
Dlaczego warto uczyć się języków obcych?

Wszyscy wokół Ciebie trąbią, że nauka języków obcych jest mega 
ważna, ale Ty wciąż nie wiesz, po co wkuwać te obce słówka?

• Podróże – jeśli marzą Ci się zagraniczne podróże – bez języka obcego 
ani rusz!

• Praca – zależy Ci na dobrej pracy w przyszłości – nie ryzykuj, że 
obejdziesz się bez znajomości języka!

• Nowe znajomości – zdobywasz nowe przyjaźnie i wiedzę 

o świecie i czujesz się obywatelem świata!

• Zainteresowania – będziesz rozumiał teksty zagranicznych piosenek, 

a także będziesz mógł oglądać ulubione filmy i seriale w oryginalnej 
wersji – bez pomocy lektora lub napisów!



TRZY JĘZYKI DO WYBORU JUŻ 

OD 5 KLASY W NASZEJ SZKOLE

Język francuski

Język hiszpański

Język niemiecki



JĘZYK HISZPAŃSKI

Monika Wcisło-Wilshere



„W mojej opinii, nauka języka hiszpańskiego     
otwiera nam wiele drzwi i poszerza horyzonty. 
Władanie tym językiem nie tylko ułatwi nam 
podróżowanie, ale także umożliwi naukę za 
granicą. Warto dodać, że jego nauka jest 
prosta, a atmosfera panująca na lekcji tylko                
ją ułatwia:)”

Martyna Migacz kl. 8D



Język hiszpański jest łatwy                     

w nauce.

W języku hiszpańskim nie ma dźwięku, 

którego nie moglibyśmy wymówić                            

oraz wiele słów jest podobnych do języka 

angielskiego. Dlatego jestem pewna,                      

że ucieszy Cię fakt, że ponad 3000 słów              

ma wspólny rdzeń i znaczenie w języku 

hiszpańskim i angielskim. 



Chcesz być poliglotą?

Ucz się hiszpańskiego, stąd już krótka droga 

do tego, aby mówić po portugalsku, włosku 

czy francusku.

Każdy poliglota ma na 

świat otwarte wrota.



Hiszpańska muzyka

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać,             

że hiszpańskojęzyczne piosenki jakoś tak 

wyjątkowo łatwo wpadają nam w ucho                      

i chyba zgodzisz się, że fajnie byłoby zanucić 

za Luisem Fonsi Despacito lub Sofía                        

za Álvaro Soler czy jak Enrique Iglesias 

wyśpiewać z całych sił Bailando. 



Film

Coraz popularniejsze staje się 

hiszpańskojęzyczne kino oraz hiszpańskie 

seriale. Naprawdę jest w czym wybierać

Antonio Banderas, Javier Bardem czy 

Penelope Cruz w hiszpańskiej odsłonie,                  

a może Casa de Papel w oryginale? 



Hiszpańska kultura i zwyczaje

Flamenco – zjawisko kulturowe występujące 

w Hiszpanii: połączenie muzyki, gry na    
gitarze, śpiewu i tańca. 

Sjesta – odpoczynek, czas wolny od pracy.

Corrida de toros – walka z bykami, rytuał 
łączący w sobie choreografię, muzykę i 
kostiumy. 



Komunikacja

Osoby hiszpańskojęzyczne z reguły są bardzo 
otwarte i doceniają, że uczysz się ich języka, 

dlatego wcześniej czy później zaczniesz 
nawiązywać przyjaźnie i żeby je podtrzymać 

porozumiewanie się jest niezbędne.

Niemal 500 milionów ludzi na świecie 
to hablantes nativos de español. Coraz 

więcej osób uczy się języka hiszpańskiego,                  
a jak wiadomo wspólne zainteresowania łączą.



Po hiszpańsku mówią 

w 135 krajach

Hiszpański jest językiem urzędowym w 21 
krajach (Hiszpania, Gwinea Równikowa, 
Meksyk, Kolumbia, Argentyna, Peru, 
Wenezuela, Chile, Gwatemala, Kuba, 
Ekwador, Dominikana, Honduras, Boliwia, 
Salwador, Nikaragua, Paragwaj, Kostaryka, 
Portoryko, Urugwaj, Panama). Poza tym, 
chociaż nie ma statusu języka urzędzowego 
jest używany w Stanach Zjednoczonych, 
Andorze, Belize, Giblartarze i na Filipinach. 



Możliwości zawodowe

Posługiwanie się językiem hiszpańskim                 

to także nowe możliwości zawodowe.                            

Ze wszystkich języków, na całym świecie, 

hiszpański pod względem rodzimych 

użytkowników zajmuje miejsce 2 i 3 jako 

najczęściej używany język, zaraz po 

angielskim i chińskim. 



Kuchnia hiszpańska 

Paella                 Gazpacho           Tortilla Española



Wakacje w Hiszpanii



Dziękuję za uwagę i zapraszam 

na lekcje języka hiszpańskiego.


