 
Sí, lo sé. 

¿Sabes cuándo es el examen? Sí, lo sé. 

¿Sabes dónde puedes recibir un libro sin pagar? Sí, lo sé. 

¡Hola, Lucas! 

Tengo un problema: 

mañana tenemos el 

test de Historia y no 

sé dónde está mi 

libro. ¿No lo tienes 

tú en tu mochila?  

Juanjo 
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C. 

FORO Mensaje 
 

 
Me encanta leer y me interesa lo que leen mis compañeros. Los chicos de mi 

colegio dicen que sus libros favoritos son los de escritores españoles, sobre todo 

de Carlos Pedro Sierra. Además, casi todos leen libros electrónicos.  

 
 

  

D. E. 

 

 

 Mensaje      

         De: jose@gmail.com  

         Para: lucas@yahoo.es  

         Asunto: ¡Hola!  

                 
¡Hola, Lucas! 

Tengo una noticia: he ganado un concurso 

de Historia y por eso no tengo que escribir 

el examen final de esta asignatura. 

Además, me han regalado una tableta.  

¡Qué guay!  

José 

 

        

4.2. Zadania wielokrotnego wyboru 

 Twoim zadaniem jest wybranie dla każdego pytania jednej z trzech możliwych odpowiedzi 

przedstawionych na obrazkach. 

 Przyjrzyj się uważnie obrazkom i zastanów się, co lub kogo przedstawiają oraz przeczytaj 

pytania sformułowane w języku hiszpańskim. 

 Przeczytaj tekst i postaraj się jak najlepiej go zrozumieć. 

 Przeczytaj ponownie pierwsze pytanie do tekstu. Znajdź w tekście fragment, którego 

dotyczy to pytanie i wybierz odpowiedź. 

 Postępuj tak samo podczas wybierania odpowiedzi na kolejne pytania. 

 Rozwiązując zadanie, nie kieruj się wyłącznie pojedynczymi słowami, ale treścią całego 

tekstu. 

Zadanie 21. 

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi 

A, B albo C. 

 

 Mensaje        

         De: silvia.montero@gmail.com  

         Para: lucia.alonso@yahoo.es  

         Asunto: ¡Hola!  

   

 

 

 

             

LIBRERÍA 

DON QUIJOTE 

 

15 de abril a las 16:30h 

 

Pablo Martínez 

 

va a hablar sobre su último libro: 

 

La historia de nuestro colegio 
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 Hola, Lucía: 

¿Qué tal tus vacaciones en Londres? ¿Realmente es una ciudad tan bonita? Dicen que 

llueve mucho allí, ¿es verdad? Yo he vuelto del campo y ahora paso las vacaciones en 

la playa. Estamos solo mis padres y yo, porque mi hermano fue a un campamento. 

Aquí hace buen tiempo, ideal para descansar. Todos los días, después del desayuno, 

nadamos en la piscina del hotel. Por las tardes leemos un poco en la terraza y luego 

paseamos o montamos en bici.  

Ayer mi madre y yo fuimos de compras. Ella se compró un sombrero blanco y yo, unas 

gafas de sol muy bonitas. También tengo un regalo para ti: unos pendientes. ¡Son 

preciosos! 

Besitos, 

Silvia 

 

 

 

 

 
Wskazówki do rozwiązania zadania 

21.1. ¿Dónde está Silvia? 

A.  B.  C.  

   
 

 

21.2. ¿Con quién pasa las vacaciones la chica? 

A.  B.  C.  

   
 

 

21.3. ¿Qué hace Silvia por la mañana? 

A.  B.  C.  

   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Zwróć uwagę na występujące 

w tekście i w pytaniu określenia 

czasu. Przypomnij sobie nazwy 

posiłków oraz typowe dla nich 

pory dnia. Jakie czynności 

związane z czasem wolnym 

odnalazłeś w tekście? Która z tych 

czynności wykonywana jest rano? 

Przeczytaj kolejny fragment 

tekstu. Zwróć uwagę 

na wymienionych w nim członków 

rodziny oraz na czasowniki  

i czasy użyte w tym fragmencie. 

Do kogo odnosi się czas 

teraźniejszy? Do kogo czas 

przeszły? Przyjrzyj się rysunkom, 

wybierz ten, który odpowiada 

na postawione pytanie i zgadza się 

z informacją zawartą w tekście. 

Przeczytaj pierwszy fragment 

tekstu. Zwróć uwagę 

na wymienione w nim miejsca, 

w których spędza się wakacje. 

Skup się na tym, gdzie spędza 

wakacje Lucía, skąd już wróciła 

i gdzie się obecnie znajduje 

Sylwia. Pytanie w zadaniu dotyczy 

obecnego miejsca pobytu Sylwii. 

Po odszukaniu go w tekście, 

dopasuj je do odpowiedniego 

rysunku. 
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21.4. ¿Qué compró la chica para su amiga? 

A.  B.  C.  

   
 

 
 

 

Poprawne rozwiązania 

21.1. C 

21.2. C 

21.3. A 

21.4. B 

 

Zadanie 22. 

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi 

A, B albo C. 

 

 Mensaje       

         De: pedro@yahoo.es  

         Para: ana@gmail.com  

         Asunto: Premio  

                 
¡Hola, Ana! 

Quiero mandar mi cuento a nuestra revista escolar. ¿Qué te parece esta historia? 

Marcos, un chico de ciudad, pasa las vacaciones en casa de sus tíos, en un pequeño 

pueblo de la montaña, cerca de un río. La casa es muy grande y vieja, tiene dos pisos y 

muchos balcones. En el cuarto de Marcos hay bastantes muebles: un gran armario, una 

cama doble, cómodas y estanterías. Una mañana, Marcos ve en la mesa la foto de un 

chico que lleva ropa rara: una chaqueta de rayas, un sombrero negro y una corbata a 

cuadros. Además, el chico se parece mucho a Marcos. Bueno, si te interesa la historia, 

te cuento el resto después... 

Besos, 

Pedro 

 

 

 

Przeczytaj następny fragment 

tekstu. Zwróć uwagę na zakupione 

przedmioty oraz na to, kto je kupił. 

Przypomnij sobie znaczenie słowa 

regalo. Które z wymienionych 

przedmiotów zakupiły mama 

i Sylwia dla siebie? Który 

przedmiot został wymieniony 

w tekście jako prezent? 

mailto:pedro@yahoo.es
mailto:ana@gmail.com
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22.1. ¿Dónde está Marcos de vacaciones?  

A. B. C. 

   

22.2. ¿Cómo es la casa de sus tíos? 

A.  B. C. 

   

22.3. ¿Dónde encuentra la foto Marcos? 

A. B. C. 

   

22.4. ¿Qué lleva el chico de la foto? 

A. B. C. 
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5. Transkrypcje tekstów do słuchania 

Transkrypcje tekstów do zadań ze wskazówkami (zadania: 1., 3., 5., 7.) znajdują się w  rozdziale 

1. 

 

Zadanie 2. 

Tekst 1. 

Chłopiec: Carlos, soy Sebastián. ¿Sabes que mi banda favorita, Los Energéticos, viene 

en mayo a Barcelona? Van a tocar en el estadio. Papá dice que va a ir 

conmigo. Ya tenemos las entradas. ¡Qué contento estoy! Luego te llamo. 

Tekst 2. 

Chłopiec:  ¿Has hecho ya todos los ejercicios? 

Dziewczynka: No, todavía no. El último es muy difícil. 

Chłopiec: ¿Te ayudo? 

Dziewczynka: No, no. Quiero hacerlo sola. 

Tekst 3. 

Dziewczynka: Mis compañeras de clase siempre hablan de alguna película que han visto. 

Sobre todo les gustan las películas de amor y de los problemas de los 

adolescentes. Yo no veo mucho la tele y voy al cine una vez al mes. Soy 

una chica activa y prefiero montar en bici o jugar al tenis. 

 

Zadanie 4. 

Dialog 1. 

Dziewczynka: ¡Hola, buenos días! 

Mężczyzna: ¡Buenos días! ¿Qué deseas?  

Dziewczynka: Busco un regalo para mi amigo. 

Mężczyzna: ¿Y qué le interesa a tu amigo? 

Dziewczynka: Le encanta el fútbol. 

Mężczyzna: Mira, aquí tenemos unas camisetas del Real Madrid y unas pelotas que 

están muy bien de precio. 

Dziewczynka:  Camisetas no, él ya tiene muchas. Y esta pelota, ¿cuánto cuesta?  

Mężczyzna: 25 euros. 

Dziewczynka: ¡Oh, es demasiado cara! 

Dialog 2. 

Chłopiec: Mamá, ¿cuándo termina esta película?  

Kobieta: A las nueve, ¿y por qué preguntas, hijo? 

Chłopiec: Es que a las nueve quiero ver un partido. 

Kobieta:  ¿Quién juega hoy? 

Chłopiec:  El Deportivo de La Coruña contra el Atlético de Madrid. 

Kobieta:  No hay problema, yo también quiero verlo. Todavía queda media hora.  

¿Por qué no vas a tu dormitorio y estudias un poco antes del partido? 

Dialog 3. 

Dziewczynka: ¡Hola, Carlos! ¿De dónde vienes? 

Chłopiec: ¡Hola, María! Vengo del estadio. 

Dziewczynka: ¿Qué tal el partido?  

Chłopiec: Bien, muy bien. Nuestro equipo ha ganado 5 a 0.  

Dziewczynka:  ¡Qué bien! 
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Chłopiec: ¡Uy, uy...! Tengo que bajar aquí, esta es mi parada. Nos vemos en el colegio. 

Hasta luego. 

Dziewczynka:  Hasta la vista. 

 

Zadanie 6. 

Chłopiec: ¡Hola, Ana! He venido a ver tus pequeños perritos. 

Dziewczynka: ¡Qué bien! Pasa al salón. ¡Mira, aquí están! 

Chłopiec: ¿Cómo se llaman? 

Dziewczynka: El negro se llama Chili y no tiene miedo de nada. 

Chłopiec: ¿El qué está jugando con la pelota al lado de la puerta?  

Dziewczynka: No, el que está sentado debajo de la silla. El negro que está jugando es Dodo. 

Es muy activo. Nunca se cansa de jugar.  

Chłopiec: ¿Y el blanco que duerme en el sofá? 

Dziewczynka: Es Rex, el más tranquilo. Duerme casi todo el día. El sofá es su lugar 

favorito. 

Chłopiec: ¡Qué bonitos son! 

Dziewczynka: ¿Verdad? Pero mi preferido es Brutus. Es muy divertido y tiene una oreja 

blanca y una negra. 

Chłopiec: ¿Y dónde está ahora? 

Dziewczynka: Allí, debajo de la ventana. 

Chłopiec: Pues, me gustan todos.  

 

Zadanie 8. 

Tekst 1. 

Dziewczynka: ¡Hola, Pedro! ¿Todavía no has salido de vacaciones?  

Chłopiec: Es que se ha roto el coche de mis padres y hemos cambiado de planes. 

Dziewczynka: ¿De verdad? ¿Y qué vais a hacer? 

Chłopiec: Ya tenemos los billetes de avión para el martes. Vamos a Mallorca. ¿Y tú, 

Marta? ¿Cuándo te vas a la montaña? 

Dziewczynka: Mañana. El tren sale a las cinco de la tarde. 

Tekst 2. 

Dziewczynka: A mis compañeros les gustan mucho los dulces, pero yo prefiero las frutas. 

En mi casa siempre hay muchas, pero no todas me gustan. Por ejemplo, 

nunca como naranjas. Me gustan las fresas, los plátanos, pero la fruta que 

me encanta es la manzana. En el recreo siempre como una. 

Tekst 3. 

Chłopiec: Oye, Laura, tengo dos entradas para la película Los amigos. ¿Quieres venir 

conmigo? 

Dziewczynka: Claro que sí. ¿Qué día? 

Chłopiec: Hoy por la tarde. 

Dziewczynka: ¿Esta tarde? ¿A qué hora empieza? 

Chłopiec: A las cuatro y veinte. 

Dziewczynka: Vale. ¿Y qué hora es? 

Chłopiec: Son las tres menos diez. Tienes una hora y media. Te espero en la puerta del 

cine. 
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Tekst 4. 

Chłopiec: No sé qué quiero hacer en el futuro. Mi hermano mayor es estudiante de 

Medicina. Va a ser médico como nuestra madre. Mi hermana canta muy 

bien y quiere ser cantante. Mi padre enseña Matemáticas en un colegio, pero 

yo no quiero ser profesor. 

Tekst 5.  

Kobieta: Marcos, tu padre y yo vamos a montar en bici. ¿Quieres venir con 

nosotros? 

Chłopiec: ¿Montar en bici? No quiero. Prefiero ver la tele. 

Kobieta:: ¡Anda, cariño, ponte los pantalones cortos y ven! 

Chłopiec: Bueno...  

Kobieta:  También llévate tu mochila. Está en el salón. 

Chłopiec: Sí, mamá. 

Kobieta:  Y recuerda ponerte una gorra porque hace sol. 
 

6. Rozwiązania i komentarze do zadań 

Rozwiązania do zadań ze wskazówkami (zadania: 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21.) 

znajdują się w rozdziałach 1-4. 

 

Zadanie 2. 

2.1. TAK 

2.2. NIE 

2.3. NIE 

2.1. Poprawna odpowiedź brzmi TAK, gdyż chłopiec informuje, jaki zespół przyjeżdża dać 

koncert, kiedy i gdzie koncert się odbędzie oraz z kim na ten koncert się wybierze. Wspomina 

również, że ma już bilety wstępu na ten koncert. 

2.2. Poprawną odpowiedzią jest NIE. Dziewczynka na propozycję kolegi, który oferuje jej 

pomoc, odpowiada przecząco; chce zrobić zadanie sama. W tej rozmowie chłopiec oferuje 

pomoc, dziewczynka o nią nie prosi. 

2.3. Poprawna odpowiedź to NIE. Dziewczynka mówi o koleżankach z klasy, które opowiadają 

o filmach, które obejrzały oraz o tym, jakie filmy lubią oglądać. Gdy mówi o sobie, wspomina, 

co robi w czasie wolnym. 

 

Zadanie 4. 

4.1. C 

4.2. A 

4.3. D 

4.1. Wysłuchałeś rozmowy dziewczynki ze sprzedawcą w sklepie. Wiemy, że to sprzedawca, 

ponieważ zwraca się dziewczynki Buenos días. ¿Qué deseas? Jest to typowy zwrot używany 

w sklepach. Sprzedawca proponuje zakup różnych rzeczy: tenemos unas camisetas (…) y unas 

pelotas . Poprawne rozwiązanie to C. 
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4.2. Mama i syn rozmawiają o meczu. Rozmowa odbywa się w czasie, gdy mama ogląda film, 

a chłopiec niecierpliwie czeka na mecz: ¿cuándo termina esta película? Mama sugeruje, żeby 

syn wykorzystał czas do rozpoczęcia meczu na naukę w swoim pokoju. Rozmowa ma więc 

miejsce w domu, w pomieszczeniu, gdzie jest telewizor. Poprawne rozwiązanie to A. 

4.3. Koleżanka i kolega spotykają się przypadkowo. Wskazuje na to pytanie: ¿De dónde vienes? 

Rozmawiają o wygranym meczu: nuestro equipo ha ganado 5 a 0. W pewnym momencie 

chłopiec orientuje się, że już musi wysiąść i mówi: tengo que bajar aquí, esta es mi parada. 

Rozmowa toczy się więc w autobusie. Poprawne rozwiązanie to D. 

 

Zadanie 6. 

6.1. C 

6.2. B  

6.3. A 

6.4. E 

6.1. Poprawne rozwiązanie to C. Jest to pies opisany jako pierwszy. Jest czarny (jak B), ale 

siedzi pod krzesłem. 

6.2. Poprawne rozwiązanie to B. Podobnie jak pierwszy pies, ten też jest czarny, ale bawi się 

piłeczką obok drzwi. 

6.3. Poprawne rozwiązanie to A. Jest to pies biały, który śpi na sofie. Na rysunku jest jeszcze 

drugi biały pies (D), ale w rozmowie nie ma żadnej informacji na jego temat. 

6.4. Poprawne rozwiązanie to E. Jest to pies z jednym czarnym i jednym białym uchem, który 

leży w koszyku pod oknem. 

 

Zadanie 8. 

8.1. B 

8.2. A 

8.3. B 

8.4. C 

8.5. B 

8.1. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź B, ponieważ na pytanie chłopca kiedy jedzie w góry, 

dziewczynka odpowiada: Mañana. El tren sale a las cinco de la tarde. Niepoprawnymi są 

odpowiedzi A i C, gdyż zarówno samochód, jak i samolot dotyczą podróży chłopca. 

8.2. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź A, ponieważ dziewczynka mówi, że owocem, który 

uwielbia jest jabłko: la fruta que me encanta es la manzana. Niepoprawną jest odpowiedź 

B, gdyż dziewczynka wyjaśnia, że nigdy nie je pomarańczy. Również niepoprawna jest 

odpowiedź C, ponieważ dziewczynka wymienia truskawki jako jedne z owoców które lubi, ale 

nie mówi, że są to jej ulubione owoce. 

8.3. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź B. Zgadzając się na wspólne wyjście do kina 

dziewczynka zadaje koledze pytanie o godzinę. Chłopiec podaje godzinę: Son las tres menos 

diez. Nie jest poprawną odpowiedź A, gdyż ta godzina nie pada w rozmowie, lecz chłopiec 

mówiąc: Tienes una hora y media informuje koleżankę o czasie, który pozostał do rozpoczęcia 
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seansu. Również niepoprawna jest odpowiedź C, ponieważ o tej godzinie rozpoczyna się film, 

a pytanie w zadaniu dotyczy godziny, o której odbywa się rozmowa. 

8.4. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź C, ponieważ na końcu wypowiedzi chłopiec wyjaśnia: 

Mi padre enseña Matemáticas en un colegio. Ponadto chłopiec dodaje, że on sam nie chce być 

nauczycielem. Niepoprawną jest odpowiedź A, gdyż to nie tata chłopca dobrze śpiewa, ale jego 

siostra, która chce być piosenkarką. Odpowiedź B jest także niepoprawna. To nie tata chłopca 

jest lekarzem lecz mama, a starszy brat chłopca będzie lekarzem dopiero w przyszłości. 

8.5. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź B. Chłopiec na tym rysunku wykonał wszystkie 

polecenia mamy, tzn. założył krótkie spodnie, zabrał ze sobą plecak i założył czapkę. Chłopiec 

na rysunku A zabrał ze sobą plecak i założył czapkę, ale nie założył krótkich spodni. Dlatego 

ta odpowiedź jest niepoprawna. Również niepoprawną jest odpowiedź C, ponieważ chłopiec 

przedstawiony na rysunku założył krótkie spodnie, ale nie zabrał ze sobą plecaka i nie założył 

czapki. 

 

Zadanie 10. 

10.1. C 

10.2. C 

10.3. B 

10.1. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź C, gdyż jest to pytanie o powód złego samopoczucia 

chłopca. Odpowiedź A jest niepoprawna, ponieważ jest to pytanie, na które trzeba 

odpowiedzieć opisując kogoś lub coś. Natomiast odpowiedź B, ¿Por qué no?, to pytanie 

dlaczego ktoś czegoś odmawia i dlatego jest niepoprawna. 

10.2. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź C, gdyż jest to opinia o kurtce, a tego dotyczyło 

pytanie. Odpowiedź A jest niepoprawna, ponieważ jest potwierdzeniem, że coś gdzieś się 

znajduje. Odpowiedź B, również niepoprawna, to zwrot grzecznościowy używany, kiedy ktoś 

nam kogoś przedstawia. 

10.3. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź B, ponieważ jest wyrażeniem żalu z powodu czegoś 

przykrego, w tym wypadku połamanych okularów kolegi. Odpowiedzi A i C to zwroty 

wyrażające zadowolenie i radość, i dlatego w opisanej sytuacji są niepoprawne. 

 

Zadanie 12. 

12.1. C 

12.2. F 

12.3. E 

12.4. D 

12.5. A 

12.1. Poprawne rozwiązanie to reakcja C, która zaczyna się od typowego wyrażenia 

wprowadzającego podawanie przyczyny: es que. 

12.2. Poprawne rozwiązanie to reakcja F: Al lado de la ventana. Pytanie dotyczy miejsca, 

w którym wolisz usiąść. Na pytanie gdzie? musisz podać określenie miejsca. W poprawnie 

wybranej reakcji informujesz, że miejsce, gdzie chcesz usiąść znajduje się obok okna. 
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12.3. Poprawne rozwiązanie to reakcja E: Creo que bastante bien. W pytaniu zawarte jest słowo 

jak?, dlatego też w odpowiedzi należy użyć przysłówka odnoszącego się do sposobu. 

W odpowiedzi E jest to: bastante bien. Oprócz tego odpowiedź zaczyna się od wyrażenia opinii: 

Creo que. 

12.4. Poprawne rozwiązanie to reakcja D: Lo siento, pero solo tengo uno. W tym zdaniu 

pojawia się słowo uno, które odnosi się do długopisu, o którego pożyczenie prosi Cię 

koleżanka. Jest też typowe wyrażenie lo siento, którego używamy, gdy z jakiegoś powodu 

odpowiadamy na prośbę przecząco. Słowo bolígrafo pojawia się też w reakcji B. Nie jest to 

jednak prawidłowe rozwiązanie, gdyż zdanie B jest prośbą o pożyczenie długopisu, a nie 

reakcją na prośbę. 

12.5. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź A. Sytuacja wymaga użycia zwrotu wyrażającego 

prośbę. W języku hiszpańskim grzeczne poproszenie o przysługę powinno zakończyć się 

wyrażeniem: por favor, które występuje w odpowiedzi A. Oprócz zwrotu grzecznościowego na 

końcu zdania, odpowiedź A rozpoczyna się od formy grzecznościowej ¿puedes?, która jest 

typowa dla zdań wyrażających prośbę. 

 

Zadanie 14. 

14.1. B 

14.2. A 

14.3. A 

14.1. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź B. Pytanie dotyczy dziewczynki w okularach, a więc 

siedzącej na kanapie. Odpowiedź A jest niepoprawna, ponieważ na fotelu śpi kot, a odpowiedź 

C, ponieważ na krześle siedzi dziewczynka bez okularów. 

14.2. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź A. Pytanie dotyczy tego co robi kot, a kot śpi. 

Odpowiedź B jest niepoprawna, ponieważ kanapkę je dziewczynka, a odpowiedź C, ponieważ 

to dzieci grają w szachy. 

14.3. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź A. Pytanie dotyczy pogody. Przez okno widzimy 

drzewa targane wiatrem i wirujące liście. Nie widzimy chmur, a więc odpowiedź B, jest 

niepoprawna, ani deszczu, stąd niepoprawna jest także odpowiedź C. 

 

Zadanie 16. 

16.1. E 

16.2. A 

16.3. C 

16.1. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź E. Wyrazem, który poprawnie uzupełnia lukę jest 

enferma. W zdaniu poprzedzającym lukę dziewczynka mówi: Yo ahora tengo que quedarme 

en casa. W zdaniu za luką wyjaśnia, co jej dolega: Me duele mucho la cabeza y tengo catarro. 

Ponadto, z czasownikiem estar, z podanych odpowiedzi możesz tylko połączyć wyrazy: 

enferma lub contenta, które mówią o samopoczuciu. Wyrażenie estoy contenta nie pasuje do 

kontekstu wypowiedzi, dlatego odpowiedź B jest niepoprawna. 

16.2. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź A, gdyż chcąc powiedzieć, że jest ładna pogoda 

powinieneś połączyć określenie buen tiempo z czasownikiem hacer, który jest używany do 
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opisu pogody. Inny czasownik, który jest w ramce, ser, w połączeniu z wyrażeniem buen tiempo 

tworzy wypowiedź niepoprawną. Odpowiedź D nie jest więc właściwa. 

16.3. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź C. Wyrazem, który poprawnie uzupełnia ten 

fragment jest playa. Wyraz piscina (odpowiedź F) nie może być poprawnym uzupełnieniem 

tego fragmentu, gdyż na basenie można się opalać, ale nie można pójść na basen, żeby kąpać 

się w morzu. To nielogiczne. 

 

Zadanie 18. 

18.1. D 

18.2. C 

18.3. B 

18.1. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź D, ponieważ w tekście jest wiele określeń 

dotyczących domu. Autor wymienia części mieszkania i je opisuje. W tekście mówi się 

o mieście Bilbao, ale przy okazji określenia miejsca zamieszkania. Tematem tekstu nie jest 

więc una ciudad (C). Występujący w tekście wyraz dotyczący rodziny, hermano, pojawia się 

w kontekście mieszkania: bracia mają osobne pokoje. Tematem głównym tekstu nie jest więc 

una familia (B). 

18.2. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź C, ponieważ w tekście pojawia się wiele określeń 

dotyczących miasta. Mówi się o parku, stadionie, zabytkach. Występujący w tekście wyraz 

dotyczący rodziny, abuelos, pojawia się w kontekście miasta: dziadkowie są mieszkańcami 

Barcelony. Tematem głównym tekstu nie jest więc una familia (B).  

18.3. Poprawna odpowiedź to B, ponieważ w tekście wymienia się członków rodziny, mówi 

się o ich upodobaniach, o tym co robią razem i osobno. W tekście pojawia się Madryt, ale przy 

wymienianiu klubu sportowego: ojciec jest kibicem Real Madrid. Tematem tekstu nie jest więc 

una ciudad (C).  

 

Zadanie 20. 

20.1. D 

20.2. C 

20.3. A 

20.4. B 

20.1. Poprawna odpowiedź do tego zadania zawarta jest w tekście D. W pytaniu dowiadujesz 

się, że ktoś napisał książkę na temat szkoły i masz się dowiedzieć, kto to jest. W tekście 

D możesz przeczytać, że: Pablo Martínez va a hablar sobre su último libro. Następnie został 

podany tytuł tej książki: La historia de nuestro colegio, czyli książka jest na temat szkoły. 

W tekście C możesz odszukać imię i nazwisko autora książek, jednak nie ma w nim informacji 

na temat tego, czy napisał książkę o szkole. Dlatego C nie jest poprawną odpowiedzią. 

20.2. Pytanie dotyczy ulubionego rodzaju książek czytanych przez młodzież. W tekście 

C została zawarta informacja odpowiadająca na to pytanie. W swoim wpisie na forum chłopiec 

informuje że: Los chicos de mi colegio dicen que sus libros favoritos son los de escritores 

españoles. Ponadto wymienia nazwisko autora, którego książki przede wszystkim czytają, 

i dodaje, że prawie wszyscy czytają książki w wersji elektronicznej. 
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20.3. W zadaniu masz wskazać, skąd można się dowiedzieć, kiedy jest sprawdzian. Odpowiedź 

zawarta jest w wiadomości A. Juanjo poszukuje swojego podręcznika do historii ponieważ: 

mañana tenemos el test de Historia. Dowiadujesz się więc, kiedy jest sprawdzian. W tekście E 

również jest wzmianka o sprawdzianie, ale nie ma informacji, kiedy się odbędzie, dlatego 

odpowiedź E jest niepoprawna.   

20.4. Poprawna odpowiedź do tego zadania zawarta jest w tekście B, z którego dowiadujesz się 

że: Por cada 5 libros usados te damos un libro nuevo gratis. Informacja o otrzymaniu czegoś 

w prezencie, czyli za darmo, pojawia się także w tekście E. Jednak nie jest to prawidłowa 

odpowiedź, ponieważ informacja w tekście E dotyczy tabletu już podarowanego, który 

otrzymał José za wygranie konkursu z historii. 

 

Zadanie 22. 

22.1. B  

22.2. C 

22.3. A 

22.4. B 

22.1. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź B, ponieważ z tekstu dowiadujemy się, że miejsce, 

gdzie Marcos spędza wakacje to małe miasteczko w górach, położone nad rzeką. Odpowiedź 

A jest niepoprawna, ponieważ rysunek przedstawia duże miasto, a Marcos z miasta pochodzi, 

ale nie spędza tam wakacji. Odpowiedź C jest niepoprawna, ponieważ na rysunku brakuje gór. 

22.2. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź C. Dom wujostwa jest jednopiętrowy i ma dużo 

balkonów. Odpowiedź A jest niepoprawna, ponieważ dom przedstawiony na rysunku jest 

parterowy. Odpowiedź B jest niepoprawna, ponieważ dom przedstawiony na rysunku nie ma 

balkonów. 

22.3. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź A. Marcos znajduje zdjęcie na stole. Meble 

przedstawione na rysunkach B i C znajdują się w pokoju Marcosa, ale na nich nie ma żadnego 

zdjęcia. 

22.4. Poprawne rozwiązanie to odpowiedź B. Chłopiec na zdjęciu nosi czarny kapelusz. 

Odpowiedź A jest niepoprawna, ponieważ chłopiec ze zdjęcia ma na sobie krawat, ale w kratkę. 

Z kolei odpowiedź C jest niepoprawna, gdyż marynarka chłopca jest w paski, nie w kratkę. 
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7. Wykaz umiejętności ogólnych i szczegółowych 
sprawdzanych zadaniami  

Zadanie 1. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne 

artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie 

języka […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

1.1.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie; 

1.2.: 1.3) szkoła; 

1.3.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie. 

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: 

1.1.: 2.3) rozumie ogólny sens prostego tekstu;  

1.2.: 2.3) rozumie ogólny sens prostego tekstu; 

1.3.: 2.5) rozumie intencje rozmówców (np. podawanie 

informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, 

żartowanie). 

Zadanie 2. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne 

artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie 

języka […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

2.1.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie; 

2.2.: 1.3) szkoła; 

2.3.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie. 

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: 

2.1.: 2.3) rozumie ogólny sens prostego tekstu;  

2.2.: 2.5) rozumie intencje rozmówców (np. podawanie 

informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, 

żartowanie); 

2.3.: 2.3) rozumie ogólny sens prostego tekstu. 
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Zadanie 3. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne 

artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie 

języka […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

3.1.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie; 

3.2.: 1.10) sport; 

3.3.: 1.7) zakupy i usługi. 

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: 

3.1.: 2.6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. 

u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole);  

3.2.: 2.6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. 

u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole); 

3.3.: 2.6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. 

u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole). 

Zadanie 4. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne 

artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie 

języka […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

4.1.: 1.7) zakupy i usługi; 

4.2.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie; 

4.3: 1.10) sport. 

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: 

4.1.: 2.6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. 

u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole);  

4.2.: 2.6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. 

u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole); 

4.3.: 2.6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. 

u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole). 
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Zadanie 5. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne 

artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie 

języka […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

1.5) życie rodzinne i towarzyskie. 

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: 

5.1.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe; 

5.2.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe; 

5.3.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe; 

5.4.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe. 

Zadanie 6. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne 

artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie 

języka […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

1.13) świat przyrody / 1.5) życie rodzinne i towarzyskie. 

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: 

6.1.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe; 

6.2.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe; 

6.3.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe; 

6.4.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe. 

Zadanie 7. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne 

artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie 

języka […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 
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7.1.:1.10) sport; 

7.2: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie; 

7.3.:1.5) życie rodzinne i towarzyskie; 

7.4.: 1.2) dom / 1.5) życie rodzinne i towarzyskie; 

7.5.: 1.6) żywienie. 

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: 

7.1.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście 

słuchanym; 

7.2.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście 

słuchanym; 

7.3.: 2.1) reaguje na polecenia; 

7.4.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście 

słuchanym; 

7.5.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście 

słuchanym. 

Zadanie 8. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne 

artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie 

języka […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

8.1.:1.8) podróżowanie i turystyka; 

8.2.: 1.6) żywienie; 

8.3.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie; 

8.4.: 1.4) praca; 

8.5.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie. 

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: 

8.1.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście 

słuchanym; 

8.2.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście 

słuchanym; 

8.3.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście 

słuchanym; 

8.4.: 2.4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście 

słuchanym; 

8.5.: 2.1) reaguje na polecenia.  

Zadanie 9. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 
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Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych 

sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do 

sytuacji komunikacyjnej […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

9.1.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie; 

9.2.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie; 

9.3.: 1.6) żywienie. 

6. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia 

codziennego: 

9.1.: (I etap edukacyjny) 5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi 

w ramach wyuczonych zwrotów […]; 

9.2.: 6.4) mówi, co posiada i co potrafi; 

9.3.: 6.3) podaje swoje upodobania. 

Zadanie 10. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie  

i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 

adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

10.1.: 1.11) zdrowie; 

10.2.: 1.7) zakupy i usługi; 

10.3.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie; 

6. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego: 

10.1.: (I etap edukacyjny) 5) zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; 

10.2.: 6.3) podaje swoje upodobania;  

10.3.: 6.6) wyraża swoje emocje. 

Zadanie 11. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach 

reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji 

komunikacyjnej […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

1.5) życie rodzinne i towarzyskie / 1.10) sport. 
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6. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego: 

11.1.: (I etap edukacyjny) 5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi 

w ramach wyuczonych zwrotów;  

11.2.: 6.3) podaje swoje upodobania i 13.: posiada świadomość 

językową; 

11.3.: 6.7) wyraża prośby i podziękowania i 13.: posiada 

świadomość językową; 

11.4.: 6.6) wyraża swoje emocje i 13.: posiada świadomość 

językową; 

11.5.: (I etap edukacyjny) 5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi 

w ramach wyuczonych zwrotów i 13.: posiada świadomość 

językową. 

Zadanie 12. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach 

reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji 

komunikacyjnej […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

1.5) życie rodzinne i towarzyskie / 1.3) szkoła. 

6. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego: 

12.1.: (I etap edukacyjny)5) […] zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi […] i 13.: posiada świadomość językową; 

12.2.: (I etap edukacyjny)5) […] zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi […]i 13.: posiada świadomość językową; 

12.3.: (I etap edukacyjny)5) […] zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi […] i 13.: posiada świadomość językową; 

12.4.: 6.4) mówi, co posiada i co potrafi robić i 13.: posiada 

świadomość językową; 

12.5.: 6.7) wyraża prośby i podziękowania i 13.: posiada 

świadomość językową. 

Zadanie 13. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]. 

13.1.: Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]. 
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13.2.: Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]. 

13.3.: Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]. 

Zadanie 14. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]. 

14.1.: Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]. 

14.2.: Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]. 

14.3.: Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]. 

Zadanie 15. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

1.3) szkoła. 

15.1.: 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]. 

15.2.: 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]. 

15.3.: 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]. 
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Zadanie 16. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]) w zakresie następujących tematów: 

1.11) zdrowie / 1.5) życie rodzinne i towarzyskie. 

16.1.: 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]. 

16.2.: 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]. 

16.3.: 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]. 

Zadanie 17. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie […] krótkie i proste wypowiedzi pisemne. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

17.1.: 1.3) szkoła; 

17.2.: 1.4) praca; 

17.3.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie. 

3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi 

pisemne: 

17.1.: 3.1) rozumie ogólny sens tekstu; 

17.2.: 3.1) rozumie ogólny sens tekstu; 

17.3.: 3.1) rozumie ogólny sens tekstu. 

Zadanie 18. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie krótkie i proste wypowiedzi pisemne […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

18.1.: 1.2) dom; 

18.2.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie; 
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18.3.: 1.5) życie rodzinne i towarzyskie. 

3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi 

pisemne: 

18.1.: 3.1) rozumie ogólny sens tekstu; 

18.2.: 3.1) rozumie ogólny sens tekstu; 

18.3.: 3.1) rozumie ogólny sens tekstu. 

Zadanie 19. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie krótkie i proste wypowiedzi pisemne […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

1.7) zakupy i usługi / 1.13) świat przyrody / 1.5) życie rodzinne 

i towarzyskie. 

3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi 

pisemne: 

19.1.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe; 

19.2.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe; 

19.3.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe; 

19.4.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe. 

Zadanie 20. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie krótkie i proste wypowiedzi pisemne […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

1.3) szkoła / 1.5) życie rodzinne i towarzyskie / 1.9) kultura 

3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi 

pisemne: 

20.1.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe; 

20.2.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe; 

20.3.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe; 

20.4.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe. 

Zadanie 21. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

II. Rozumienie wypowiedzi. 
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Uczeń rozumie […] krótkie i proste wypowiedzi pisemne. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…] w zakresie następujących tematów: 

1.8) podróżowanie i turystyka / 1.5) życie rodzinne 

i towarzyskie. 

3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi 

pisemne: 

21.1.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście; 

21.2.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście; 

21.3.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście; 

21.4.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. 

Zadanie 22. 

Wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]). 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie krótkie i proste wypowiedzi pisemne […]. 

Wymagania szczegółowe 

1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

[…]) w zakresie następujących tematów: 

1.2) dom / 1.5) życie rodzinne i towarzyskie. 

3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi 

pisemne: 

22.1.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście; 

22.2.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście; 

22.3.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście; 

22.4.: 3.2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. 

 


