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ZAKRES MATERIAŁU 
 

 

I. STRUKTURY GRAMATYCZNE: 

 

CZASOWNIK  

1. Formy koniugacyjne czasowników regularnych i nieregularnych.  

2. Morfologia i użycie czasów trybu oznajmującego: Presente de Indicativo, Pretérito 

Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Futuro Imperfecto.  

3. Morfologia i użycie czasu teraźniejszego trybu łączącego Presente de Subjuntivo: 

wyrażanie opinii, życzenia, polecenia, rozkazu. 

4. Tryb rozkazujący (Modo Imperativo).  

5. Użycie trybu przypuszczającego Condicional Simple: (formy grzecznościowe, prośby, 

sugestie).  

6. Konstrukcje peryfrastyczne z gerundio (estar + gerundio, seguir + gerundio, llevar + 

gerundio i z bezokolicznikiem (ir a, tener que, haber que, dejar que).  

7. Użycie czasowników ser, estar i haber.  

 

RODZAJNIK  

1. Rodzajnik określony i nieokreślony.  

2. Opuszczanie rodzajnika (przy określaniu zawodu, narodowości, z imionami własnymi,  

przy bezpośrednim zwracaniu się do kogoś, z dniami tygodnia i porami roku).  

 

RZECZOWNIK  

1. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników.  

2. Rodzaj rzeczownika.  

3. Potocznie używane formy skrócone (np. bici, boli, cole, tele).  

 

ZAIMEK  

1. Zaimki osobowe, zwrotne, wskazujące, dzierżawcze, względne, pytajne.  

2. Zaimki nieokreślone i ich formy skrócone.  

3. Użycie zaimków pytajnych w zdaniach wykrzyknikowych (¡Qué bonito! ¡Cuánta gente!).  

 

LICZEBNIK  

1. Liczebniki główne.  

2. Liczebniki porządkowe od 1 do 10.  

 

PRZYMIOTNIK  

1. Liczba pojedyncza i mnoga.  

2. Rodzaj żeński przymiotników.  

3. Formy skrócone. 

4. Stopniowanie przymiotników. 

 5. Konstrukcje porównawcze. 

6. Miejsce przymiotnika wobec wyrazu określanego.  



PRZYSŁÓWEK I WYRAŻENIA PRZYSŁÓWKOWE  

1. Przysłówki miejsca, czasu, sposobu, ilości, częstotliwości.  

2. Użycie form también i tampoco.  

3. Przysłówki wyrażające wątpliwość (quizás, tal vez, a lo mejor).  

4. Przysłówki zakończone na –mente (np. difícilmente).  

5. Stopniowanie przysłówków (np. bien – mejor, mal – peor).  

6. Miejsce przysłówka w zdaniu  

 

PRZYIMEK I WYRAŻENIA PRZYIMKOWE  

1. Najczęściej używane przyimki (np. a, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, 

excepto, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre).  

2. Najczęściej używane wyrażenia przyimkowe (np. además de, al final de, al lado de,  etc.).  

3. Przyimki używane z czasownikami (np. llegar a, venir a/de, pensar de/en, ir a/en/de, etc.).  

 

SPÓJNIK  

Spójniki (np. y (e), o (u), ni, pero, sino, luego, aunque, porque, como, mientras, si).  

 

 

II. SKŁADNIA:  

 

1. Zdania oznajmujące twierdzące i przeczące.  

2. Zdania pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe, bezosobowe.  

3. Zdania współrzędnie złożone i podrzędnie złożone.  

4. Zdania warunkowe.  

5. Zdania w mowie zależnej (zdanie nadrzędne w czasie teraźniejszym, przeszłym lub 

przyszłym).  

 

 

III. LEKSYKA:  

 

1. Człowiek - np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, 

zainteresowania.  

2. Dom - np. opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenia.  

3. Życie rodzinne i towarzyskie - np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, 

czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości.  

4. Szkoła - np. przedmioty nauczania, życie szkoły.  

5. Praca - np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy.  

6. Żywienie - np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne.  

7. Zakupy i usługi - np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, 

korzystanie z usług.  

8. Podróżowanie i turystyka - np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja 

turystyczna, orientacja w terenie, hotel.  

9. Kultura - np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestniczenie w kulturze, media.  

10. Sport - np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe.  

11. Zdrowie - np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby i ich leczenie.  

12. Nauka i technika - np. wynalazki, podstawowe urządzenia techniczne.  

13. Świat przyrody - np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska 

naturalnego.  



14. Życie społeczne - np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość. 

15. Elementy wiedzy o świecie i krajach hispanojęzycznych.   


