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Dostęp do nagrań online 

możliwy jest przez 

zeskanowanie kodu QR.

Wstęp

Wstęp
Chcesz samodzielnie poznać język hiszpański w stopniu umożliwiającym porozumiewa-

nie się w zakresie codziennych zdarzeń i sytuacji? Na widok klasycznych kursów ogarnia 

Cię znużenie? Ilustrowany kurs języka hiszpańskiego dla początkujących LUBIĘ TO! jest 

książką właśnie dla Ciebie! To świetna, a zarazem atrakcyjna wizualnie pomoc do samo-

dzielnej nauki języka. Ucz się hiszpańskiego i polub to z Lingo!

Proponowany przez nas kurs jest intensywny, co znaczy, że ucząc się z nami nie tra-

cisz czasu i możesz robić szybkie postępy niezależnie od tego, czy po raz pierwszy stykasz 

się z językiem, czy jest to już Twoje kolejne podejście. O tempie i sposobie nauki decydu-

jesz jednak samodzielnie, zależnie od własnych potrzeb, możliwości i chęci. Ułatwia to 

struktura całego kursu, jak i poszczególnych lekcji.

To nowoczesna, atrakcyjna graficznie książka, która ma umilić Ci naukę i zachęcić 

do samodzielnej pracy. W dwudziestu pięciu lekcjach znajdziesz najważniejsze tematy, 

współczesne dialogi i słownictwo z tłumaczeniami, przejrzyste objaśnienia gramatyki, 

ćwiczenia i ciekawostki – a wszystko to zaprezentowane w atrakcyjny i miły dla oka spo-

sób, z wykorzystaniem zdjęć i rysunków.

Nieocenioną pomocą w przyswajaniu prawidłowej wymowy są ćwiczenia z rozumie-

nia ze słuchu: nagrania z udziałem rodowitych Hiszpanów i polskiego lektora. Aby mieć do 

nich dostęp, zeskanuj kod QR umieszczony na stronie obok.

Najważniejsze jednak jest to, że korzystając z naszego najnowszego ilustrowanego 

kursu LUBIĘ TO! w przyjemny sposób poznajesz żywy język i uczysz się odnajdywać 

w życiowych sytuacjach.
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Spis treści

1
  El encuentro por coincidencia  

■ Przypadkowe spotkanie 8
¡Hola! Zaczynamy przygodę z językiem hiszpańskim. W pierwszej lekcji 
rozmawiamy o nawiązywaniu znajomości. Dowiesz się m.in. czym jest czas 
presente i jak odmieniać najważniejsze czasowniki ser, estar, ir, oraz jak 
wyglądają hiszpańskie zaimki osobowe. Miłej nauki!

2
  Control de pasaportes  

■ Kontrola paszportów 16
Ta lekcja poświęcona jest podróżowaniu samolotem. Poznasz w niej przydatne 
słownictwo i dowiesz się sporo o hiszpańskiej gramatyce: jak tworzyć liczbę 
mnogą, jak gerundio, a jak przeczenie. Powiemy też, jak odmieniać tener i coger 
oraz jak używać słówek nada, ningún, nadie, nunca. Owocnej nauki!

3
 En el hotel ■ W hotelu 24

W tej lekcji zajmiemy się zameldowaniem się w hotelu. Powiemy o rezerwacji, 
wyborze pokoi, zwrócimy uwagę na słownictwo oraz przydatne frazy, takie 
jak reservar una habitación. W części gramatycznej zaprezentujemy zaimki 
dzierżawcze i wskazujące este, ese, aquel. Zajmiemy się też liczbami, 
podawaniem godzin i czasownikami nietypowymi.

4
  Llamada telefónica  

■ Rozmowa telefoniczna 32
Jeśli często korzystasz z telefonu, ta lekcja jest dla Ciebie. Poznasz tu słówka 
i zwroty przydatne np. wtedy, gdy zechcesz poprosić o numer komórki 
swojego nowego hiszpańskojęzycznego znajomego. Przy okazji poćwiczymy 
tworzenie pytań, powiemy o czasownikach parecer, gustar, poder, querer oraz 
o konstrukcji ir a z bezokolicznikiem.

5
 En taxi ■ W taksówce 40

W tej lekcji odbędziemy podróż hiszpańską taksówką, ćwicząc przy okazji 
przydatne pytania, takie jak: ¿Se puede parar aquí? Powiemy też o tworzeniu 
rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej przymiotników, użyciu tambien i tampoco. 
Zwrócimy uwagę na przyimek de i czasowniki nietypowe z obocznością e:i.

6
 ¡Vamos al Rastro! ■ Idziemy na Rastro! 48

Poczujemy odrobinę atmosfery typowego madryckiego targowiska. Poćwiczymy 
słownictwo związane z poruszeniem się po mieście, takie jak todo recto, lejos, 
cerca. Powiemy też m.in. o czasowniku ir z przyimkami en, de i a oraz poznamy 
odmianę kilku innych przydatnych lub nietypowych czasowników.

7
  ¡Qué rico! ■ Jakie pyszne! 56

¿Tienes hambre? W bieżącej lekcji będzie co nieco o jedzeniu i potrawach. Przy 
tej okazji powiemy, jak używać dopełnienia bliższego i dalszego oraz pokażemy 
Ci liczebniki. Poćwiczymy też zdania wykrzyknikowe. ¡Qué fantástico!

8
 Correo electrónico ■ Poczta elektroniczna 64

Na pewno przydadzą Ci się słówka i zwroty związane ze światem komputerów 
i internetem.  Powiemy Ci o stopniowaniu przymiotników i użyciu muy i mucho. 
Wspomnimy też o sposobie podawania daty i o przyimku a.

9
 ¡Vamos de compras! ■ Idziemy na zakupy! 72

W bieżącej lekcji dowiesz się, czym jest la rabaja, a czym el probador, 
poznasz nazwy kolorów i zwroty przydatne w sklepie. Powiemy też o czasie 
przeszłym pretérito perfecto, o tworzeniu participio oraz stopnia najwyższego 
absolutnego poprzez końcówkę –ísimo.

10
 El cine ■ Kino 80

El cine, el teatro czy może el baile? Jeśli czerpiesz przyjemność z obcowania 
z kulturą, w tej lekcji znajdziesz dużo przydanych słówek i zwrotów. Nauczysz 
się także wyrażać w trybie rozkazującym Imperativo oraz stosować przyimki por 
i para, poznasz też przykładowe czasowniki nieregularne. Miłej nauki! 

11
 Un día corriente ■ Zwyczajny dzień 88

W tej lekcji sporo miejsca poświęcamy codziennemu rozkładowi zajęć 
i czynnościom wykonywanym w czasie wolnym (el tiempo libre). Powiemy 
o czasie przeszłym pretérito indefinido, użyciu czasownika hacer, konstrukcji 
acabar de z bezokolicznikiem oraz o przydatnych określeniach tan, tanto. 

12
 Nuevo trabajo ■ Nowa praca 96

Pokażemy Ci przykładowy życiorys (curriculum) i nauczymy zwrotów i słówek 
takich jak la carta de presentación, la experiencia profesional. Znajdziesz tu też 
wiadomości na temat dwóch konstrukcji: haber que i a lo mejor. Powiemy o użyciu 
mismo i o tym, jak stosować czasowniki ser i estar przy podawaniu zawodów.
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13
  Invitación ■ Zaproszenie 104

Na przykładzie korespondencji mailowej pokazujemy, jak opisywać otaczającą  
nas rzeczywistość, jak rozmawiać o pogodzie, jak używać czasu pretérito 
imperfecto de indicativo i jak tworzyć przysłówki od przymiotników (¡fácilmente!).

14
  En la estación de trenes ■ Na stacji kolejowej 112

Lubisz podróżować pociągiem? My tak! To dobra okazja, aby poznać przydatne 
słownictwo, takie jak el compartimiento, la consigna, el portaequipajes. Przy 
okazji poćwiczymy m.in. użycie czasownika pensar z przymkami en i de, czas 
futuro imperfecto i określenia bueno, bien. A zatem – ¡buen viaje!

15
  En la comisaría ■ Na komisariacie 120

Jeśli kiedykolwiek przytrafi Ci się przykra sytuacja, zachowaj spokój (mantén 
la calma). Poznasz tu słownictwo pomocne przy wyjaśnieniu zajścia. Dodatkowo 
powiemy Ci o trybie łączącym subjuntivo, opisywaniu wyglądu przy pomocy 
czasowników ser i tener oraz o przeczeniach w trybie rozkazującym.

16
 Vamos a la playa ■ Idziemy na plażę 128

Tym razem luźna atmosfera: kąpiele wodne i słoneczne, ulubione rozrywki. 
Poćwiczymy też użycie subjuntivo w zdaniach wyrażających życzenie, 
pragnienie lub emocje, oraz użycie przyimków, desde, hasta i sobre.

17
 La familia ■ Rodzina 136

W tej lekcji tematem są las relationes interpersonales, czyli relacje 
międzyludzkie, powiemy Ci m.in., kim jest la tía, a kim la hija. Zajmiemy się też 
czasem pretérito pluscuamperfecto de indicativo oraz użyciem rodzajników 
określonych i nieokreślonych. 

18
 De visita ■ Wizyta 144

Lubisz chodzić w odwiedziny? To dobra okazja, aby porozmawiać o domu, jego 
lokalizacji i pomieszczeniach. Zajmiemy się też czasem przeszłym pretérito 
perfecto de subjuntivo oraz użyciem subjuntivo w zdaniach wyrażających 
nakaz, prośbę radę i wątpliwość. Wspomnimy też o pasiva refleja.

19
 En el bar ■ W barze 152

Tym razem zajmiemy się opisywaniem cech – to istotne, czy osoba, z którą 
chcesz skoczyć do pubu, jest sociable, czy może tímida. Powiemy też o czasie 
przeszłym pretérito imperfecto de subjuntivo, potencial simple i zdaniach 
warunkowych II typu. 

20
 Despedida ■ Pożegnanie 160

W tej lekcji zajmujemy się pisaniem listów, tych prywatnych i tych formalnych. 
Dowiesz się m.in., kiedy możesz zakończyć list, pisząc: besos, a kiedy: 
atentamente. Przy okazji powiemy o użyciu subjuntivo po czasownikach 
i konstrukcjach wyrażających osąd oraz w zdaniach przeczących.

21
 Piso compartido ■ Wspólne mieszkanie 168

Tym razem porozmawiamy o wyposażeniu mieszkania – to szczególnie ważne 
w momencie, gdy chcesz kupić (comprar) lub wynająć (alquilar) jakieś lokum. 
Przy okazji nauczysz się użycia trybu subjuntivo i indicativo po cuando, 
powiemy też o użyciu antes de, después de i o futuro perfecto.

22
 Nuevo ordenador ■ Nowy komputer 176

W tej lekcji zajmujemy się sprzętem komputerowym. Oprócz przydatnego 
słownictwa, takiego jak el puerto USB, el modelo, la impresora, przybliżymy 
Ci zagadnienie czasów przeszłego pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo 
i potencial compuesto, a także zdań warunkowych III typu.

23
 De visita al médico ■ Wizyta u lekarza 184

Wiadomo, co jest w życiu najważniejsze: la salud, i to jest tematem bieżącej lekcji. 
Przy okazji poznasz hiszpańskie nazwy części ciała. Powiemy o użyciu aunque, 
salvo que, a menos que, excepto que i o konstrukcji seguir + gerundio.

24
 En el banco ■ W banku 192

Tym razem idziemy do banku. Dowiesz się, co znaczy la cuenta corriente,  
a co la tarjeta de débito. W części gramatycznej poćwiczysz mowę niezależną 
i mowę zależną, powiemy Ci również o zasadzie zmiany czasów. Owocnej nauki!

25
 Cómo nos conocimos ■ Jak się poznaliśmy 200

W naszej ostatniej lekcji zrobi się nieco romantycznie. Pojawią się ważne 
słowa, takie jak enamorarse, estar celoso, separarse.  W części gramatycznej 
będziemy kontynuować temat o mowie zależnej. Owocnej nauki!
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Jak to  
działa?

Słówka  
i zwroty

Rozumienie  
ze słuchu Ciekawostka!



¡Hola! Zaczynamy przygodę z językiem 

hiszpańskim. W pierwszej lekcji rozmawiamy 

o nawiązywaniu znajomości. Dowiesz się 

m.in. czym jest czas presente i jak odmieniać 

najważniejsze czasowniki ser, estar, ir, oraz jak 

wyglądają hiszpańskie zaimki osobowe. Miłej nauki!

El encuentro  
por coincidencia

buenas tardes  

– dzień dobry 

(po południu) 

buenas noches – 

dobry wieczór/ 

dobranoc

hola – cześć

hasta luego – 

do zobaczenia

hasta pronto/hasta 
hora – do szybkiego 

zobaczenia

adiós – żegnaj

te presento a... – 

przedstawiam ci...

a mi amigo Juan – 

mojego kolegę Juan

soy polaco – jestem 

Polakiem

vivo en... – 

mieszkam w...

en un pueblo cerca 
de... – w miasteczku 

blisko...

soy estudiante... – 

jestem studentem... 

estudio en la 
universidad – studiuję 

na uniwersytecie

trabajo en... – 

pracuję w... 

Najważniejsze 
zwroty

Język hiszpański
Język hiszpański, zwany też kastylijskim, jest drugim językiem 
na świecie pod względem liczby osób, które nim się posługują. 
Obecnie po hiszpańsku mówi ponad 520 milionów osób. Oprócz 
tego, że język hiszpański jest używany i uznawany jako język 
państwowy w prawie całej Ameryce Południowej i Środkowej, 
oraz oczywiście w Hiszpanii, duża grupa ludzi, bo aż 43 miliony, 
w Stanach Zjednoczonych posługuje się kastylijskim. Właśnie 
w Ameryce Północnej rozwija się tzw. spanglish, pewnego rodzaju 
mieszanka hiszpańskiego i angielskiego, uznana za jeden  
z fenomenów współczesnego językoznawstwa. Na Półwyspie 
Iberyjskim, obok języka hiszpańskiego, używane są również 
galicyjski, kataloński, aranejski i baskijski.

98
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Dialog Dialog

Juan:  Buenos días. 

Ania:  Buenos días. 

Juan:   Estoy aquí por mis documentos, hoy es mi 

último día en el trabajo. 

Ania:  De acuerdo. ¿Cómo se llama usted?

Juan:  Me llamo Juan Gutiérrez, soy profesor 

de español. 

Ania:   Un momento, por favor... Ah, aquí están sus 

documentos.

Juan:  Muchas gracias. 

Ania:   Entonces, ¿hoy es su último día en nuestra 

escuela? 

Juan:  Sí, me voy de Polonia.

Ania:  Ah. ¿Y adónde se va usted?

Juan: Voy a España, a mi ciudad natal.

Ania:  ¿Ah sí? Yo también voy a España este verano. 

¿Y de dónde es usted?

Juan:  Soy de Madrid.

Ania:  Ah, entonces usted es madrileño. 

Juan:   Sí, exacto. ¿Y usted, cuándo se va a España 

y adónde exactamente?

Ania:   Pues, el viernes por la mañana tomo el avión 

a Madrid y luego el tren al Escorial.

Juan:  ¿Ah, sí? Entonces tomamos el mismo avión. 

Ania:  ¡Qué coincidencia! 

Juan:   Bueno, como viajamos juntos, ¿me puede decir 

cómo se llama? 

Ania:   Sí, por supuesto, me llamo Anna Nowak, pero 

puede llamarme Ania. 

Juan:  Encantado de conocerte Ania. Y yo soy Juan.

Ania:  Igualmente, Juan.

Juan:  Y, ¿por qué el Escorial...?

buenos días – 
dzień dobry 
¿Cómo se llama 
usted? – Jak się pan 
nazywa?
me llamo – 
nazywam się 
estoy aquí por... – 
jestem tu po...
mis documentos – 
moje dokumenty
hoy – dziś
mi último día –  
mój ostatni dzień 
de trabajo – pracy
un momento, por 
favor – moment 
soy profesor de 
español – jestem 
nauczycielem języka 
hiszpańskiego
muchas gracias – 
bardzo dziękuję
nuestra escuela – 
nasza szkoła
me voy de Polonia – 
wyjeżdżam z  Polski
¿A dónde se va 
usted? – Dokąd pan 
jedzie?
me voy a España – 
jadę do Hiszpanii

Ważne słówka 
i zwroty

este verano – 
w to lato 
la ciudad natal – 
rodzinne miasto
¿De dónde es 
usted? – Skąd pan 
jest?
soy de Madrid – 
jestem z Madrytu
madrileño – 
madrytczyk
entonces – a więc
exacto – dokładnie
¿Cuándo se va 
usted? – Kiedy pani 
wyjeżdża?
por la mañana – 
rano
el viernes – w piątek
tomar – mieć, brać
el avión – samolot
el tren – pociąg
viajar – podróżować 
juntos – razem
el mismo – ten sam 
¡Qué coincidencia! 
– Co za zbieg 
okoliczności!
simplemente – 
zwyczajnie 
el nombre – imię
por supuesto – 
oczywiście

Ważne słówka 
i zwroty

a. Juan ha trabajado en Polonia en una oficina. 

b. Juan vuelve a casa el viernes que viene. 

c.  Por coincidencia, Ania y Juan van a pasar vacaciones 

en España juntos. 

a. Jak się pan nazywa?

 

b. Bardzo dziękuję!

 

c. Co za zbieg okoliczności!

 

1.1. Przesłuchaj nagranie i określ:  
prawda V  czy fałsz F ? 02

¿verdadero/falso?

1.2. Wysłuchaj i powtórz. Jak powiesz...
03

ROZUMIENIE ZE sŁUCHU

El encuentro  
por coincidencia
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Jak to działa? Jak to działa?

Odmiana czasowników 
w czasie presente

W języku hiszpańskim czasowniki dzielimy na trzy typy 
koniugacji:  
I – czasowniki, które w bezokoliczniku mają końcówkę -ar, 
II – czasownik z końcówką -er, 
III – czasowniki z końcówką -ir. 

W języku hiszpańskim istnieją tylko dwa rodzaje: męski 
i żeński. Niektóre rzeczowniki mogą występować w dwóch 
rodzajach, co powoduje zmianę ich znaczenia.

Odmiana 
czasownika 
ser – być

Czasownika ser, który 

jest nieregularny, 

używamy do 

określenia cech 

stałych, pochodzenia 

oraz przynależności 

osoby lub przedmiotu. 

W przypadku osoby 

określamy też zawód 

oraz cechy charakteru. 

Soy español. – Jestem 

Hiszpanem.

La taza es de China. – 

Filiżanka jest z Chin.

La mesa es redonda. – 

Stół jest okrągły.

Las llaves son de 

Juan. – Klucze są Juana.

Soy profesor. – Jestem 

nauczycielem.

Juan es nervioso. – 

Juan jest nerwowy.

Odmiana 
czasownika 
ir – iść

Zaimki 
osobowe

yo – ja
tú – ty
él – on
ella – ona
usted – pani/pan
nosotros – my
vosotros – wy
ellos – oni
ellas – one
ustedes – panie/panowie

W języku hiszpańskim 
przy odmianie 
czasownika zazwyczaj 
opuszczamy zaimki 
osobowe, ponieważ 
odmienione formy 
czasownika posiadają 
różne końcówki dla 
każdej osoby. 

Zaimki są używane, gdy 
chcemy podkreślić, że 
chodzi nam o konkretną 
osobę:
Soy yo, no tú. – Ja 
jestem, nie ty.

soy – jestem
eres – jesteś
es – jest
somos – jesteśmy
sois – jesteście
son – są

voy – idę
vas – idziesz
va – idzie
vamos – idziemy
vais – idziecie
van – idą

W zależności od tego, do której grupy należy dany 

czasownik, jest on odmieniany w następujący sposób:

hablar (mówić) comer ( jeść) vivir (mieszkać)

hablo

hablas

habla

hablamos

habláis

hablan

como

comes

come

comemos

coméis

comen

vivo

vives

vive

vivimos 

vivís

viven

Rodzaj żeński i męski 
rzeczowników

Odmiana czasowników  
zwrotnych

Odmiana czasownika estar 
– być, znajdować się
Czasownika estar, 

używamy do określenia 

lokalizacji przedmiotu 

lub osoby oraz stanów 

emocjonalnych osoby:

Estoy aquí para recoger 

mis documentos. – Jestem tutaj, aby odebrać moje 

dokumenty.

Aquí están. – Tutaj są.

Estoy muy nerviosa. – Jestem bardzo zdenerwowana.

estoy
estás
está
estamos
estáis
están

Rodzaj żeński tworzymy poprzez dodanie odpowiednich 

końcówek:

 w przypadku rzeczowników rodzaju męskiego 

zakończonych na spółgłos kę dodajemy końcówkę -a:

el profesor la profesora (nauczyciel, nauczycielka)

 w przypadku rzeczowników rodzaju męskiego 

zakończonych na samogłoskę -o zamieniamy ją na -a:

el amigo la amiga (kolega, koleżanka)

Niektóre rzeczowniki z końcówką -e lub -a mają tylko 

jedną formę dla obu rodzajów:

el estudiante  la estudiante (student, studentka).

Istnieją wyjątki: el elefante, la elefanta  

(słoń, słonica). 

Niektóre rzeczowniki posiadają różne formy  

dla obu rodzajów: el padre, la madre (ojciec, matka).

Przy odmianie czasowników zwrotnych należy pamiętać, 
że zaimek zwrotny, który również jest odmieniany, stawiamy 
przed czasownikiem.
llamarse – nazywać się
me llamo
te llamas
se llama 

nos llamamos
os llamáis 
se llaman
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Sprawdź się! Sprawdź się!

b

1.8. Pogoda to częsty temat pogawędek. Dopasuj słówka do obrazków.

1.4. Uzupełnij zdania 
czasownikami 
w odpowiedniej 
formie.

1.7. Przetłumacz 
na hiszpański.

1.6. Utwórz rodzaj 
żeński rzeczowników.

1.5. Dopasuj zaimki osobowe z pierwszej kolumny 
do form czasownika z drugiej kolumny.

1.3. Ułóż wypowiedzi w kolejności  tworzącej sensowny dialog.

a. Y yo soy Juan.

b. ¿Cómo te llamas?

c. ¿De dónde eres?

d.  Encantado de conocerte, 

Ania.

e. Me llamo Ania. ¿Y tú?

f. Igualmente, Juan.

g. Soy de Madrid. 

h. Y yo de Cracovia.

a.   Ania. 

b.   de Polonia.

c.   en Kraków.

d.    en  

la universidad.

e.   en la oficina.

f.    a mi amigo  

Juan.

g.  Juan y yo   

a España este verano.

h.  Juan   

de Madrid. 

i. Él   madrileño.

a. Juan jest Hiszpanem.

 

b. Rano lecę do Madrytu.

 

c.  Uczę się na 

uniwersytecie.

 

a. el profesor 

 

b. el gato 

 

c. el padre  

 

d. el artista 

 

c

f

a

d

b

e

KLUCZ DO ĆWICZEŃ

1.1. a. F, b. V, c. F. 1.2. a. ¿Cómo se llama usted?, b. Muchas gracias!, c. ¡Qué coincidencia! 1.3. bedafcgh. 
1.4. a. me llamo, b. soy, c. vivo, d. estudio, e. trabajo, f. te pre sento, g. vamos, h. es, i. es. 1.5. a4, b1, c7, 
d2, e3, f5, g6. 1.6. a. la profesora, b. la gata, c. la madre, d. la artista. 1.7. a. Juan es español. b. Por la 
mañana tengo el vuelo a Madrid. c. Estudio en la universidad. 1.8. a. el sol, b. la lluvia, c. la nube, d. el 
viento, e. la nieve, f. la tormenta.

a. tú

b. nosotros

c. ellos

d. él

e. vosotros

f. ella

g. yo

1. comemos

2. se llama

3. vivís

4. eres

5. estudia

6. voy

7. son

la lluvia 

el viento 

la nube 

la nieve 

el sol 

la tormenta  
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