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Wymowa
Wszystkie samogłoski są otwarte i półdługie, należy je wymawiać wyraź-
nie i dobitnie.
Samogłoski a, e i o tworzą dwugłoski w połączeniu z i, y oraz u: fuego 
ogień; hoy dzisiaj.

b, p [b,p] bardziej miękko niż w języku polskim bien; pie

b, v [b] są wymawiane identycznie: miękko, 
przez uchylone wargi

buen vino 
nuevo

c [k] jak polskie „k“: przed a, o, u oraz 
przed spółgłoską

creo; casa 
cura

[θ] głoska bezdźwięczna, wymawiana 
podobnie do angielskiego „th“, jed-
nak bardziej twardo: przed e, i

cenicero 
gracias

ch [tʃ] podobnie do polskiego „cz“, ale 
bardziej miękko 

muchacho

d, t [d,t] bardziej miękko niż w języku polskim día; toro

g [] jak polskie „g“: przed a, o, u oraz 
przed spółgłoską

guardia gorra

[x] jak polskie „ch“: przed e, i gitano, gente

gue,
gui
h

[] u jest tutaj zawsze nieme; wymawia-
my jak polskie „ge“, „gi“ jest zawsze 
nieme

seguir
guitarra
hora

j [x] wymawiane zawsze jak mocne  
polskie „ch“

jardín;
naranja

ll, y [ʎ] jak mocne polskie „j“ między samo-
głoskami

yo llevo
guerilla

ñ [] jak polskie „ń“ niño

que,
qui

[k] „u“ jest tutaj zawsze nieme; wyma-
wiamy jak polskie „ke“, „ki“

porque
quiero

rr [rr] zawsze mocno wibrujące (język kilka-
krotnie dotyka górnych dziąseł)

perro

r [rr] mocno wibrujące na początku lub w 
środku wyrazu po spółgłosce, szcze-
gólnie po n, l, s

rosa
honra
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[rr] mocno wibrujące przed spółgłoską muerte

[r] jak polskie „r“: między  samogłoska-
mi i na końcu wyrazu

caro
pera

s [s] podobnie do polskiego „s“ casa; sala

z [θ] podobnie do angielskiego „th“, jed-
nak bardziej twardo

Zaragoza
jerez

Zasady akcentowania

•  W wyrazach zakończonych na samogłoskę, n lub s akcent pada na przed-
ostatnią sylabę: mesa, Carmen. 
Wyrazy należące do tej grupy, jednak akcentowane inaczej, posiadają 
zawsze akcent graficzny: café, después.

•  W wyrazach zakończonych na spółgłoskę (z wyjątkiem n, s) akcentowa-
na jest ostatnia sylaba: cantar, doctor.  
Wyrazy należące do tej grupy, jednak akcentowane inaczej, posiadają 
zawsze akcent graficzny: fácil, huésped.

•  Wyrazy akcentowane na trzecią sylabę od końca zawsze mają akcent 
graficzny: música, médico, artístico.

•  Zaimki względne w pytaniach i zdaniach wykrzyknikowych piszemy 
zawsze z akcentem: ¿quién? ¿cómo? ¡qué bonito!

•  Niektóre wyrazy jednosylabowe pisane są z akcentem – dla odróżnienia 
od innych o tej samej pisowni, jednak o innym znaczeniu: mí, tú, él, sí, 
sé, más.

• í lub ú dla rozdzielenia dwugłosek: día, púa, país
•  Rzeczowniki zakończone na -o są rodzaju męskiego; rzeczowniki 

zakończone na -a są rodzaju żeńskiego. Rodzaj rzeczownika podawany 
będzie więc tylko przy wyjątkach od tej zasady (np. cura – ksiądz) i przy 
rzeczownikach posiadających inne końcówki.

lfabet hiszpański

 a [a] J j [xɔta] R r [εrre]
B b [be] K k [ka] S s [ese]
C  c [θe] L l [ele] T t [te]
CH ch [tʃe] LL ll [eʎe] U u [u]
D d [de] M m [eme] V v [ube]
E e [e] N n [ene] W w [ubedɔble]
F f [efe] O o [o] X x [ekis]
G g [xe] P p [pe] Y y [irjea]
H h [atʃe] Q q [ku] Z z [θeta]
I i [i]
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Najczęściej używane skróty

a. C. antes de Cristo przed Chrystusem
afmo. afectísimo najszczerzej oddany
Av. Avenida aleja
AVE Tren de Alta Velocidad Española nazwa szybkiego pociągu
C. Centígrado stopnie Celsjusza
c. calle ulica
Cía. Compañía spółka, towarzystwo
CV Caballo Vapor koń mechaniczny
D. Don Pan (przed imieniem)
Da Doña Pani (przed imieniem)
d. C. después de Cristo po Chrystusie
dcha. derecha prawa strona
EE. UU. Estados Unidos US (Stany Zjednoczone 

meryki Północnej)
etc. etcétera i tak dalej
gral. general ogólny
id. idem podobnie, również, także
incl. inclusive włącznie, włączony
izda. izquierda lewa strona
km/ h kilómetros por hora kilometry na godzinę
Lle. llegada przyjazd, przylot
N. B. nota bene notabene
ONU Organización de las ONZ

   Naciones Unidas
OTAN Organización del Tratado del 

Atlántico Norte
NTO

p., pág. página strona
P.D. posdata postscriptum (PS)
p. ej. por ejemplo na przykład
pl. plaza plac
pral. principal główny
pta. peseta peseta
q. e. p. 
d.

que en paz descanse niech spoczywa w spokoju

R.A.C.E. Real Automóvil Club de España Hiszpański Związek 
Motorowy

RENFE Red Nacional de los Krajowa Sieć Kolei
   Ferrocarriles Españoles    Hiszpańskich

R.I.P. requiescat in pace niech spoczywa w pokoju
S.A. Sociedad Anónima spółka akcyjna
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Sal. salida odjazd, odlot
S.L. Sociedad (de responsa- spółka z ograniczoną

   bilidad) limitada    odpowiedzialnością
sr., Sr. señor Pan
sra., Sra. señora Pani
Sras. señoras Drogie Panie
Sres. señores Drodzy Panowie, Drodzy 

Państwo
srta., 
Srta.

señorita Panna

TVE Televisión Española Telewizja Hiszpańska
UE Unión Europea Unia Europejska
Vº  Bº visto bueno widymacja; sprawdziłem 

   i zatwierdziłem
Vd., Ud. usted Pan(i)
Vda. viuda wdowa
Vds., Uds. ustedes Panowie, Panie, Państwo

Wykaz użytych skrótów

adj przymiotnik adjetivo
adv przysłówek adverbio
alg ktoś alguien
m w meryce Łacińskiej latinoamericanismo
conj spójnik conjunción
dat celownik dativo
el elektrotechnika, elektryczność electricidad
f rodzaj żeński femenino
pot potoczny familiar, coloquial
fig przenośny figurado
m rodzaj męski masculin
n rodzaj nijaki neutro
prn pers zaimek osobowy pronombre personal
pl liczba mnoga plural
pop popularnie popular
prn pos zaimek dzierżawczy pronombre posesivo
praep przyimek preposición
rel religia religión
sing liczba pojedyncza singular
tele telefon teléfono
u/c coś una cosa
v czasownik verbo
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Pogawędka – rzecz istotna...

Hiszpanie chętnie zatrzymują się, aby uciąć sobie miłą pogawędkę. Kiedy 
wpadają na siebie na ulicy, natychmiast zaczynają rozmowę. Dlatego w 
miejscach publicznych, parkach, pociągach i restauracjach panuje nie-
ustanny gwar. Milczenie, nawet krótkie, może być odebrane jako nieprzy-
jemne. Powiedzenie, którym komentuje się zapadające nagle w rozmowie 
milczenie, brzmi: ha pasado un angel („przeleciał anioł“). by uniknąć 
takich sytuacji, prowadzi się dyskusje o pogodzie lub piłce nożnej.

Powitania

W Hiszpanii mężczyźni witają się uściskiem ręki. Kobiety na powitanie 
całują się delikatnie w oba policzki.

Zwracanie się

W Hiszpanii znacznie łatwiej i szybciej niż w Polsce przechodzi się na „ty“. 
Dotyczy to szczególnie ludzi młodych.
Nie bądźcie zdziwieni, jeśli w sklepach, barach czy na ulicy ktoś zwróci się 
do Was: guapo (przystojniak) lub reina (królowa). Zwracając się w ten 
sposób, nikt nie ma zamiaru zaczepiać Was czy obrażać – zwroty te są 
przyjazne i ogólnie przyjęte w Hiszpanii.

Jak się masz?

Pytanie „Jak się masz?“ (¿Cómo estás?) [komoestas] jest pytaniem re-
torycznym i zazwyczaj odpowiadamy „Dobrze“ (bien) [bjen] lub „Bardzo 
dobrze“ (muy bien). [muibjen]
O chorobach i problemach opowiadać można tylko wtedy, gdy ktoś dokład-
niej nas o nie wypytuje lub rozmawiamy z bliskimi przyjaciółmi.

Koncert klaksonów

W dużych miastach w Hiszpanii ruch uliczny jest spory. Jeździ się szybko, 
uważając jednak na innych kierowców. Często słychać klaksony; ich odgłos 
nie oznacza jednak wyłącznie: „Jak jeździsz!“, czy „Uważaj!“. Dźwiękiem 
klaksonu pozdrawia się  przyjaciół lub oznajmia zwycięstwo ulubionej 
drużyny piłkarskiej.
Hiszpanie są także wielkimi miłośnikami motocykli. Za to rowery nie są 
raczej uważane za środek lokomocji; korzysta się z nich głównie  
w celach rekreacyjnych.
Uwaga! Latem, zwłaszcza w weekendy, na wszystkich drogach biegnących 
wzdłuż wybrzeża tworzą się duże korki.
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utostrady

Korzystanie z autostrad (autopistas) jest w Hiszpanii płatne; opłaty są 
dość wysokie.
Drogi szybkiego ruchu (autovías) i drogi krajowe (carreteras) są nato-
miast bezpłatne.

Dzieci mile widziane

Hiszpania jest krajem bardzo przyjaznym dzieciom. Spędzają one dużo 
czasu w towarzystwie dorosłych, a podczas świąt i uroczystości rodzin-
nych (wesela, urodziny) chodzą spać bardzo późno.
Choć w wielu miejscach brakuje specjalnych urządzeń dla dzieci (np. 
krzesełek w restauracji, siodełka przy rowerze), wszyscy starają się umilić 
dzieciom czas jak to tylko możliwe.

Niepełnosprawni w Hiszpanii

W ostatnich latach w Hiszpanii, przede wszystkim w miastach, zrobiono 
wiele, aby ulatwić osobom niepełnosprawnym poruszanie się: obniża się 
krawężniki przy przejściach dla pieszych, środki komunikacji i budynki 
użyteczności publicznej są przystosowanych dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Również nowe lub unowocześniane hotele i restau-
racje posiadają liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Charakterystyka hiszpańskich lokali

el café to rodzaj kawiarni, w której można napić się kawy; podawany jest 
także alkohol, zimne napoje, rzadko bywają tam ciasta i ciastka,

el bar to miejsce, gdzie można wypić kawę, drinka oraz zjeść niewielką 
przekąskę (tapas).

la cafetería to lokal, w którym przy barze, stoliku lub na tarasie można 
wypić wszelkiego rodzaju napoje, zjeść przekąskę (tapas) lub niewielki 
posiłek,

la taberna (popularnie tasca) to mały lokal, w którym  pija się zazwyczaj 
wino, choć są i inne napoje. Często można tam także kupić wino na 
wynos,

el (café-) restaurante to duży lokal, serwujący posiłki (obiady lub kolacje).
el chiringuito to bar przy plaży, czynny tylko latem. Można tam zjeść prze-

ważnie potrawy z ryb i wypić coś zimnego,
la hamburguesería to bar typu fast food, gdzie można zjeść hamburgery 

(hamburguesas), frytki, hot dogi itp. oraz wypić kawę, herbatę lub coś 
zimnego.
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Hiszpania – dla każdego coś miłego

Hiszpania to raj dla plażowiczów. Każdy znajdzie coś dla siebie: fale tlan-
tyku, dzikie wybrzeża północnej Katalonii (Costa Brava), łagodny klimat 
śródziemnomorski i wulkaniczne plaże Wysp Kanaryjskich. Bezpośrednio 
przy plaży dostać można dosłownie wszystko: od masek do nurkowania 
po doskonałe jedzenie w malowniczo położonych  restauracjach.
W popularnych i łatwo dostępnych miejscach plaże są zazwyczaj przepeł-
nione, ale już nieco dalej znaleźć można ciche i prawie puste miejsca do 
wypoczynku. Plaże nudystów spotyka się dość rzadko.
Dla tych, którzy w wakacje lubią nie tylko leniuchować na plaży, jest mnó-
stwo możliwości aktywnego wypoczynku: żeglowanie na Majorce, surfing 
na Tarifie, nurkowanie na wyspach Illes Medes i Menorce, narty  
w Pirenejach i Sierra Nevada. Można także wypoczywać aktywnie w doli-
nach lpuhary, grać w golfa i jeździć konno w ndaluzji, uprawiać sporty 
ekstremalne w Pirenejach i spacerować w licznych parkach narodowych.

Niektóre święta i wydarzenia kulturalne:
Madryt  Fiestas de San Isidro (8 – 15 maja)  

Wielkie święto patrona Madrytu. Codziennie na Las Ventas odby-
wają się korridy, a w całym Madrycie – wystawy, pokazy sztucznych 
ogni, koncerty na wolnym powietrzu.

Barcelona  Festes de la Mercé (koniec września) 
Święto patronki Barcelony, Matki Boskiej Łaskawej. Miasto jest 
widownią liczych koncertów i widowisk, m.in. wspaniałego pokazu 
sztucznych ogni z muzyką oraz oświetlanej fajerwerkami procesji 
przebierańców.

Pampeluna  San Fermín (lipiec) Podczas słynnego encierro (przeganiania 
byków) młodzi ludzie, ubrani na biało z czerwonymi apaszkami na 
szyjach, uciekają ulicami przed sześcioma rozjuszonymi bykami.

Sewilla  Semana Santa (Wielki Tydzień)  
Odbywa się  tutaj jedna z najbardziej spektakularnych w Hiszpanii 
procesji wielkopostnych.

Walencja  Fallas (19 marca)  
Na placach i skrzyżowaniach stawiane są ogromne figury z papier 
mâché, które uroczyście podpala się w noc św. Józefa.

Podróż bez problemów

Przed wyruszeniem na wakacje do Hiszpanii warto pamiętać o ubezpie-
czeniu zdrowotnym. Trudno przecież przewidzieć, co może nas spotkać 
podczas podróży lub już na miejscu.
W hiszpańskich aptekach większość leków można kupić bez recepty. Ceny 
są nieco wyższe niż w Polsce.
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Czy mogę prosić o pańską kartę?

W Hiszpanii można bez problemu płacić bezgotówkowo; powszechnie 
akceptowane są popularne karty kredytowe: (Master, Visa, merican 
Express i inne).

Rezerwacja hotelu przez Internet
Szanowni Państwo!
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować pokój jednoosobowy/dwuosobowy/
pokój z 2 łóżkami na 2 noce od 28 do 30 czerwca.
Byłbym wdzięczny/-a za potwierdzenie rezerwacji i podanie ceny za 2 
noclegi ze śniadaniem. 
Z góry dziękuję.
Serdecznie pozdrawiam
Apreciados señores:
Quisiera reservar una habitación sencilla / doble / con dos camas 
para dos noches el 24 y 25 de junio. Hagan el favor de comuni-
carme si tienen habitaciones libres para esas fechas y el precio 
por noche / más cena.
Atentamente,

Rezerwacja samochodu przez Internet
Chciałbym/Chciałabym wynająć mały samochód/samochód klasy śred-
niej/sedan/samochód dla 7 osób od 20 do 27 lipca na lotnisku w Barajas 
(Madryt). Chciałbym oddać (zostawić) samochód w Barcelonie, ponieważ 
stamtąd odlatuję.Czy mogliby Państwo podać mi Wasze ceny (Wasz cen-
nik) i wskazać, jakie dokumenty są potrzebne.
Serdecznie pozdrawiam
Apreciads señores:
Quisiera alquilar un coche pequeño / de tamaño medio / lujoso 
/ de siete plazas del 20 al 25 de julio en el aeropuerto de Barajas 
(Madrid) y devolverlo en Barcelona, ya que el vuelo de regreso 
lo hago desde allí. Les estaría agradecido si me informaran de las 
tarifas y de los documentos que es necesario presentar.
Atentamente, 

Pytania ogólne
Mam zamiar spędzić wakacje w Waszym regionie. Czy mógłby pan/mogła-
by pani podać mi informacje dotyczące zakwaterowania?
Tengo la intención de pasar las vacaciones en… ¿Sería tan 
amable de darme información sobre dónde podría encontrar 
alojamiento en la zona?
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Jaki region poleciłby pan/pani na wakacje na łodzi?
¿Qué región es recomendable para pasar las vacaciones en un 
barco?

Pytania o zakwaterowanie

Hotel – pensjonat – kwatera prywatna

Szukam nie za drogiego hotelu – coś w umiarkowanych cenach.
Busco un hotel, pero que no sea muy caro, de tipo medio.

Szukam hotelu z basenem/polem  golfowym/kortem tenisowym.
Busco un hotel con piscina interior / campo de golf / pistas de 
tenis.

Czy wie pan/pani, gdzie mógłbym znaleźć dobrą kwaterę ze śniadaniem?
¿Me podría recomendar un hostal que esté bien con desayuno?

Czy można mieć ze sobą psy?
¿Admiten perros?

Jaka jest cena za 1 tydzień?
¿Cuánto cuesta a la semana?

Mieszkania na wakacje

Szukam mieszkania lub bungalowu do wynajęcia na wakacje.
Busco un apartamento o un bungalow.

Czy mógłby pan/mogłaby pani polecić mi dom na wsi odpowiedni dla 
dzieci do wynajęcia na wakacje?
¿Dónde podría encontrar una granja que tuviera actividades 
para niños?

Jaką zaliczkę trzeba wpłacić i kiedy? 
¿Qué paga y señal hay que hacer y cuándo?

Gdzie i kiedy mogę odebrać klucze?
¿Dónde y cuándo puedo recoger la llave?

Kemping

Szukam ładnego kempingu na wybrzeżu. Czy mógłby pan/mogłaby pani 
coś mi polecić?
Estoy buscando un cámping en la costa sur. ¿Cuál me recomen-
daría?
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Podstawowe zwroty w skrócie
Tak.
Sí [si]

Nie.
No [no]

Proszę.
Por favor [porfabor]

jako odpowiedź na „Dziękuję!“
De nada. [denada]

Dziękuję!
¡Gracias! [raθjas]

Słucham?
¿Cómo dice/dices? [komodiθe/diθes]

Oczywiście!
¡Desde luego! [desdelueo]

Jasne! Zgoda!
¡De acuerdo! [deakuerdo]

Okay!
¡De acuerdo!

W porządku!
¡Está bien! [estabjen]

Przepraszam!
¡Perdón! [perdon]

Chwileczkę!
¡Un momento, por favor! [unmomento,porfabor]

Dosyć!
¡Basta (ya)!  ¡Basta ya! [bastaʎa]

Pomocy!
¡Ayuda!  ¡Socorro! [aʎudasokorro]

Kto?
¿Quién? [kjen]

Co?
¿Qué? [ke]
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Który/Która/Które?
¿Cuál? / ¿Qué? / ¿Cuáles? [kual/ke/kuales]

Komu?
¿A quién? [akjen]

Kogo?
¿A quién? [akjen]

Gdzie?
¿Dónde? [donde]

Gdzie jest/gdzie są...?
¿Dónde est / están ...? [dondeesta/estan...]

Skąd?
¿De dónde? [dedonde]

Dokąd?
¿Adónde? [adonde]

Dlaczego?
¿Por qué? [porke]

Po co? W jakim celu?
¿Para qué? [parake]

Jak?
¿Cómo? [komo]

Ile?
¿Cuánto? [kuanto]

Jak długo?
¿Cuánto tiempo? [kuantotiempo]

Kiedy? O której godzinie?
¿A qué hora? [akeora]

Chciałbym/chciałabym...
Quisiera ..., me gustaría ... [kisjera...,meustaria]

Czy jest/są...?
¿Hay ...? [aj]
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Liczby – miary – wagi

0 cero [θero]
1 un, uno [un,uno]
2 dos [dos]
3 tres [tres]
4 cuatro [kuatro]
5 cinco [θinko]
6 seis [seis]
7 siete [sjete]
8 ocho [otʃo]
9 nueve [nuebe]

10 diez [djeθ]
11 once [onθe]
12 doce [doθe]
13 trece [treθe]
14 catorce [katorθe]
15 quince [kinθe]
16 dieciséis [djeθiseis]
17 diecisiete [djeθisjete]
18 dieciocho [djeθiotʃo]
19 diecinueve [djeθinueβe]
20 veinte [beinte]
21 veintiuno, -a, veintiún [beintiuno,beintiun]
22 veintidós [beintidos]
23 veintitrés [beintitres]
24 veinticuatro [beintikuatro]
25 veinticinco [beintiθinko]
26 veintiséis [beintiseis]
27 veintisiete [beintisjete]
28 veintiocho [beintiotʃo]
29 veintinueve [beintinuebe]
30 treinta [treinta]


