
 

POLILINGUA, Studium Języków Obcych, Politechnika Białostocka 

Wakacyjny kurs języka hiszpańskiego dla początkujących  

w Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej 

 

PROGRAM KURSU: 

Dzień 1: Sprawdzenie znajomości podstawowych słów w języku hiszpańskim, zwrócenie uwagi 

na słowa funkcjonujące międzynarodowo / alfabet hiszpański / powitania i przedstawianie się, 

pożegnania / wprowadzenie podstawowych zwrotów potrzebnych do komunikowania się  

w klasie w języku hiszpańskim, np. Jak to się mówi po hiszpańsku? Jak to się pisze? Jak to się 

wymawia? itd. / nazwy miesięcy i dni tygodnia 

Dzień 2: Nazwy krajów i narodowości / nazwy zawodów / odmiana podstawowych 

czasowników (trabajar, comer, vivir, ser, tener) w czasie teraźniejszym Presente de indicativo 

Dzień 3: Liczenie 0-100 / słownictwo związane z rodziną (nazwy członków rodziny, stan 

cywilny, praca z drzewem genealogicznym) / kultura hiszpańska: hiszpańska rodzina królewska 

/ przedimki określone i nieokreślone / liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika / nazwy 

podstawowych przedmiotów w najbliższym otoczeniu w klasie 

Dzień 4: Nazwy podstawowych przedmiotów w najbliższym otoczeniu w domu / przyimki 

opisujące umiejscowienie (nad, pod, przed, za, pomiędzy, na, po prawej/lewej stronie, obok) 

/zaimki dzierżawcze / zaimki wskazujące / zainteresowania / odmiana czasownika estar 

Dzień 5: Godziny – jak pytać o godzinę i jak odpowiadać na pytanie o godzinę / liczenie do 

1000 / jak pytać o cenę towarów w sklepie / kolory / muzyka hiszpańska – utwór muzyczny 

Santa Barbara: ¿Dónde están tus ojos negros?  

Dzień 6: Czasowniki zwrotne (levantarse, acostarse, ducharse, bañarse, casarse, afeitarse, 

peinarse, llamarse, apellidarse) i czasowniki nieregularne (empezar, ir, salir) w czasie 

teraźniejszym Presente de indicativo 

Dzień 7: Muzyka hiszpańska – utwór muzyczny Manu Chao: Clandestino / jedzenie – nazwy 

potraw i produktów żywnościowych – jak zamówić jedzenie w restauracji/barze 

Dzień 8: Kultura hiszpańska: podstawowe święta i uroczystości: jak się obchodzi w Hiszpanii 

Święta Wielkanocne, Święta Bożego Narodzenia i zakończenie roku oraz inne / muzyka 

hiszpańska: utwór muzyczny Bronco: Que no quede huella 

Dzień 9: Nazwy pomieszczeń w domu / nazwy podstawowych przedmiotów w różnych 

pomieszczeniach (kuchni, łazience, salonie, sypialni, korytarzu) / muzyka hiszpańska – utwór 

muzyczny Luciano Pereyra: Sin testigos 

Dzień 10: Czas przeszły Pretérito Indefinido dla czasowników: trabajar, comer, salir,ir/ser, 

estar – wprowadzenie / zakończenie kursu / wręczenie certyfikatów  

 

 



 

POLILINGUA, Studium Języków Obcych, Politechnika Białostocka 

Materiały:  

1/ Francisca Castro Viúdez, Pilar Díaz Ballesteros, Ignacio Rodero Díez, Carmen Sardinero 

Francos: NUEVO Español en Marcha – Libro del alumno+Cuaderno de ejercicios 

2/ videoele.com 

3/ youtube.com: utwory muzyczne w języku hiszpańskim 

4/ słownik polsko-hiszpański / hiszpańsko-polski 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ  

Tydzień 1 

1. 11.07.2022 – 10:00-13:15 

2. 12.07.2022 – 10:00-13:15 

3. 13.07.2022 – 10:00-13:15 

4. 14.07.2022 – 10:00-13:15 

5. 15.07.2022 – 10:00-13:15 

Tydzień 2 

6. 18.07.2022 – 10:00-13:15 

7. 19.07.2022 – 10:00-13:15 

8. 20.07.2022 – 10:00-13:15 

9. 21.07.2022 – 10:00-13:15 

10. 22.07.2022 – 10:00-13:15 

Przerwa codziennie w godz. 10:30-10:45 

 


