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Wstêp

Ksi¹¿ka Español de pe a pa  („Hiszpañski od A do Z”) jest przeznaczona dla osób, które rozpoczynaj¹ naukê jêzyka hiszpañskiego,
a tak¿e dla tych, którzy znaj¹ ju¿ podstawowe konstrukcje gramatyczne. Celem podrêcznika jest opanowanie czterech sprawnoœci
jêzykowych: mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze s³uchu, a tak¿e zapoznanie z najwa¿niejszymi zagadnieniami gramatyki
jêzyka hiszpañskiego.
Czêœæ 1. podrêcznika Español de pe a pa sk³ada siê z 16 jednostek lekcyjnych zorganizowanych wed³ug poni¿szego schematu
(z wyj¹tkiem Unidad 0 – lekcji wstêpnej):

I I II I II I II I II I I

Wstêp

1. Trzy krótkie dialogi (a, b, c) ze s³owniczkiem, nagrane na p³ycie CD, napisane wspó³czesnym potocznym
jêzykiem, uwzglêdniaj¹ najwa¿niejsze wyrazy i zwroty (bez wyra¿eñ ¿argonowych) potrzebne na pierwszym
etapie nauki. Ich tematyka zwi¹zana jest z sytuacjami ¿ycia codziennego w Hiszpanii.

2. Gramatyka – wyjaœnia na przyk³adach, w jêzyku polskim, wszystkie nowe zjawiska gramatyczne, które
wczeœniej pojawi³y siê w dialogach.

3. Ejercicios (Æwiczenia) – pozwalaj¹ opanowaæ zagadnienia gramatyczne omawiane w danej jednostce lekcyjnej.

4. Bolsa de palabras (Worek s³ów) – zawiera dodatkowe s³ownictwo i wyra¿enia zwi¹zane z tematyk¹ dialogów.

5. Habla y/o escribe (Powiedz i/lub napisz) – zawiera zadania zwi¹zane z autentycznymi dokumentami –
drukami, folderami, ulotkami reklamowymi. Umo¿liwiaj¹ one opanowanie umiejêtnoœci mówienia i pisania.

6. Lectura (Lektura) – pomaga w rozumieniu tekstu, wzbogaca s³ownictwo i zapoznaje z ¿yciem codziennym
Hiszpanów oraz innych krajów hiszpañskojêzycznych.

7. Al oído (Na ucho) – znajduj¹ siê tu 3 typy æwiczeñ, które nale¿y wykonaæ po wys³uchaniu taœmy.

8. Repite (Powtórz) – æwiczenia fonetyczne w formie zabawnych wierszyków i uk³adanek; ich celem jest
opanowanie prawid³owej wymowy trudniejszych g³osek. Æwiczenia oznaczone gwiazdk¹ (*) to oryginalne
hiszpañskie trabalenguas – „³amañce jêzykowe”, pozosta³e s¹ mojego autorstwa.

9. A jugar (Pobawmy siê) – proponuje zabawy jêzykowe pozwalaj¹ce utrwaliæ poznane s³owa.

Dodatkow¹ pomoc stanowi p³yta CD z nagranymi dialogami oraz wszystkimi æwiczeniami z Al oído i Repite. Nagrañ dokonali
rodowici Hiszpanie – Inés Puga Alcalde, José Luis Losada Palenzuela, María Eugenia Sanz Bazán oraz Ana Fuentes Bonmati.
Na koñcu podrêcznika znajduj¹ siê: spis aktów mowy z poszczególnych lekcji, tabele gramatyczne, klucz do æwiczeñ z transkrypcj¹
nagrañ oraz s³owniczek hiszpañsko-polski.

Español de pe a pa jest przeznaczony dla uczniów szkó³ œrednich (czêœæ 1. zawiera materia³ przewidziany w programie
nauczania jêzyka hiszpañskiego w klasach I-II liceum ogólnokszta³c¹cego, a czêœæ 2. – materia³ klasy III). Mog¹ z niego korzystaæ
studenci, a tak¿e osoby ucz¹ce siê na kursach lub samodzielnie. Uzupe³nieniem obu czêœci podrêcznika s¹ Zeszyty æwiczeñ cz. 1 i 2.
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España es diferente
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Dopasuj poni¿sze wyrazy do zdjêæ:

paella
sombrero

jamón serrano

molino de viento

azulejos

flamenco

hórreo

abanico

corrida de toros

botijo
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Nawet jeœli nigdy nie uczy³eœ siê
jêzyka hiszpañskiego, na pewno
rozumiesz te s³owa:

Jeœli ogl¹dasz westerny, na pewno spotka³eœ siê z nastêpuj¹cymi s³owami (s¹ to nazwy geograficzne,
których nigdy nie t³umaczy siê na jêzyk polski – w nazwach tych przymiotnik czêsto stoi po rzeczowniku):

Río Bravo Sierra Nevada Puerto Rico
Dzika Rzeka Oœnie¿one Góry Bogaty Port

Río Grande Santo Domingo Buenos Aires
Wielka Rzeka Œwiêta Niedziela Dobre Powietrza

I tak oto znasz ju¿ kilkanaœcie rzeczowników i przymiotników.
Wyrazy te s³ysza³eœ wiele razy. Czy potrafisz je poprawnie wymawiaæ?
Jeœli nie, zapoznaj siê z zasadami wymowy (gdy nie ma ¿adnych objaœnieñ, oznacza to, ¿e g³oskê wymawia
siê tak samo w obu jêzykach).

W jêzyku hiszpañskim s¹ równie¿ wyrazy mniej
podobne do polskich, ale ich znaczenie ³atwo
jest odgadn¹æ:

UNIDAD0
bar profesor kilo
hotel metro patio
radio siesta autobús

banco vino quiosco
teatro corrida teléfono
guitarra clase biblioteca

A un amigo (przyjaciel)
B un bar (bar)
C przed E oraz I wymawia siê jak /qqqqq/, podobnie jak th w jêzyku angielskim; na po³udniu Hiszpanii

i w Ameryce Po³udniowej i Œrodkowej  wymawia siê jak /s/ un cine (kino).
Przed A, O , U wymawia siê jak /k/ una casa (dom).
W grupie CC pierwsze C wymawia siê jak /k/, a drugie jak /qqqqq/ una lección (lekcja).

CH wymawia siê jak zmiêkczone polskie /cz/ un chico (ch³opiec)
D deporte (sport), ciudad (miasto); w œrodku wyrazu D wymawia siê s³abiej, a na koñcu wyrazu

jest prawie nies³yszalne – una pared (œciana)
E una escuela (szko³a)
F una flor (kwiat)
G przed E oraz I wymawia siê jak /h/ – un ingeniero (in¿ynier), un gitano (cygan)

przed A, O, U wymawia siê jak /g/ – un gato (kot), una goma (guma), un gusto (gust)
W grupach -GUE- i -GUI- nie wymawia siê U – una guerra (wojna), una guitarra (gitara)

H jest zawsze nieme; un hospital (szpital), un hermano (brat)
I un libro (ksi¹¿ka); w grupach z³o¿onych z dwóch lub trzech samog³osek  I wymawia siê jak /j/

un patio (patio, podwórko). Jeœli I ma akcent wymawia siê jak /ij/ – un día (dzieñ)

Zasady wymowy




