Załącznik
Zakres wymagań programowych z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału
dwujęzycznego klasy pierwszej trzyletniego liceum w XVII Liceum Ogólnokształcącym
na rok szkolny 2019/2020.
Zakres struktur gramatycznych:


rodzajniki określone i nieokreślone,



rzeczowniki (liczba, rodzaj, zdrobnienia, potoczne formy skrócone np. tele, profe),



zaimki (osobowe: forma mocna, forma nieakcentowana, odmiana, w połączeniu z
gerundio, trybem rozkazującym, bezokolicznikiem, zaimki podwójne, np. se lo digo;
zaimki wskazujące; zaimki dzierżawcze; zaimki pytajne np. quién, cuál),



liczebniki główne (od zera do miliarda) i porządkowe (1-10),



przymiotniki (liczba, rodzaj, miejsce w zdaniu, stopniowanie),



przysłówki,



najczęściej używane przyimki (np. a, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta,
hacia, por, para, sin, sobre),



najczęściej używane wyrażenia przyimkowe (np. al lado de, cerca de),



formy czasownikowe (tryb oznajmujący: Presente, Pretérito Perfecto, Pretérito
Imperfecto, Pretérito Indefinido, Futuro Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto; tryb
subjuntivo: Presente, Pretérito Imperfecto; tryb rozkazujący; tryb przypuszczający),



najważniejsze

konstrukcje

(np.

ir+a+bezokolicznik,

acabar+de+bezokolicznik,

estar+gerundio, seguir+gerundio),


zgodność czasów trybu oznajmującego, mowa zależna i niezależna,



zdania warunkowe (I, II),



czasowniki ser, estar, haber,



zdania złożone oraz najważniejsze spójniki.

Zakres leksykalny i tematyczny:
Obowiązuje znajomość słownictwa na poziomie średniozaawansowanym (m. in. na podstawie
podręcznika Club Prisma A1, A2, B1) pozwalająca na rozumienie i tworzenie wypowiedzi w
następujących dziedzinach:


człowiek (dane personalne, wygląd, zainteresowania, cechy charakteru, uczucia i
emocje),



dom (miejsce zamieszkania, części domu i wyposażenia, wynajmowanie, kupno i
sprzedaż mieszkania),



szkoła (przedmioty nauczania, oceny, wymagania, system oświaty, kształcenie
pozaszkolne),



praca (zawody, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza),



życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, czynności życia codziennego, czas
wolny, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy),



żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne, diety),



zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, środki
płatnicze),



podróżowanie i turystyka (środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna,
wycieczki),



sport (popularne dyscypliny sportu, imprezy sportowe),



nauka i technika (odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń
technicznych),



świat przyrody (klimat, pogoda, ochrona środowiska, klęski żywiołowe),



podstawowa wiedza o krajach języka hiszpańskiego.

