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W s t ę pWstęp

Hiszpański. Kurs dla początkujących

Jeśli szukasz podręcznika, który pozwoli Ci szybko nauczyć się języka hiszpańskiego 
i umożliwi swobodną komunikację w codziennych sytuacjach – kurs Lingo jest w sam 
raz dla Ciebie!

Zadaniem pierwszych dwóch rozdziałów jest łagodnie wprowadzić Cię w specy
fikę języka hiszpańskiego – znajdziesz tu m.in. zapis fonetyczny który podpowie Ci, jak 
wymawiać poszczególne słowa i zdania, oraz odrobinę teorii dotyczącej zasad wymo
wy. Poznasz tu też najważniejsze zwroty grzecznościowe i podstawowe czasowniki.

Każda kolejna jednostka lekcyjna składa się z dialogu wraz z tłumaczeniem oraz 
pytań, dzięki którym możesz sprawdzić, czy dobrze zrozumiałeś tekst. Ponadto czekają 
na Ciebie dwie porcje najważniejszych słówek i zwrotów a także zwięzłe objaśnienie 
gramatyki. Każdą lekcję kończymy ćwiczeniami wraz z kluczem.

Dla ułatwienia wszystkie słówka zamieściliśmy także na końcu książki w formie 
wygodnego słowniczka. Znajdziesz tam również tablice, które mogą być pomocne, jeśli 
będziesz chciał szybko sprawdzić różne ważne informacje.

 
Wierzymy, że z kursem Lingo nauka języka hiszpańskiego stanie się czystą przyjemnością. 

Z życzeniami powodzenia
Zespół autorów i redaktorów Lingo
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Pozdrowienia i zwroty grzecznościowe

Dialog 1

a: Permitame que me presente, soy Josefa Flores.
B:  Mucho gusto, Josefa. Yo me llamo Jordi Calm ¿Conoce usted 

bien Barcelona?
a: Sí, vengo aquí de vez en cuando por asuntos de trabajo....

Dialog 2

C: Es la tercera vez que estoy en España y hablo un poco de español.
D: Pero usted lo habla muy bien, lo entiendo todo.
C: Es usted muy amable, hago todo lo posible, pero es difícil.

Dla ułatwienia w pierwszych dwóch lekcjach podajemy w nawiasach kwadratowych 
uproszczony zapis wymowy zwrotów. Więcej o wymowie – w dalszej części kursu.

¿Cómo estás? (jeśli jesteśmy na ty) ¿Cómo está usted? (jeśli jeste-
śmy na pan) [komo estas?/komo esta ustet?] – Co słychać? 

Hola [ola] – Cześć
Buenos días (rano), buenas tardes (po południu), buenas noches 

(wieczorem) (błenos dijas/błenas tardes/błenas noćes] 
– Dzień dobry 

Adiós [adjos] – Do widzenia 
Hasta luego [asta lułego] – Do zobaczenia
Buenas noches [błenas noćes] – Dobranoc
Lo siento. Discúlpeme. [lo sjento. diskulpeme.] – Przepraszam. 

(przykro mi)
Perdón,... [perdon] – Przepraszam,... (zwracając się do kogoś)
De nada. [de nada] – Nie ma za co.
No hay de qué. [no aj de ke] – Nie szkodzi.

1. Cómo saludar
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Więcej słówek i zwrotów


Muchas gracias a usted. [mućas grasjas a ustet] – Bardzo pani 

dziękuję.
Con gusto. [kon gusto] – Z przyjemnością.
¿Puedo? [płedo?] – Czy mogę?
¿Habla usted inglés? [abla ustet ingles?] – Czy mówi pani po 

angielsku?

(Przywitaj się) Dialog 1. A: Pozwoli pan, że się przedstawię, Josefa Flores. B: Bar-
dzo mi miło, pani Josefo. Ja nazywam się Jordi Calm. Zna pani dobrze Barcelo-
nę? A: Tak, przyjeżdżam tu od czasu do czasu w sprawach służbowych...
Dialog 2. C: Jestem po raz trzeci w Hiszpanii i mówię trochę po hiszpańsku. 
D: Ale mówi pan bardzo dobrze, wszystko rozumiem. C: Bardzo pani miła, sta-
ram się, ale to bardzo trudne.

¿Qué es eso? [ke es eso?] – Co to?
¿Está seguro? [esta seguro?] – Jest pan pewien?
Estoy seguro de que… [estoj seguro de ke...] – Jestem pewny, że...
¿Cómo se llama eso en español? [komo se jama eso en espańol?] 

– Jak to się nazywa po hiszpańsku?
¿Puede repetirlo, por favor? [płede repetirlo, por fawor?] – Może 

pan/pani to powtórzyć?
No hablo bien el español. [no ablo bjen el espańol] – Nie mówię 

dobrze po hiszpańsku.
No le entiendo. [no le entjendo] – Nie rozumiem pana.
No entiendo. [no entjendo] – Nie rozumiem.
¡No le oigo bien! [no le ojgo bjen!] – Nie słyszę pana dobrze!
Hable más despacio, por favor. [able mas despasjo, por fawor] 

– Proszę mówić wolniej.

Tłumaczenie



10

C ó m o  s a l u d a r


Soy polaco/polaca. [soj polako/polaka] – Jestem Polakiem/Polką.
Tengo treinta años. ¿Y usted? [tengo trejnta ańos. i ustet?] 

– Mam 30 lat. A pan?
Me llamo... [me jamo...] – Nazywam się...
Este es mi número de teléfono, por favor. [este es mi numero de 

telefono, por fawor] – Oto mój numer telefonu.
Aquí tiene mi tarjeta, por favor. [aki tjene mi tarheta, por fawor] 

– Proszę, oto moja wizytówka.
Su nombre y apellido, por favor. [su nombre i apejido, por 

fawor] – Poproszę o pańskie imię i nazwisko.
¿Cómo se llama usted? [komo se jama ustet?] – Jak się pan 

(pani) nazywa?

Wy mo wa ję zy ka hisz pań skie go jest ła twiej sza dla Po la ka, niż wy mo wa ję zy ka pol
skie go dla Hisz pa nów. Więk szość dźwię ków jest bar dzo po dob na, jed nak hisz pań
ski nie wy ma ga tak wy ra zi stej ar ty ku la cji jak pol ski, w tym ję zy ku mó wi się jak by 
nie co bar dziej „od nie chce nia”. Trze ba pa mię tać, że po hisz pań sku wręcz na le ży 
sze rzej roz cią gać usta wy ma wia jąc „e” (choć po pol sku brzmi to ma ło ele ganc
ko), oraz nie na le ży się krę po wać, że nie co se ple ni my wy ma wia jąc „s”. Mię dzy 
in ny mi ten wła śnie luz po wo du je, że jest to ję zyk tak mi ły dla ucha i dla wie lu osób 
– ję zyk two rzą cy nie zwy kły na strój. Po za tym jest do słow nie kil ka za sad, któ re 
trze ba pa mię tać, aby po praw nie wy ma wiać sło wa po hisz pań sku.

• ¡ho la!
podobniejakwinnychj´zykachromaƒskicholiterzehtrzebapami´taçwy∏àcz
nieprzypisaniu,wmowiewogólesi´jàpoprostuopuszcza(np.¡ho la!–czeÊç
–czytasi´jak[ola],hom bre–cz∏owiek–[ombre]).

Wymowa
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• pie dad
dnakoƒcuwyrazuniewymawiasi´(np.pie dad–litoÊç–[pie da]).Winnych
miejscachwymawiasi´jakpopolsku,cz´stojednakmniejwyraêniealbowspo
sóbzbli̋ onydoangielskiegothws∏owiethis.

• b de bur ro, v de va ca
ró˝nicapomi´dzybivjestwhiszpaƒskimtakajakpomi´dzypolskimuió.To
znaczytylkoortograficzna.Dlategote˝dziecinierazu∏atwiajàsobiesprawdza
nieortografiipytajàc,czywdanyms∏owiejestb de bur ro(jakws∏owiebur ro
–osio∏)czyte˝v de va ca (jakws∏owieva ca–krowa).Obadêwi´kiwymawia
si´luêno,jakcoÊpomi´dzypolskimibaw,awniektórychprzypadkachjakb.
Wyraênie artyku∏owany polski dêwi´k w w hiszpaƒskim nie wyst´puje, a dla
niektórychHiszpanówjesttrudnydowymówienia.

• zor ro, ce bol la
Jedynym dêwi´kiem w j´zyku hiszpaƒskim ca∏kowicie nieobecnym w j´zy
ku polskim, jest u˝ywany w odmianie u˝ywanej w Hiszpanii dêwi´k zbli̋ ony
do angielskiego bezdêwi´cznego th, jak w angielskim s∏owie tooth. Dêwi´k
ten jestortograficzniezapisywany jakoz (np.wwyraziezor ro– lis) lub jako
cwpo∏àczeniuze lub i  (np.ce bol la–cebula ici ne–kino).Wodmianach
amerykaƒskichj´zykahiszpaƒskiegodêwi´ktenniewyst´puje,as∏owapodane
wprzyk∏adachwymawiasi´jako[sor ro],[se bo ja],[si ne].

• co la
winnychkonfiguracjachc wymawiasi´jakk (np.co la–ogon–[ko la])

• ce bol la
ll (jakwwspomnianymju˝s∏owiece bol la–cebula)jesttraktowanews∏owniku
jakoddzielnaliteraalfabetuiwymawiasi´jakj.

• mu cho
ch –wymawiasi´jakbardzomi´kkiepolskiecz,dêwi´kpomi´dzypolskimcz 
a ci,(np.wwyraziemu cho–dű o–[mu czio]).
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• ¡ja ja!, gen te, gi ta no
dêwi´k,którywpolskimzapisujesi´jakoch,pohiszpaƒskujestp∏ytkiitwardy,
awpisowniprzedstawiasi´gojakoliter´j(np.w¡ja ja!–[cha cha]–haha!
gdysi´ktoÊÊmieje),lubgwpo∏àczeniuzliteramielubi (np. gen te–ludzie–
[chen te],orazgi ta no–Cygan–[chi ta no])

• al ber gue, gu in da
g w konfiguracji gue, gui wymawia si´ jak polskie g i opuszcza si´ u, czyli
al ber gue –hostal–[al ber ge],gu in da–wiÊnia–[gin da].Bardzorzadkiesà
s∏owa,wktórychwymawiasi´[gue]wrazzu lecz i takie istniejà.Wówczas
stosujesi´liter´ü,oznaczajàcà,˝euniejestopuszczane(np.cigüeña–bocian
–[si gu eƒ ja]).

• ¿qué qu ie res?
podobniejakwprzypadkugueigui wyglàdasprawazq wymawianymjak „k”,
czyli¿qué qu ie res?–czegochcesz?czytamyjak[ke kie res].Wprzeciwieƒ
stwie do innych j´zyków, litera q nie wyst´puje w innych konfiguracjach ni˝
przeduelubui,ag∏oska„k”jestwinnychprzypadkachzapisywanajakoc(np.
cu ader no–zeszyt;zob.te˝wy̋ ejco la).

• nie bla
si, ni – zawsze wymawia si´ twardo, to znaczy i oddzielnie od s lub n, bez
zmi´kczenia(npnie bla–mg∏awymawiamy[nje bla],sien to–czuj´[sjen to],
Po lo nia–[Po lon ja]).

• niña
w przeciwieƒstwie do twardego ni – ñ wymawia si´ mi´kko, jak polskie ƒ
(np.niña–dzidzia–[niƒ ja],España–Hiszpania– [espaƒ ja]).

• la playa y yo
y wymawiasi´jakpolskiej(playa–pla̋ a– [pla ja]).Wyjàtkiemjestywyst´
pujàceoddzielnie,jakospójnik∏àcznyt∏umaczonynapolskijakoiluba(la playa 
y yo–pla̋ aija–[la pla ja i jo]).
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• ¿dón de está mi gu itar ra?
ktooglàda∏Kilerów2óchniemawàtpliwoÊci,jakwymawiasi´hiszpaƒskierr.
Aktonieoglàda∏…wka˝dymrazietochybanajbardziejrozpoznawalnydêwi´k
wj´zykuhiszpaƒskim,twardy,wyraênyiwibrujàcy–takierrztemperamentem
(np.gu itar ra–gitara–[gi tar ra]).

• el re stau ran te
pojedyncze rwymawiasi´ jakpopolsku, alewprzeciwieƒstwiedowszystkich
innych dêwi´ków jest on wyraêniejszy od polskiego odpowiednika, zw∏aszcza
je̋ eliwyrazrozpoczynasi´nat´liter´.Polacynierazwymawiajàtendêwi´ktak,
˝eHiszpanomwydajesi´,˝etojest l.Tutrzebasi´postaraç(np.el re stau ran te
–restauracja–[el rre stau ran te]).

• me sa del do ctor
Wi´kszoÊç s∏ów zakoƒczonych na samog∏osk´ albo n lub s akcentuje si´
tak jakpopolsku, to jest naprzedostatnià sylab´ (np.mesa – stó∏).Wyrazy
zakoƒczonenaspó∏g∏osk´ innàni˝nczysakcentujesi´naogó∏naostatnià
sylab´ (np. doctor – doktor). We wszystkich wyrazach akcentowanych nie
zgodnie zpowy˝szymi zasadamiakcentoznaczony jestgraficznie (np.ángel 
–anio∏,música–muzyka).Zaimkiwzgl´dnewpytaniachizdaniachwykrzyk
nikowychpiszemyzakcentemgraficznym(¿quién?–kto?,¿dónde?–gdzie?,
¡qué guapa! –ale∏adna).

• Vaya con Dios
wj´zykuhiszpaƒskimwyst´pujàpo∏àczeniadwóchsamog∏osek,zwanedyfton
gami, w których jednà z nich (i lub e) traktuje si´ jak spó∏g∏osk´. Wyrazy
zawierajàcetakiezbitkipodlegajàpozatymnormalnymzasadomakcentowania,
awi´cnp.s∏owoDios–Bógtraktujesi´jakjednosylaboweiakcentpadana
g∏osk´o–[dios].Wprzypadku,gdysamog∏oskitworzàcedyftongmajàbyç
traktowanejakdwiesamog∏oski(idwiesylaby),oznaczasi´toakcentemgra
ficznym(np.sangría–winozowocami).
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• ¡¿
Zdaniapytajàceiwykrzyknieniasàoznaczanenietylkonakoƒcu,lecztak̋ ena
poczàtku–odwróconympytajnikiemlubwykrzyknikiem.Pozatyminterpunkcja
mapodobnezasadydopolskiej.

• Wy jąt ki
Odka˝dejregu∏yzdarzajàsi´wyjàtki, jednakwwymowiehiszpaƒskiejsàone
nieliczne inaogó∏dotyczàwyrazówobcegopochodzenia.Wyjàtkiemjestnp.
wyst´powanieliteryw,chybatylkowrzadkou˝ywanyms∏owiewa teroznacza
jàcymWCiwymawianym[ba ter].
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