Descubre A1.2/A2

Wykaz tematów
Lp. Temat lekcji
1.
El mejor amigo del hombre. Najlepszy
przyjaciel człowieka.
2.
Ana es tan simp{tica como María. Porównania.
3.
¿Cómo eres? Jaki jesteś? – opis charakteru.
4.
¿Cómo est{s? Jak się czujesz?
5.
¡Te queda genial! Pasuje Ci! – opis ubrania.
6.
¿En qué puedo ayudarle? W czym mogę
pomóc?
7.
¿Puedo prob{rmelo? Czy mogę to
przymierzyć?
8.
¿Cu{nto cuesta este bolso? Ile kosztuje ta
torebka?
9.
Una de tortilla, por favor. Jedzenie
10. Escribimos recetas. Piszemy przepisy.
11. Menú del día. Menu dnia.
12. ¿Qué van a tomar? Co podać?
13. Una cena de gala. Powtórzenie wiadomości
z modułu 1.
14. Lekcja kulturoznawcza.
15. Sprawdzian wiadomości z modułu 1.
16. Llamando al mundo. Rozmowa telefoniczna.
17. Los lugares m{s famosos. Porównania.
18. En el parque. Opis obrazka.
19. El enfermero est{ de pie. Mówienie o pozycji
ciała i samopoczuciu.
20. Por tierra, mar y aire. Środki transportu.
21. Un billete a Granada, por favor. Na dworcu –
kupowanie biletów.
22. Mañana va a ser un gran dia. Plany na
przyszłość.
23. El transporte en Cuba. Rozumienie tekstu
czytanego i jego organizacja.
24. El futuro ser{ tuyo. Opisywanie przyszłości.
25. En Polonia hay m{s bosques que en España.
Porównania.
26. Las fiestas tradicionales. Święta i tradycje.
27. La vision del futuro. Wizja przyszłości.
28. El blog de Lorena Morena. Powtórzenie
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wiadomości z modułu 2.
Lekcja kulturoznawcza.
Sprawdzian wiadomości z modułu 2.
¿Cómo te ha ido el día? Jak Ci minął dzień?
En la comisaría. Na komisariacie.
Hoy ha sido un día horrible. Czas Pretérito
Perfecto.
¿Qué ha ociurrido? Co się stało?
Experiencias alucinantes. Niesamowite
przygody.
¿Cómo eres de aventurero? Lubisz przygody?
– ankieta.
Experiencias personales. Doświadczenia
życiowe.
Entrevista de trabajo. Rozmowa o pracę.
Ser o estar, esa ha sido siempre la cuestión. Ser
albo estar, oto jest pytanie.
El concierto es en la Plaza que est{ en el centro.
Porównanie czasowników ser i estar.
Es listo pero no est{ listo. Czasowniki ser
i estar z przymiotnikami.
Vanagloria. Samochwała w kącie stała.
La experiencia es la madre de la ciencia.
Powtórzenie wiadomości z modułu 3.
Lekcja kulturoznawcza.
Sprawdzian wiadomości z modułu 3.
Y de repente se apagó la luz… Opowiadanie
o wydarzeniach z przeszłości.
¿Sacaste ayer la basura? Czasowniki
nieregularne.
Anoche me acosté muy tarde. Określniki czasu
Pretérito Indefinido.
Relatos de terror. Mroczne historie.
Descubriendo el mundo. Turystyka i podróże.
Las vacaciones de Pablo. Wspomnienia
z wakacji.
Los viajeros. Podróżnicy.
Personajes de la historia. Postaci historyczne.
La vida es una caja de sorpresas. Opisywanie
faktów biograficznych.
Los futbolistas hispanos. Porównanie czasów
Pretérito Perfecto i Pretérito Indefinido.
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La prensa. Prasa.
¡Vaya noticias! Wyrażanie emocji.
Vacaciones accidentadas. Problemy na
wakacjach – powtórzenie wiadomości
z modułu 4.
Lekcja kulturoznawcza.
Sprawdzian wiadomości z modułu 4.

