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Hiszpański jest idealnym językiem do ożywionych pogaduch 
między kobietami (i nie tylko). Dzięki „Hiszpańskiemu na obcasach” 
i Wy będziecie mogły poplotkować i podyskutować na interesujące 
Was tematy ze znajomymi z Hiszpanii lub innych krajów 
hiszpańskojęzycznych. W naszej książce chcemy przybliżyć Wam nie 
tylko słownictwo i gramatykę, lecz także duszę języka hiszpańskiego 
– nierozerwalnie połączoną z kulturą, w której funkcjonuje.

W trzydziestu rozdziałach znajdziecie duży zasób słownictwa 
i niezbędnej gramatyki. Każda lekcja składa się z dialogu, pytań 
sprawdzających rozumienie tekstu oraz dwóch grup słówek 
związanych z tematem. W rozdziale są także część teoretyczna 
poświęcona zagadnieniom gramatycznym, kilka ćwiczeń 
i ciekawostka dotycząca kultury lub życia codziennego krajów 
hiszpańskojęzycznych. Lekcja zawiera także klucz do ćwiczeń 
i tłumaczenie dialogu. Po bloku pięciu lekcji możecie sprawdzić 
swoją wiedzę w ćwiczeniach powtórkowych.

Ten kurs jest dla wszystkich kobiet – i dla tych chodzących na 
obcasach, i tych biegających w trampkach. Jesteśmy pewni, że każda 
z Was znajdzie temat, który ją zainteresuje. 

Mamy nadzieję, że ten kurs będzie dla Was nie tylko krótką wizytą 
w świecie Cervantesa i Almodóvara, ale też zachętą do wieloletniej 
przygody z fascynującym językiem hiszpańskim. 

Autorka wraz z zespołem Lingo

A mis amigos que siempre son mi inspiración.

http://www.jezykinieobce.pl
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Nauczymy Cię podstawowych zwrotów i słownictwa „zakupowego”. 
Dowiesz się, że „być” można aż na… trzy sposoby, czyli pokażemy 
Ci różnicę między czasownikami ser, estar i haber. Wspomnimy też 
o zasadach hiszpańskiej wymowy.

Nauczysz się słownictwa związanego ze zdrowym odżywaniem 
się i zdrowym stylem życia. Zapoznamy Cię z czasem presente 
de indicativo i trzema podstawowymi grupami czasowników. 
Zrozumiesz też, co znaczy mucho i poco.

Bez stresu zamówisz co zechcesz w hiszpańskim barze, restauracji 
czy kawiarni. Pokażemy Ci, że wyrażanie czynności bieżącej za 
pomocą czasownika estar + gerundio to bułka z masłem, a rodzajniki 
nie są takie straszne. Poznasz znaczenie czasownika tomar. 

Nauczysz się nazw zodiaku i poznasz hiszpańską wersję swojej 
przyszłości. Odkryjesz sekrety czasu przyszłego futuro simple 
oraz czasowniki poder i deber. Uzupełnimy Twoją wiedzę 
o rodzajnikach i rzeczownikach – poznasz liczbę mnogą.

Poznasz słownictwo ze sfery „romantycznej” oraz nauczysz się 
odpowiadać na pytanie „Która godzina?”. Wyjaśnimy Ci tajniki czasu 
pretérito indefinido, zrobimy też wstęp do trybu subjuntivo. 

Słownictwo związane ze ślubem i weselem nie będzie miało 
dla Ciebie tajemnic. Nauczysz się stosować wyrażenia tener que 
i haber que. Nie możemy też pominąć bardzo ważnego tematu: 
zaimków dopełnienia bliższego i dalszego.

La locura de las rebajas 11
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Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw przydatnego słownictwa 
i zwrotów. Od teraz w rozmowie będziesz mogła swobodnie 
poruszać sprawy „rodzinne”. Poznasz także niezbędny czas  
pretérito perfecto i zaimki dzierżawcze.

Dzięki temu rozdziałowi nawet po hiszpański będziesz potrafiła 
rozmawiać o sporcie, ćwiczeniach i dbaniu o sprawność fizyczną. 
Nauczysz się pierwszego trybu warunkowego, stopniowania 
przymiotników i przysłówków.

Przed Tobą tajniki słownictwa dotyczącego seksu, miłości i relacji 
damsko-męskich. Przejdziemy do kolejnego etapu poznawania trybu 
subjuntivo – tym razem w czasie imperfecto. Wprowadzimy drugi 
tryb warunkowy. Poznasz różnice między przyimkami por i para.

Poznasz zwroty i słówka związane ze zdrowiem. W aptece wyjaśnisz, 
że potrzebujesz coś na ból głowy lub brzucha. Poznasz odmianę 
czasowników częściowo nieregularnych typu doler (o-ue) oraz 
porównania – tan/tanto .... como.

Będziemy Twoim przewodnikiem po Internecie i wirtualnym 
świecie w języku hiszpańskim. Nauczysz się również stosować  
tryb rozkazujący imperativo. Poznasz różnicę między spójnikami  
sino i pero.

Zwroty poznane w tej części mogą przydać się w pracy 
i poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Poznasz nazwy zawodów 
popularnych w Hiszpanii, zastosowanie przyimków desde i hasta 
i czas imperfecto de indicativo.
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Pomożemy Ci nauczyć się słownictwa, które pomoże Ci miło 
poplotkować przy kawie. Poznasz trzeci tryb warunkowy 
i pluscuamperfecto de subjuntivo. Wyposażymy Cię również 
w znajomość zaimków  typu algún/alguna.

Kosmetyki i dbanie o urodę to temat tego rozdziału i na pewno Cię 
zainteresuje. Pokażemy, jakie zwroty są stosowane przy wyrażaniu 
opinii, jak stosować wykrzykniki (wyrażenia wykrzyknikowe) oraz 
przyimki con, a.

Nauczysz się słówek i zwrotów dotyczących kultury: filmów, 
literatury i sztuki. Przypomnisz sobie wyrażenia typu me gusta, me 
encanta i czasowniki częściowo nieregularne typu preferir – e-ie.

Ten rozdział poświęciliśmy muzyce i tańcowi. To słownictwo 
na pewno Ci się przyda w Hiszpanii. Poćwiczysz również stosowanie 
czasu indefinido i imperfecto de indicativo oraz przysłówków 
określających następstwo czynności typu antes, después, mientras.

Wyposażymy Cię w odpowiednie słówka i zwroty dotyczące 
ubierania się i ubrań. Poznasz nowe wyrażenia typu perífrasis 
verbales i zastosowanie czasowników  określających zmianę: ponerse, 
hacerse, quedarse, llegar a ser itd.

Bez problemu urządzisz mieszkanie i porozmawiasz o 
problemach z tym związanych. Powtórzysz przyimki określające 
umiejscowienie: en, delante, encima, dentro etc. i poznasz lepiej czas 
pluscuamperfecto de indicativo.
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Zapoznamy Cię ze słownictwem przydatnym w rozmowach 
o zdrowym odżywianiu się i dietach. Poćwiczymy też użycie form 
czasownikowych gerundio i participio oraz czasowniki zwrotne.

„Miniprzewodnik” po hiszpańskim świecie klubów, barów i imprez. 
Dowiesz się, jak mówić o przyszłości, niekoniecznie używając 
zwykłego czasu przyszłego (futuro simple), i przypomnimy sobie 
najważniejsze zaimki pytające.

Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw przydatnych zwrotów 
związanych z podróżowaniem. Wspólnie powtórzymy określenia 
dotyczące czasu (okoliczniki czasu) oraz przypomnimy różnice 
między zaimkami pytającymi: dónde/adónde/de dónde.

Niektórzy wolą czytać książki, a inni gazety. Nauczymy Cię słówek, 
które pozwolą Ci porozmawiać na ten temat. Dowiesz się też, jak 
formułować porady i zalecenia. Zrozumiesz, jak stosować zaimki 
todo/toda/todos/todas.

Wygląd zewnętrzny na pewno ma znaczenie i warto też umieć 
go opisać. Tutaj nauczysz się opisywać ludzi, poznasz także różne 
zwroty i wyrażenia z ser i estar oraz konstrukcje pomagające wyrazić 
zachwyt (lub wprost przeciwnie…).

Przygotowaliśmy dla Ciebie słowa i zwroty dotyczące gotowania 
i dobrego jedzenia. Zapoznamy Cię z określeniami ilości. 
Przypomnimy relację przymiotnik (adjetivo) – rzeczownik 
(sustantivo) oraz poznamy kolejne zastosowania infinitivo.
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Poznasz słówka, dzięki którym nazwiesz po hiszpańsku czynności 
domowe. Dowiesz się także, jak wyrażać cel, przeznaczenie  
za pomocą para/para que. Przypomnimy stronę bierną.

Lektura plotkarskich magazynów bywa miłym relaksem. Nauczysz 
się podstaw mowy zależnej i dowiesz, kiedy w języku hiszpańskim 
można pominąć rodzajnik.

Poznasz zwroty, dzięki którym swobodnie będziesz mówić jak 
bohaterka romantycznej telenoweli. Przy okazji przypomnimy sobie  
zaimki wskazujące este/ese/aquel  oraz jak wyrażać pragnienia:  
me gustaría…, quisiera..., desearía.

Poznasz, jak nazywać przedmioty i czynności związane z makijażem. 
Pokażemy, jak  wyrażać przypuszczenia. Nauczymy Cię, jak stosować 
zaimki wzmacniające: más/menos i demasiado.

Czy ekologia przy maluchu jest możliwa? Tę część poświęcamy 
tematyce dotyczącej środowiska i ekologii. Pomożemy Ci również 
tworzyć zdania przyczynowo-skutkowe oraz zdrobnienia.

W tym rozdziale nauczysz się mówić o problemach domowych 
i wyrażać opinię o tym, co Cię denerwuje: Me molesta…, Me saca de 
quicio…. Powtórzymy też podstawowe liczebniki porządkowe.
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del corazón 261

La vida es como un culebrón 269
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o nos maquillamos? 277
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Pogaduchy nr 1
Szaleństwo przecen

Zapoznasz się z hiszpańskim światem zakupów: nauczymy Cię 
podstawowych zwrotów i słownictwa „zakupowego”. Dowiesz się, 
że „być” można aż na… trzy sposoby, czyli pokażemy Ci różnicę 

między czasownikami ser, estar i haber. Wspomnimy też o zasadach 
hiszpańskiej wymowy. Przyjemnej nauki.

La locura  
de las rebajas
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LA LOCURA DE LAS REBAJAS
Carmen:    ¡Qué cansada estoy! Me gustaría pasar todo el fin de 

semana en el sofá. Sin hacer nada.
Bego:   ¡No me puedes hacer eso! Estamos en la temporada de 

rebajas y quería ir de compras contigo mañana.
Carmen:   Bueno, si es mañana, está bien, voy contigo. También 

necesito comprarme algo.
Bego:   Las chicas me han comentado que en el outlet de Mango 

en la calle Fuencarral hay unos bolsos estupendos. Ya 
sabes, nunca tengo suficientes bolsos.

Carmen:   Lo sé. En tu armario hay miles de bolsos y zapatos…
Bego:   ¡Qué exagerada eres! No voy a pasear con el mismo bolso 

en cada ocasión…
Carmen:   Ya, ya, …Entonces,  ¿mañana a qué hora?
Bego:   ¿A las 11 en la Puerta del Sol?
Carmen:   Vale. Pero primero tomamos un cafecito, y después …¡la 

locura de las rebajas!
…sábado, 11 de la mañana…
Carmen:   ¿Cuál es el plan? ¿Qué tiendas quieres visitar?
Bego:   Como siempre, quiero empezar por los outlets de Mango 

y de Zara y después ver las zapaterías de la calle Cruz.
Carmen:   Me parece bien, y por el camino a lo mejor vemos 

también algo interesante en Bershka y Stradivarius.
Bego:   ¿Y ya no quieres pasarte todo el día en el sofá?
Carmen:   Como ya estoy aquí, hay que aprovecharlo…
…en la tienda…
Dependienta:  ¡Buenas tardes! ¿Qué desean?
Bego:   Buenas tardes. Me gustaría probarme esos zapatos azules 

que están en el escaparate.
Dependienta:  ¿Qué talla usa?
Bego:   La 38.
Dependienta:   No tenemos la talla 38 en azul. Pero tenemos el mismo 

modelo, talla 38, en verde. 
Carmen:   Bego, te gusta el verde y acabas de comprar un chal 

verde…
Bego:   Tienes razón. Estos zapatos irían bien con el chal.
Dependienta:   ¿Quiere probarse esos zapatos en verde?
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Bego:   Sí. Por favor.
Dependienta:   Aquí los tiene. Siéntese en ese sillón, estará más cómoda.
Bego:   ¡Son fantásticos! ¡Me encantan! Me los llevo.
Dependienta:   Muy bien. Pero no aceptamos pagos con tarjeta, sólo en 

efectivo.
Bego:   Ay, es que no llevo dinero suelto… Carmen, ¿me prestas 

el dinero? Después te lo devuelvo.
Carmen:   Como siempre… Está bien, te lo presto. Pero luego me 

invitas a un buen bocata de jamón serrano y un tinto.
Bego.   ¡Claro que te invito! ¡Muchas gracias, eres la mejor amiga 

del mundo!
Carmen:   Bueno, paga y ¡a comer! ¡Que ya estoy harta de compras!

Czy zrozumiałaś tekst?

1. ¿Por qué Bego y Carmen van de compras?
2. ¿Qué le gusta comprar a Bego?
3. ¿Qué problema tiene Bego en la tienda?
4. ¿Adónde quiere ir Carmen?

Słówka do torebki

la temporada de rebajas 
– sezon przecen
ir de compras  
– iść na zakupy
¡qué exagerada eres!  
– ale ty przesadzasz!
tomar un café/cafecito* 
(*zdrobnienie) – napić się kawy
empezar por…  
– zacząć od...
la zapatería – obuwniczy

pasar todo el día  
– spędzić cały dzień
aprovechar – skorzystać, 
wykorzystać
¿qué desean?  
– czego panie sobie życzą?
me gustaría probarme…  
– chciałabym przymierzyć...
el escaparate – wystawa
¿qué talla usa?  
– jaki rozmiar pani nosi?
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me los llevo – biorę je
pago con tarjeta / en efectivo 
– płatność kartą/w gotówce
llevar dinero suelto  
– mieć przy sobie gotówkę

un bocata de…  
– kanapka z…
estar harto de… – mieć 
dość…
prestar – pożyczać

Coś do większej torebki

la panadería – piekarnia
la pastelería – cukiernia
el carnicero/la carnicería – rzeźnik/sklep mięsny
la farmacia – apteka
la tienda de ropa – sklep odzieżowy
la pescadería – sklep rybny
la floristería – kwiaciarnia
la tienda de alimentación – sklep spożywczy
el quiosco – kiosk 
el supermercado – supermarket
el centro comercial – centrum handlowe
la papelería – sklep papierniczy
la librería – księgarnia
la tienda de deportes – sklep sportowy
la joyería – jubiler
la frutería – warzywniak

Gramatyka od kuchni 

Czasowniki „być” – ser, estar, haber

W języku hiszpańskim czasownik „być” można wyrazić aż trzema 
różnymi czasownikami. Są to: estar, ser i haber. Ich stosowanie nie 
jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy zapamiętać 
kilka podstawowych zasad:
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a) Czasownik ser jest używany do określenia...
•  cech stałych, niezmiennych, np.: 

– narodowości
Soy polaca. – Jestem Polką. 
Soy española. – Jestem Hiszpanką.

– wyznania 
Ella es budista. – Jest buddystką.

– zawodu 
Mi amiga es diseñadora de interiores.  
– Moja przyjaciółka jest projektantką wnętrz.

– przynależności 
Estos zapatos son de Ana. – To są buty Anny.

– cech fizycznych i cech osobowości, charakteru
Carolina es muy inteligente y guapa.  
– Karolina jest bardzo inteligentna i ładna.

•  czasu
Son las seis de la mañana y no es mi hora preferida  
para levantarme.  
– Jest szósta rano i nie jest to moja ulubiona godzina  
na pobudkę.

•  miejsca lub czasu danego wydarzenia
La fiesta de cumpleaños de Silvia es el 3 de agosto.  
– Impreza urodzinowa Sylwii jest 3 sierpnia.

Odmiana ser jest nieregularna:

yo soy
tú eres
esto/ella/él/usted es

nosotros/-as somos
vosotros/-as sois
estos/ellas/ellos/ustedes son
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b) Czasownika estar używamy do określania:
•  cech zmiennych, ulotnych, sytuacji, które nie mają stałego 

charakteru i mogą się zmienić, np.: 

– samopoczucie
Estoy tan cansada que no pienso moverme del sofá.  
– Jestem tak zmęczona, że ani myślę wstawać z kanapy. 
Ana está muy contenta porque ha pasado la tarde con su nuevo 
novio. – Ana jest bardzo zadowolona, bo spędziła popołudnie 
ze swoim nowym chłopakiem.

– stan cywilny* 
Estoy soltera. – Jestem panną. 
Miguel está divorciado y no piensa casarse otra vez.  
– Miguel jest rozwiedziony i nie ma zamiaru ponownie się żenić.
Mi hermano todavía está soltero  
– Mój brat nadal jest kawalerem.
Están casados desde hace muchos años.  
– Są żonaci od wielu lat.

*wyjątkiem jest wyrażenie być wdową/wdowcem: ser viuda/viudo.

•  położenia, lokalizacji konkretnej osoby, określonego przedmiotu, 
obiektu
La zapatería está en la calle Fuencarral.  
– Sklep obuwniczy jest na ulicy Fuencarral.
Mis cuadernos están en el escritorio.  
– Moje zeszyty są na biurku.
Las chicas están en el bar, tomando vino.  
– Dziewczyny są w barze, piją wino.

Odmiana czasownika estar też jest nieregularna:

yo estoy
tú estás
esto/ella/él/usted está

nosotros/-as estamos
vosotros/-as estáis
estos/ellas/ellos/ustedes están
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Uwaga! Czasami użycie czasownika ser lub estar zmienia 
całkowicie znaczenie danego przymiotnika, np.: 

Soy lista. – Jestem inteligentna. 
Estoy lista. – Jestem gotowa. 
Esa chica es tonta.  
– Ta dziewczyna jest głupia.
Esa chica está tonta.  
– Ta dziewczyna zachowuje się głupio 
(lub mówi głupoty, w danym momencie).

c) Czasowniek haber
W odróżnieniu od ser i estar, haber w znaczeniu „być” ma tylko 
jedną formę – hay – i wygląda tak samo w liczbie pojedynczej 
i mnogiej. Służy nam do stwierdzenia faktu, że ktoś lub coś istnieje. 

En mi armario hay un bolso.  
– W mojej szafie jest torba.
En mi armario hay muchos zapatos.  
– W mojej szafie jest dużo butów.

Zawsze odnosi się do czegoś, o czym mówimy po raz pierwszy. 
Po hay możemy użyć jedynie rodzajnika nieokreślonego albo 
żadnego: 

En mi bolso hay un pintalabios y libros. 
– W mojej torbie jest szminka i książki.

Dla osób znających angielski – jest to hiszpański odpowiednik 
sformułowania: „there is/there are".
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Pronunciación – wymowa

Zasady wymowy: 

B = V
Wymowa b i v bywa identyczna i zależy od pozycji tych liter 
w wyrazie lub zdaniu.
Na początku wyrazu (zdania) wymawiamy jak polskie „b”: 

vino – wino, vaca – krowa, baile – taniec.
Zbitki spółgłosek -mb- i -nv- wymawiamy jak (mb): 

invierno – zima, tranvía – tramwaj, cambiar – zmieniać.
W pozostałych pozycjach wymawiamy jako głoskę pośrednią 
pomiędzy „w” i „b”: 

uva – winogrono, pobre – biedny.

C przed „e" i „i" wymawiamy jak sepleniące „s” (podobnie jak 
w angielskim „this”) (w Hiszpanii), a według normy stosowanej 
w Ameryce Łacińskiej jak zwykłe „s”: 

cine – kino, cebolla – cebula.
W pozostałych pozycjach wymawia się jak „k”: 

casa – dom, cuadro – obraz.

CH wymawiamy jak miękkie „cz” (zbliżone do polskiego „ć”): 
chica – dziewczyna, coche – samochód

G przed „e” i „i” wymawiamy jak „h”:  
gente – ludzie, gigante – olbrzym
W pozostałych pozycjach jak „g”:  
galleta – herbatnik, pagar – płacić
gue i gui czytamy „ge” i „gi”: guitarra – gitara, guerra – wojna

H – nie wymawiamy w ogóle, jest zawsze nieme: 
hombre – mężczyzna, człowiek, honesto – uczciwy, szczery.

J – wymawiamy jak „h”: 
jamón – szynka, juguete – zabawka. 
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LL – podobnie jak polskie „j”, chociaż w niektórych regionach 
wymawiane jest podobnie do „ź”: 

llave – klucz, cuello – szyja.

Ñ jak polskie „ń”: baño – kąpiel, toaleta, araña – pająk.

Q – występuje tylko w połączeniu z ue i ui i jest wymawiane jak „k” 
(„u” nie wymawiamy): que – co, że, który, quien – kto.

R – jeśli na początku wyrazu lub pisane podwójnie, jest mocnym „r”: 
perro – pies, rural – wiejski.

X – wymawiamy jak „ks”: examen – egzamin.

Y – wymawiamy jak „i” albo „j”: 
mayo – maj, ya – już.

Z – podobnie jak przy „c” wymawiamy jak sepleniące „s” 
lub angielskie „th” w wyrazie „think”. W Ameryce Łacińskiej 
wymawiamy jak „s”: 
zapato – but, zumo – sok.

→ Jeśli wyraz ma zaznaczony akcent graficzny (zawsze nad 
samogłoską – znak ´), wówczas silniej wymawiamy sylabę 
akcentowaną: 

canción – piosenka, árbol – drzewo.
Akcent graficzny stosowany jest wyłącznie w wyjątkach od zasad 
akcentowania.

→ Jeśli wyraz kończy się na spółgłoskę inną niż -n i -s i nie ma 
zaznaczonego akcentu, wówczas akcent pada na ostatnią sylabę: 

ordenador – komputer, pastel – ciasto.

→ Jeśli wyraz kończy się na samogłoskę albo -n, -s, wtedy akcent 
pada na przedostatnią sylabę (jak w języku polskim): 

muchacho – chłopiec, bombero – strażak.
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1. Wstaw czasownik ser, estar albo haber w odpowiedniej formie:
a) Mi mejor amiga                        coordinadora de proyectos.
b) Su boda                        el 6 de mayo a las 7 de la tarde.
c) En la tienda                        muchos zapatos bonitos.
d) Nosotros                        casados desde hace 15 años.
e) (Yo) no                        contenta con mi peinado.
f) ¿Dónde                        el centro comercial?
g) Tú                        muy guapa con este vestido azul.
h) Los españoles                        muy sociables.
i) ¿Qué                        en la nevera?
j)  Cristina                        triste porque su mejor amiga se va 

a Africa por unos años.

2. Uzupełnij zdania odpowiednim słówkiem: compras/tienda/
rebajas/librería/efectivo/talla.

a) ¿Vamos de                        hoy? Necesito un vestido nuevo.
b) En esa                        tienen unos zapatos muy bonitos.
c)  ¿Qué                        usas? He comprado unos pantalones y son 

demasiado estrechos para mí.
d) No me gusta pagar en                        Nunca llevo dinero suelto.
e)  Ya ha empezado la temporada de                        La gente se 

vuelve loca en los centros comerciales.

3. Wstaw właściwą literę/-y:
a)          aca (b/v)
b)          ento (cu/ku)
c)          ine (c/s)
d) prote         er (g/j)
e) direcci         n (ó/o)
f) co         egir (rr/r)

notatki:  
 
 

Fitness językowy
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4. Ułóż dialog z poniższych zdań.
a) Está bien. ¿Quiere probarse este negro? 
b) Buenos días. ¿Qué desea?
c) No. Tenemos sólo la talla 34.
d) Necesito un vestido para una fiesta formal.
e) ¿Y qué tal?
f) Bueno, me probaré la talla 34.
g) Sí. Es muy bonito. ¿Tienen ese vestido en la talla 36?
h) Me gusta mucho. Me lo llevo.

notatki:  
 
 
 
 
 
 
 

Hiszpański świat mody
Czy wiesz, że wiele popularnych w Polsce marek odzieżowych 
pochodzi właśnie z Hiszpanii? Oto niektóre z nich:
ZARA –  to najważniejsza marka hiszpańskiej firmy Inditex 
Group, która powstała w hiszpańskiej Galicji. Pierwszy 
sklep Zary otwarto w 1975 roku. Inne marki tej samej firmy 
to dobrze nam znane: Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, 
Oysho i Pull&Bear.
MANGO – również bardzo znany sklep, także ma hiszpańskie 
korzenie. Już w 1984 roku w Barcelonie można było kupić 
pierwsze projekty tej firmy.
SPRINGFIELD – marka powołana do życia przez hiszpańską firmę 
Cortefiel w 1988 roku, na początku oferująca ubrania tylko 
dla panów, lecz teraz ma także wspaniałe kolekcje dla pań.
Hiszpański świat mody ma znacznie więcej do zaoferowania 
– ale to warto już sprawdzić na kolejnych rebajas 
w Madrycie lub Barcelonie!
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Klucz do sukcesu

Tłumaczenie
Carmen: Ale jestem zmęczona! Z chęcią spędziłabym cały weekend na kanapie. Nic nie 
robiąc. Bego: Nie możesz mi tego zrobić! Są przeceny i chciałam jutro iść z tobą na zakupy. 
Carmen: Dobra, jeśli to jutro, to w porządku, pójdę z tobą. Też potrzebuję coś sobie kupić. 
Bego: Dziewczyny wspominały, że w outlecie Mango na ulicy Fuencarral mają wspaniałe torby. 
Sama wiesz, nigdy nie mam wystarczająco toreb. Carmen: Wiem. W twojej szafie są tysiące 
toreb i butów. Bego: Przesadzasz! Nie będę chodzić z jedną torebką na każdą okazję… 
Carmen: Dobra, dobra… No to jutro o której? Bego: O 11.00 na Puerta del Sol? Carmen: 
W porządku. Ale najpierw idziemy na kawę, a potem… Szaleństwo przecen! Sobota, 11.00 
Carmen: Jaki jest plan? Jakie sklepy chcesz odwiedzić? Bego: Jak zawsze, chcę zacząć od 
outletów Mango i Zary, a potem sklepy z butami na ulicy Cruz. Carmen: Dobrze, a po drodze 
może zobaczymy coś ciekawego w Bershce i Stradivariusie. Bego: I już nie chcesz spędzić 
całego dnia na kanapie? Carmen: Jak już jestem tutaj, trzeba skorzystać…  …w sklepie…
Sprzedawczyni: Dzień dobry! W czym mogę służyć? Bego: Dzień dobry. Chciałabym 
przymierzyć te niebieskie buty, które są na wystawie. Sprzedawczyni: Jaki ma pani rozmiar? 
Bego: 38. Sprzedawczyni: Nie mamy 38 w niebieskim. Ale mamy ten sam model, rozmiar 38, 
zielone. Carmen: Bego, lubisz zielony i dopiero co kupiłaś zielony szal. Bego: Masz rację. Te 
buty będą pasowały do szala. Sprzedawczyni: Chce pani przymierzyć zielone? Bego: Tak, 
proszę. Sprzedawczyni: Proszę. Niech pani usiądzie na tym fotelu. Będzie pani wygodniej. 
Bego: Są wspaniałe! Bardzo mi się podobają! Biorę je. Sprzedawczyni: Bardzo dobrze. Lecz 
nie przyjmujemy płatności kartą, tylko gotówką. Bego: Ale nie mam przy sobie gotówki… 
Carmen, pożyczysz mi? Potem ci oddam. Carmen: Jak zawsze… Pożyczę ci, ale potem 
zapraszasz mnie na dobrą kanapkę z szynką i wino czerwone. Bego: Oczywiście, że cię 
zapraszam! Bardzo ci dziękuję! Jesteś najlepszą przyjaciółką na świecie! Carmen: Dobra, płać 
i chodźmy jeść. Mam już dość zakupów! 

Czy zrozumiałaś tekst?
1. Porque es temporada de rebajas. 2. A Bego le gusta comprar zapatos y bolsos. 3. Bego 
no lleva dinero suelto. 4. Carmen quiere ir a comer.

Fitness językowy
1. a) es, b) es, c) hay, d) están, e) estoy, f) está, g) estás, h) son, i) hay, j) está.  
2. a) compras, b) tiends, c) talla, d) efectivo, e) rebajas. 3. a) v, b) cu, c) c, d) g, e) ó, f) rr.  
4. b1, d2, a3, g4, c5, f6, e7, h8.




