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WSTĘP 
 

„Repetytorium gramatyki języka hiszpańskiego z ćwiczeniami” przeznaczone 
jest dla osób pragnących powtórzyć i utrwalić konkretne zagadnienia gramatyczne. 
Materiał w nim zawarty obejmuje pełny zakres gramatyki języka hiszpańskiego 
wymagany na egzaminach maturalnych i wstępnych na filologię hiszpańską. 
Przedstawione w nim zagadnienia  uwzględniają  trudności, z jakimi najczęściej 
spotykają się polscy uczniowie uczący się języka hiszpańskiego.  

 

KaŜda jednostka składa się z 2 części: 
- część pierwsza zawiera wyjaśnienia zagadnień gramatycznych i tabele 
- część druga zawiera ćwiczenia gramatyczne róŜnego typu. KaŜdy rozdział 
kończy się zabawną historyjką – ćwiczeniem podsumowującym dane zagadnienie 
gramatyczne.  
 

Oprócz 300 ćwiczeń w ksiąŜce znajduje się 10 testów gramatycznych na róŜne 
poziomy zaawansowania (początkujący, średnio zaawansowany i zaawansowany). 
 

Na końcu ksiąŜki znajduje się klucz z rozwiązaniami wszystkich ćwiczeń       
i testów zawartych w repetytorium. W wypadku niektórych ćwiczeń moŜliwe jest 
udzielenie wielu poprawnych odpowiedzi; w kluczu zostały podane przykładowe 
rozwiązania. 

 

Mam nadzieję, Ŝe „Repetytorium gramatyki języka hiszpańskiego z ćwiczeniami” 
pozwoli wszystkim zainteresowanym, uczniom oraz studentom, opanować nawet 
najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne tego języka. Osoby, które chciałyby  pogłębić 
swoją znajomość gramatyki hiszpańskiej, mogą skorzystać z ksiąŜek mojego autorstwa: 
„Hiszpański - gramatyka funkcjonalna z ćwiczeniami” oraz „Słownik gramatyczno-
stylistyczny języka hiszpańskiego”. 
 

          Autorka 
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4. MoŜna utworzyć rzeczownik z innych części mowy dodając rodzajnik określony w liczbie 
pojedynczej: 
 

od czasownika: el comer – jedzenie 
od przymiotnika: el blanco – biały (kolor), to wszystko, co jest białe 
od przysłówka: el mal – zło 
od zaimka pytajnego: el porqué – przyczyna 
od zaimka dzierŜawczego: lo tuyo – to, co jest twoje 

 
5. Rzeczownik moŜe przybierać formy zdrobniałe i zgrubiałe. Formy te powstają przez 
dodanie odpowiedniej końcówki do rzeczownika. 
 

 

końcówka 
 

 

forma podstawowa 
 

zdrobnienie  
 

 

 dla wyrazów zakończonych na    
 samogłoskę lub spółgłoskę inną niŜ -n i -r 
     -ito/a/os/as     
     -illo/a/os/as  
 
 dla wyrazów zakończonych    
 na -e lub spółgłoskę -n lub -r 
      -cito/a/os/as 
      -cillo/a/os/as  
 
 dla wyrazów jednosylabowych 
 lub z dyftongiem 
      -ecito/a/os/as  
      -ecillo/a/os/as  
 
 

 

 
 
    mesa 
 
 
     
    torre  
 
 

    calor 
 
 
    sol 
 
 

    puerto 

 

 
 
     mesita  
     mesilla 
 
     
     torrecita  
     torrecilla  
 

     calorcito 
     calorcillo 
 
     solecito  

solecillo 
 

      puertecito 
     puertecillo 

        
 

końcówka 
 

 

forma podstawowa 
 

zgrubienie  
 

 
 - ón/-ona 
 - azo/-aza  
 - ote/-ota 

 
    hombre 
    padre 
    amigo  

 
    hombrón 
    padrazo 
    amigote 
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1. Przysłówki “aquí” i “acá” dotyczą miejca bliskiego osobie mówiącej, “ahí” określa 

miejsce odległe od mówiącego, a bliskie słuchającemu, zaś  “allí” i “allá” – miejsca 
odległego od obu rozmówców. Przysłówki “acá” i “allá” występują z czasownikami 
wyraŜającymi ruch. 

 

Estamos aquí. – Jesteśmy tutaj. 
Ven acá. – Chodź tutaj. 
No trabaja en ninguna parte. – Nigdzie nie pracuje. 
No voy a ninguna parte. – Nigdzie nie idę.  

 

2. RóŜnica między “muy” i “mucho” jest następująca: 
 

muy + przymiotnik lub przysłówek 
mucho/a/os/as + rzeczownik 
czasownik + mucho 
 
 

        Es muy temprano. – Jest bardzo wcześnie. 
        Es muy bonito. – Jest bardzo ładny. 
        Tiene muchos amigos. – Ma wielu przyjaciół. 
        Trabaja mucho. – DuŜo pracuje. 
 

Uwaga!  ”Muy” moŜe takŜe stać przed rzeczownikiem. 
 

        Es muy amigo nuestro. – To jest nasz bardzo dobry przyjaciel. 
 

       MoŜe teŜ występować  przed wyraŜeniami przyimkowymi. 
 

        Se levantó muy por la mañana. – Wstał/a bardzo wcześnie. 
        Lo visito muy a menudo. – Odwiedzam go bardzo często. 
 

3. Gdy przysłówek  negacji (oprócz “no”) poprzedza czasownik, w zdaniu występuje 
tylko pojedyncze przeczenie. W zdaniu moŜe pojawić się kilka przysłówków negacji.  

 

No voy nunca al teatro. – Nie chodzę nigdy do teatru. 
        Nunca voy al teatro. – Nigdy nie chodzę do teatru.  
        Aquí nunca pasa nada. – Tu nigdy nic się nie dzieje. 
 

4. Stopniowanie przysłówków: 
 

a) stopień równy 
Habla tanto como yo. – Mówi tyle co ja.  

b) stopień wyŜszy 
Habla más que yo. – Mówi więcej niŜ ja (ode mnie). 

c) stopień niŜszy 
Habla menos que yo. – Mówi mniej niŜ ja (ode mnie). 

d) stopień najwyŜszy 
Habla lo más posible. – Mówi jak najwięcej.  

e) stopień najniŜszy 
Habla lo menos posible. – Mówi jak najmniej. 

 

5. Formy nieregularne przysłowków w stopniu wyŜszym: 
 

       bien – mejor  dobrze – lepiej 
       mal – peor  źle – gorzej 
      poco – menos  mało – mniej 
      mucho – más  duŜo – więcej   



CZASY  PRZESZŁE 

 99 

 
Pr. imperfecto 

 

I grupa -ar 
 

 

II grupa -er 
 

 

III grupa -ir 
 

 

HABLAR 
hablaba 
hablabas 
hablaba 
hablábamos 
hablabais 
hablaban 

 

 

COMER 
comía 
comías 
comía 
comíamos 
comíais 
comían 

 

 

VIVIR 
vivía 
vivías 
vivía 
vivíamos 
vivíais 
vivían 

 

 
Tylko trzy czasowniki mają nieregularną odmianę w tym czasie: 
 

ir – iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban 
ser – era, eras, era, éramos, erais, eran 
ver – veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían  

 
 

ĆWICZENIA 
 

 

I. Wstaw czasownik w czasie pret érito perfecto de indicativo: 
 
  1. Miguel (comprarse) . . . . . . . . . .  un monopatín. 
  2. Su padre (trabajar) . . . . . . . . . .  en el jardín. 
  3. (nosotros - escuchar) . . . . . . . . . .  música clásica. 
  4. (ellos - vivir) . . . . . . . . . .  muy felices. 
  5. Los niños (nadar) . . . . . . . . . .  un rato. 
  6. (vosotros - beber) . . . . . . . . . .  todo el zumo. 
  7. Las víctimas del accidente (sufrir) . . . . . . . . . .  mucho. 
  8. Mis amigos (salir) . . . . . . . . . .  para España. 
  9. Su madre (irse) . . . . . . . . . .  de compras. 
10. (vosotros - visitar) . . . . . . . . . .  la catedral.  
 
 

II. Odpowiedz na pytania: 
 
  1. ¿Has viajado alguna vez en avión? 
  2. ¿Has escrito un diario? 
  3. ¿Has trabajado en un supermercado o en un bar? 
  4. ¿Has visto algún accidente? 
  5. ¿Has dormido en la playa? 
  6. ¿Has mentido alguna vez? 
  7. ¿Has hecho novillos? 
  8. ¿Has conocido a alguien muy famoso? 
  9. ¿Has perdido el tren o el autobús? 
10. ¿Has copiado en un examen?   
 


