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PRZEDMOWA 

DLA KOGO JEST HISZPA�SKI W METOD� SKOJARZE�? 

Niniejsza ksi��ka jest dla ka�dego kto pragnie szybko nauczy	 si
 podstaw 
j
zyka  hiszpa�skiego.   Mo�e  by	  u�ywana  zarówno  przez  dorosłych,   jak 
i dzieci. Nawet bardzo małe dzieci mog� skorzysta	 z tego kursu, pod 
warunkiem, �e rodzice b
d� odczytywa	 im skojarzenia. 

Kurs Hiszpa�ski metod� skojarze� został napisany tak, aby ka�dy mógł krok 
po kroku nauczy	 si
 podstawowej gramatyki i słownictwa. Po około dwunastu 
godzinach, a mo�e nawet krótszym czasie, czytelnik b
dzie znał setki słówek 
oraz posiadał umiej
tno�	 ich układania w poprawnie skonstruowane zdania. 
Dlatego ksi��ka niniejsza jest idealn� pozycj� dla turysty lub człowieka 
interesu, któremu potrzebna jest podstawowa znajomo�	 j
zyka, aby by	
zrozumianym np. w hotelu, w czasie zwiedzania, w restauracji, w nagłych 
wypadkach itp. 

Podr
cznik, który trzymaj� Pa�stwo w r
ku, jest równie� doskonałym 
uzupełnieniem ka�dego kursu dla pocz�tkuj�cych. Wielu uczniów, którzy 
korzystali z innych wersji j
zykowych niniejszego kursu stwierdziło, i� po raz 
pierwszy udało im si
 z łatwo�ci� zapami
ta	 słowa w j
zyku obcym, a tak�e 
zrozumie	 podstawy jego gramatyki. 

JAK U�YWA� KSI��KI HISZPA�SKI METOD� SKOJARZE�? 

1. Słówka b
d� prezentowane w nast
puj�cy sposób: 
Po hiszpa�sku, KOZA to CABRA:     [kabra] 
wyobra sobie, �e koza zamienia si
 w kobr�. 

2. Twoim zadaniem jest wyobrazi	 sobie koz
 zamieniaj�c� si
 w kobr
 tak 
realistycznie, jak to mo�liwe. Spróbuj zatrzyma	 ten obraz przez około 
dziesi
	 sekund, a nast
pnie przejd do kolejnego skojarzenia. Bardzo 
istotnym jest wyobra�anie sobie ka�dego obrazu przez co najmniej dziesi
	
sekund – jest to warunek konieczny do skutecznego zapami
tania ka�dego 
słowa. 

3. W niektórych przypadkach hiszpa�skie słowo wymawia si
 bardzo podobnie 
jak w j
zyku polskim.  Na przykład, po hiszpa�sku MEDUZA to tak samo jak 
po polsku, MEDUSA, przy czym hiszpa�ska wymowa jest praktycznie 
identyczna z polsk�. W takich sytuacjach b
dziesz sobie kojarzył hiszpa�skie 
słowo   z  torreadorem   (symbolem   Hiszpanii).   Wyobra   sobie    torreadora 
z meduz� na głowie zamiast kapelusza. Za ka�dym razem, gdy w skojarzeniu 
pojawi si
 torreador, b
dziesz wiedzie	, �e hiszpa�skie słowo jest bardzo 
podobne do jego polskiego odpowiednika. 



4. Przykłady i zdania do tłumaczenia zawarte w tym podr
czniku mog� si

wyda	 dziwaczne, a nawet głupie. Zostały one jednak celowo zaprojektowane 
w ten sposób, aby zilustrowa	 elementy gramatyki, a przy tym unikn�	 uczenia 
si
 na pami
	 po�ytecznych zda� bez zrozumienia ich struktury. 

5. Akcenty i wymowa 
Głosk
 ñ wymawia si
 podobnie jak polskie � lub ni. Na przykład: 
Po hiszpa�sku, jutro to mañana.     [maniana] 
Kiedy zobaczysz akcent ( � ) nad samogłosk�, nale�y poło�y	 nacisk na cał�
sylab
, w której znajduje si
 akcentowana samogłoska. Na przykład: 
Po hiszpa�sku, mysz to ratón. 
Słowo to nale�y wymówi	 z naciskiem na sylab
 tón.  

6. Przybli�ona wymowa ka�dego słowa podana jest w nawiasach 
kwadratowych za ka�dym razem, gdy słowo pojawia si
 po raz pierwszy.  
Na przykład: 
Po hiszpa�sku, �WINIA to PUERCO:    [płerko] 

Nie   przejmuj   si
  jednak   zbytnio   wymow�:   przybli�ona  wymowa  sprawi, 
�e b
dziesz zrozumiany. 

KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH 

1. Najlepiej przerobi	 cały kurs tak szybko jak to mo�liwe. Wielu osobom 
udaje si
 to osi�gn�	,  szczególnie je�li zaczynaj�  w pi�tek  wieczorem 
i ko�cz� w niedziel
. 

2. Zrób sobie dziesi
ciominutow� przerw
 po ka�dym rozdziale. Zawsze 
przerwij nauk
, je�li czujesz si
 zm
czony. 

3. Nie zamartwiaj si
, �e zapomnisz nowe słowa. Nawet je�li tak si
 stanie, 
nie cofaj si
 do nich. Pomy�l o tym, jak du�o si
 nauczyłe�, i spróbuj 
sobie przypomnie	 zapomniane słówka przy okazji powtórek. 

4. Zrób   sobie   powtórk
   po   czwartym   i   ósmym   rozdziale,   a   tak�e 
po zako�czeniu ksi��ki. Powtórz cały kurs po tygodniu i po miesi�cu. 

5. Nie przejmuj si
, je�li zapomnisz pewn� ilo�	 słówek i wiedzy 
gramatycznej po dłu�szym czasie. Powtórna nauka z tym podr
cznikiem 
jest wyj�tkowo szybka. Po�wi
	 kilka godzin na powtórk
 tu� przed 
wyjazdem za granic
, a zobaczysz jak szybko od�wie�ysz pami
	. 

6. Niniejszy kurs nie nauczy Ci
 mówi	 płynnie po hiszpa�sku. Nie 
osi�gniesz tego, dopóki nie pojedziesz na jaki� czas do kraju, w którym 
mówi si
 w tym j
zyku. Nauczy Ci
 natomiast w bardzo krótkim czasie 
słów i zwrotów niezb
dnych w szeregu sytuacji, w których 
prawdopodobnie znajdziesz si
 w obcym kraju. Ta wiedza stanowi	
b
dzie podstaw
, na której zbudujesz swoj� znajomo�	 j
zyka 
hiszpa�skiego. Ułatwi Ci ona przyswojenie nowych słów i zasad 
gramatycznych, gdy ju� znajdziesz si
 za granic�. 



WA�NE 

Potraktuj pierwszy rozdział jako cz
�	 treningow�, która ułatwi Ci zrozumienie 
jak działa Hiszpa�ski metod� skojarze�.

Po około 45 minutach, b
dziesz zna	 około trzydziestu słów i potrafi	
tłumaczy	 proste zdania. Po pierwszym rozdziale poczujesz si
 na tyle 
pewnie,   aby   przerobi	   reszt
   podr
cznika   w   równie   szybkim   tempie. 
W pierwszym rozdziale najwi
cej jest słów zwi�zanych ze zwierz
tami, gdy�
po pierwsze, łatwo je sobie wyobrazi	, a po drugie, cz
sto s� jadalne! 
Ostatnia uwaga: w 	wiczeniach polegaj�cych na tłumaczeniu zda�, 
odpowiedzi s� podane na dole strony. Najlepiej jest je zasłoni	 przed 
rozpocz
ciem tłumaczenia. 
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ROZDZIAŁ PIERWSZY 

1. Kilka zwierz�t 

Zatrzymaj ka�dy z opisanych obrazków w wyobra�ni przez około 10 
sekund. 

Przybli�ona wymowa słów hiszpa�skich podana jest w nawiasach 
kwadratowych za ka�dym razem, gdy słowo pojawia si� po raz pierwszy. 

Po hiszpa�sku, kot to gato:      [gato] 
wyobra sobie, �e Twój kot gotuje obiad. 

Po hiszpa�sku, pies to perro:      [perro] 
wyobra sobie, �e pies wbiega na peron. 

Po hiszpa�sku, koza to cabra:     [kabra] 
wyobra sobie, �e koza zamienia si
 w kobr�. 

Po hiszpa�sku, byk to toro:      [toro] 
wyobra sobie torreadora walcz�cego z bykiem. 

Po hiszpa�sku, krowa to vaca:     [waka] 
wyobra sobie krow� na wakacjach. 

Po hiszpa�sku, kaczka to pato:     [pato] 
wyobra sobie kaczk� opływaj�c� potem. 

Po hiszpa�sku, g�� to ganso:      [ganso] 
wyobra sobie, �e g�� była kiedy� g�sk�.  

Po hiszpa�sku, �winia to puerco:     [płerko] 
wyobra sobie, �e �winia bawi si
 z perkozem. 

Po hiszpa�sku, osioł to burro:     [burro] 
wyobra sobie osła, który ma własne biuro. 

Po hiszpa�sku, �aba to rana:      [rana] 
wyobra sobie, �e na ran� przykładasz sobie �ab�. 
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Przetłumacz na polski: 

rana      ___________________________

burro      ___________________________ 

puerco ___________________________

ganso     ___________________________

pato      ___________________________

vaca      ___________________________

toro      ___________________________

cabra      ___________________________

perro      ___________________________

gato      ___________________________

Odpowiedzi sprawd na poprzedniej stronie. 
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Przetłumacz na hiszpa	ski: 

�aba       ___________________________ 

osioł       ___________________________ 
  

�winia     ___________________________ 

g��      ___________________________ 

kaczka     ___________________________ 

krowa     ___________________________ 

byk      ___________________________ 

koza      ___________________________ 

pies      ___________________________ 

kot      ___________________________ 

Odpowiedzi sprawd na poprzedniej stronie. 
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Podstawowa gramatyka

Pierwsz� rzecz�, któr� nale�y zapami
ta	, jest to, �e wszystkie rzeczowniki 

(okre�laj�ce ludzi, zwierz
ta i przedmioty), o�ywione i nieo�ywione, maj�

rodzaj �e�ski lub m
ski. 

Je�eli ko�cz� si
 samogłosk� o, maj� zazwyczaj rodzaj m
ski. 

Na przykład: 

Byk to toro, kot to gato, a pies to perro. Wszystkie te wyrazy ko�cz� si
 liter�

o, w zwi�zku z czym s� rodzaju m
skiego. 

Słowa ko�cz�ce si
 liter� a s� rodzaju �e�skiego. Cabra oznaczaj�ca koz�

oraz vaca oznaczaj�ca krow� ko�cz� si
 samogłosk� a , w zwi�zku z czym 

wiadomo, �e s� rodzaju �e�skiego. 
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Jakiego rodzaju s� nast
puj�ce słowa? 

vaca 

pato 

burro 

rana 

ganso 

Odpowiedzi s� nast
puj�ce: 

vaca jest rodzaju �e�skiego 

pato jest rodzaju m
skiego 

burro jest rodzaju m
skiego 

rana jest rodzaju �e�skiego 

ganso jest rodzaju m
skiego 

Kilka słów nie ko�czy si
 samogłosk� o lub a. Nie b
dziemy si
 na razie 

zajmowa	 tymi wyj�tkami. 
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2. Wi�cej zwierz�t 

Zatrzymaj ka�dy z opisanych obrazków w wyobra�ni przez około 10 
sekund. 

Po hiszpa�sku, małpa to mono:     [mono] 
wyobra sobie małp�, która zakłada monokl. 

Po hiszpa�sku, szczur to rata:     [rata] 
wyobra sobie, �e kupujesz szczura na raty. 

Po hiszpa�sku, mysz to ratón:     [raton] 
wyobra sobie mysz wołaj�c�: Ratunku! 

Po hiszpa�sku, zwierz� to animal:     [animal] 
wyobra sobie animowany film o zwierz�tach. 

Po hiszpa�sku, łoso� to salmón:     [salmon] 
wyobra sobie, �e jedz�c łososia zara�asz si
  
salmonell�. 

Po hiszpa�sku, osa to avispa:      [awispa] 
wyobra sobie, �e ta wyspa pełna jest os. 

Po hiszpa�sku, nied�wied� to oso:     [oso] 
wyobra sobie, �e nied�wied� bawi si
 z os�. 

Po hiszpa�sku, ryba to pez:      [pes] 
wyobra sobie, �e ryba w Twoim akwarium wygl�da  
jak pies. 

Po hiszpa�sku, pszczoła to abeja:     [abeha] 
wyobra sobie, �e upychasz pszczoły do kieszeni. 
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Przetłumacz na polski: 

abeja      ___________________________ 

pez      ___________________________ 

oso      ___________________________ 

avispa     ___________________________ 

salmón     ___________________________ 

animal     ___________________________ 

ratón      ___________________________ 

rata       ___________________________ 

mono      ___________________________ 

Odpowiedzi sprawd na poprzedniej stronie. 
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Przetłumacz na hiszpa	ski: 

pszczoła     ___________________________ 

ryba      ___________________________ 

nied�wied�     ___________________________ 
  

osa      ___________________________ 

łoso�      ___________________________ 

zwierz�     ___________________________ 

mysz      ___________________________ 

szczur     ___________________________ 

małpa     ___________________________ 

Odpowiedzi sprawd na poprzedniej stronie. 
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Podstawowa gramatyka 

Nauczyłe� si
 ju�, �e wszystkie rzeczowniki s� albo rodzaju m
skiego, albo 
rodzaju �e�skiego. Je�eli ko�cz� si
 liter� o , s� zazwyczaj rodzaju m
skiego, 
tak jak gato oznaczaj�cy kota. Je�eli ko�cz� si
 liter� a, s� w wi
kszo�ci 
rodzaju �e�skiego, jak na przykład cabra oznaczaj�ca koz�. 

Je�li rzeczownik jest rodzaju m
skiego, stawiamy przed nim przedimek el. 
Tak wi
c: 

• el toro to byk 

• el gato to kot 

• el mono to małpa 

Je�li rzeczownik jest rodzaju �e�skiego, stawiamy przed nim przedimek la. 
A zatem: 

• la vaca to krowa 

• la rata to  szczur 

• la cabra to koza 

Jak wida	 z powy�szych przykładów, niektóre rzeczowniki maj� ten sam 
rodzaj co w j
zyku polskim. Na przykład, byk  i kot s� rodzaju m
skiego tak w 
j
zyku polskim, jak i hiszpa�skim. Jednak małpa jest rodzaju m
skiego w 
j
zyku hiszpa�skim, ale �e�skiego w j
zyku polskim. Podobnie, krowa i koza
s� rodzaju �e�skiego w obu j
zykach, ale szczur jest rodzaju �e�skiego w 
j
zyku hiszpa�skim, za� m
skiego w polskim. 

Je�li rzeczownik nie ko�czy si
 ani samogłosk� a , ani o , mo�na przyj�	, �e 
jest rodzaju m
skiego, chocia� i od tej reguły znajd� si
 wyj�tki. 
  
Tak wi
c: 

• el animal to zwierz�

• el pez to ryba 
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Zakryj odpowiedzi poni�ej i przetłumacz na hiszpa	ski, dodaj�c 
przedimek: 

pies       mysz 

łoso�       zwierz


koza       osioł 

krowa       kaczka 

pszczoła      �aba 

osa       niedwied

Odpowiedzi: 

el perro      el ratón 

el salmón      el animal 

la cabra      el burro 

la vaca      el pato 

la abeja      la rana 

la avispa      el oso 


