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W S t ę PWstęp

Mów śmiało!
Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Mów śmiało!” ułatwi Ci poro-
zumiewanie się w języku hiszpańskim w każdych okolicznościach. 
to praktyczne rozmówki z wymową w wygodnym dla użytkownika 
zapisie fonetycznym, dzięki którym bez trudu dogadasz się z rodowitymi 
Hiszpanami.

Każdy z dwunastu rozdziałów rozmówek dzieli się na trzy części.
n   Mów śmiało – zawiera to, co najważniejsze w rozmówkach, czyli 

wybór najpotrzebniejszych zwrotów. Ułożone są one w  porządku 
rzeczowym – wystarczy znaleźć ten, który pasuje do twojej sytuacji 
i już wiesz, co powiedzieć. 

n   Porozmawiaj – to krótkie, z życia wzięte dialogi, ilustrujące przykłado-
we użycie zwrotów i wyrażeń zawartych w części „Mów śmiało”. tak 
mówią współcześni Hiszpanie, bez obaw możesz po nich powtarzać.

n   Słówka – to starannie wybrane, najczęściej używane i najważniejsze 
dla danego tematu słownictwo. 

W Tablicach znajdziesz zestawienie najczęściej poszukiwanych słów 
i informacji. Dzięki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, 
podasz datę swojego przyjazdu, lub zrozumiesz napis informacyjny na 
wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei błyskawiczna ściąga, potrzebna 
zwłaszcza gdy chcesz samodzielnie konstruować wypowiedzi w opar-
ciu o materiał zgromadzony w rozmówkach. A do czego może się przy-
dać zamieszczony na końcu Słowniczek, nie musimy chyba wyjaśniać.

Z życzeniami samych miłych konwersacji
� zespół�autorów�i�redaktorów�Lingo��

wraz�z�zaprzyjaźnionymi�Hiszpankami�i�Hiszpanami
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W y M o W A

Wy mo wa języ ka hisz pań skie go jest ła twiej sza dla Po la ka, niż wy mo wa języ ka 
pol skie go dla Hisz pa nów. Więk szość dźwięków jest bar dzo po dob na, jed nak 
hisz pań ski nie wy ma ga tak wy ra zi stej ar ty ku la cji jak pol ski, w tym języ ku mó wi 
się jak by nie co bar dziej „od nie chce nia”. trze ba pa miętać, że po hisz pań sku 
wręcz na le ży sze rzej roz cią gać usta wy ma wia jąc „e” (choć po pol sku brzmi to 
ma ło ele ganc ko), oraz nie na le ży się krępo wać, że nie co se ple ni my wy ma wia jąc 
„s”. Między in ny mi ten wła śnie luz po wo du je, że jest to język tak mi ły dla ucha 
i dla wie lu osób – język two rzą cy nie zwy kły na strój. Po za tym jest do słow nie kil ka 
za sad, któ re trze ba pa miętać, aby po praw nie wy ma wiać sło wa po hisz pań sku.

n ¡ho la!
po dob nie jak w in nych języ kach ro mań skich o li te rze h trze ba pa miętać wy łącz-
nie przy pi sa niu, w mo wie w ogó le się ją po pro stu opusz cza  
(np. ¡hola! – cześć – czy ta się jak ola, hombre – czło wiek – ombre).

n pie dad
d na koń cu wy ra zu nie wy ma wia się (np. piedad – li tość – pieda). 
W in nych miej scach wy ma wia się jak po pol sku, często jed nak mniej wy raź nie 
al bo w spo sób zbli żo ny do an giel skie go th w sło wie this. 

n b de bur ro, v de va ca
róż ni ca po między b i v jest w hisz pań skim ta ka jak po między pol skim u i ó. 
to zna czy tyl ko or to gra ficz na. Dla te go też dzie ci nie raz uła twia ją so bie spraw dza-
nie or to gra fii py ta jąc, czy w da nym sło wie jest b deburro (jak w sło wie burro 
– osioł) czy też v devaca(jak w sło wie vaca – kro wa). oba dźwięki wy ma-
wia się luź no, jak coś po między pol ski mi b a w, a w nie któ rych przy pad kach jak 
b. Wy raź nie ar ty ku ło wa ny pol ski dźwięk w w hisz pań skim nie wy stępu je, a dla 
nie któ rych Hisz pa nów jest trud ny do wy mó wie nia.

n zor ro, ce bol la
Je dy nym dźwiękiem w języ ku hisz pań skim cał ko wi cie nie obec nym w języ ku 
pol skim, jest uży wa ny w od mia nie uży wa nej w Hisz pa nii dźwięk zbli żo ny do 
an giel skie go bez dź więcz ne go th, jak w an giel skim sło wie to oth. Dźwięk ten 
jest or to gra ficz nie za pi sy wa ny ja ko z (np. w wy ra zie zorro – lis) lub ja ko 
c w po łą cze niu z e lub i (np. cebolla – ce bu la i cine – ki no). W od mia nach 
ame ry kań skich języ ka hisz pań skie go dźwięk ten nie wy stępu je, a sło wa po da ne 
w przy kła dach wy ma wia się ja ko sorro, seboja, sine.

n co la
w in nych kon fi gu ra cjach c wy ma wia się jak k (np. cola – ogon – kola)

Wymowa
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W y M o W A

n ce bol la
ll (jak w wspo mnia nym już sło wie cebolla – ce bu la) jest trak to wa ne w słow-
ni ku jak od dziel na li te ra al fa be tu i wy ma wia się jak j.

n mu cho
ch – wy ma wia się jak bar dzo mięk kie pol skie cz, dźwięk po między pol skim cz
a ci, (np. w wy ra zie mucho – du żo – muczio.

n ¡ja ja!, gen te, gi ta no
dźwięk, któ ry w pol skim za pi su je się ja ko ch, po hisz pań sku jest płyt ki i twar dy, 
a w pi sow ni przed sta wia się go ja ko li te rę j (np. w ¡jaja! – chacha– ha ha! 
gdy się ktoś śmie je), lub g w po łą cze niu z li te ra mi e lub i (np.gente – lu dzie – 
chente, oraz gitano – Cy gan – chitano)

n al ber gue, gu in da
g w kon fi gu ra cji gue, gui wy ma wia się jak pol skie g i opusz cza się u, czy li albergue
– ho stal – alberge, guinda – wi śnia – ginda. Bar dzo rzad kie są sło wa, w któ rych 
wy ma wia się „gue” wraz z u lecz i ta kie ist nie ją. Wów czas sto su je się li te rę ü, ozna-
cza ją cą, że u nie jest opusz cza ne (np. cigüeña – bo cian – sigueńja).

n ¿qué qu ie res?
po dob nie jak w przy pad ku gue i gui wy glą da spra wa z q wy ma wia nym jak„k”, 
czy li ¿quéquieres? – cze go chcesz? czy ta my jak kekieres. W prze ci wień-
stwie do in nych języ ków, li te ra q nie wy stępu je w in nych kon fi gu ra cjach niż 
przed ue lub ui, a gło ska „k” jest w in nych przy pad kach za pi sy wa na ja ko c 
(np. cuaderno – ze szyt; zob. też wy żej cola).

n nie bla
si,ni – za wsze wy ma wia się twar do, to zna czy i od dziel nie od s lub n, bez 
zmięk cze nia (np niebla – mgła wy ma wia mynjebla, siento – czu ję – sjento, 
Polonia – Polska – Polonja).

n niña
w prze ci wień stwie do twar de goni–ñwy ma wia się mięk ko, jak pol skień 
(np.niña – dzi dzia – nińja, España – Hisz pa nia – espańja).

n la playa y yo
y wy ma wia się jak pol skie j (playa – pla ża – plaja). Wy jąt kiem jest y 
wy stępu ją ce od dziel nie, ja ko spój nik łącz ny tłu ma czo ny na pol ski ja ko i lub 
a (laplayay yo – pla ża i ja – laplajai jo).



7www.WydawnictwoLingo.pl

W y M o W A

n ¿dón de está mi gu itar ra?
kto oglą dał Ki le rów 2–óch nie ma wąt pli wo ści, jak wy ma wia się hisz pań skie rr. 
A kto nie oglą dał… w każ dym ra zie to chy ba naj bar dziej roz po zna wal ny dźwięk 
w języ ku hisz pań skim, twar dy, wy raź ny i wi bru ją cy – ta kie rr z tem pe ra men tem 
(np. guitarra – gi ta ra – gitarra).

n el re stau ran te
po je dyn cze r wy ma wia się jak po pol sku, ale w prze ci wień stwie do wszyst kich 
in nych dźwięków jest on wy raź niej szy od pol skie go od po wied ni ka, zwłasz cza 
je że li wy raz roz po czy na się na tę li te rę. Po la cy nie raz wy ma wia ją ten dźwięk tak, 
że Hisz pa nom wy da je się, że to jestl. tu trze ba się po sta rać (np. elrestau
rante – re stau ra cja –elrrestaurante).

n me sa del do ctor
Większość słów zakończonych na samogłoskę albo n lub s akcentuje się tak jak po 
polsku, to jest na przedostatnią sylabę (np. mesa – stół). Wyrazy zakończone na 
spółgłoskę inną niż n czy s akcentuje się na ogół na ostatnią sylabę (np. doctor
– doktor). We wszystkich wyrazach akcentowanych niezgodnie z powyższymi zasa-
dami akcent oznaczony jest graficznie (np. ángel– anioł, música – muzyka). Zaimki 
względne w pytaniach i zdaniach wykrzyknikowych piszemy z akcentem graficznym 
(¿quién? – kto?, ¿dónde? – gdzie?, ¡quéguapa!– ale ładna). 

n Vaya con Dios
w języ ku hisz pań skim wy stępu ją po łą cze nia dwóch sa mo gło sek, zwa ne dy fton-
ga mi, w któ rych jed ną z nich (i lub e) trak tu je się jak spół gło skę. Wy ra zy 
za wie ra ją ce ta kie zbit ki pod le ga ją po za tym nor mal nym za sa dom ak cen to wa nia, 
a więc np. sło wo Dios – Bóg trak tu je się jak jed no sy la bo we i ak cent pa da na 
gło skę o – dios. W przy pad ku, gdy sa mo gło ski two rzą ce dy ftong ma ją być trak-
to wa ne jak dwie sa mo gło ski (i dwie sy la by), ozna cza się to ak cen tem gra ficz-
nym (np. sangría – wi no z owo ca mi).

n ¡¿
Zda nia py ta ją ce i wy krzyk nie nia są ozna cza ne nie tyl ko na koń cu, lecz tak że na 
po cząt ku – od wró co nym py taj ni kiem lub wy krzyk ni kiem. Po za tym  
in ter punk cja ma po dob ne za sa dy do pol skiej.

n Wy jąt ki
od każ dej re gu ły zda rza ją się wy jąt ki, jed nak w wy mo wie hisz pań skiej są one 
nie licz ne i na ogół do ty czą wy ra zów ob ce go po cho dze nia. Wy jąt kiem jest np. 
wy stępo wa nie li te ry w, chy ba tyl ko w rzad ko uży wa nym sło wie water ozna-
cza ją cym WC i wy ma wia nym bater.
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N A J W A ż N i e J S Z e  Z W r o t y

1.1. Mów śmiało

Co słychać? ¿Cómoestás?(jeśli jesteśmy 
na ty) komoestas?¿Cómoestá
usted? (jeśli jesteśmy na pan)
komoestaustet?

Cześć Hola ola
Dzień dobry Buenosdías(rano)błenosdijas,

buenastardes(po południu)
błenastardes,buenasnoches 
(wieczorem)błenasnoćes

Do widzenia Adiós adjos
Do zobaczenia Hastaluego astalułego
Dobranoc Buenasnoches błenasnoćes
Przepraszam. (przykro mi) Losiento.Discúlpeme. 

losjento.diskulpeme

Przepraszam,... (zwracając 
się do kogoś) 

Perdón,... perdon

Nie ma za co. Denada. denada
Nie szkodzi. Nohaydequé. noajdeke
Bardzo pani dziękuję. Muchasgraciasausted. 

mućasgrasjasaustet

Z przyjemnością. Congusto. kongusto

1.  Najważniejsze zwroty  
Las frases más importantes 
las frases mas importantes
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L A S  F r A S e S  M á S  i M P o r t A N t e S

1.
1.Czy mogę? ¿Puedo? płedo?

Chcę pić. Tengosed. tengoset
Chciałbym coś zjeść. Quisieraalgodecomer. 

kisieraalgodekomer

Chciałbym odpocząć. Quisieradescansar. 
kisieradeskansar

Co można tu zjeść? ¿Quéhaydecomer? 
keajdekomer?

Czy może mi pan (pani) 
pomóc?

¿Puedeustedayudarme? 
płedeustetajudarme?

Czy mówi pani po 
angielsku?

¿Hablaustedinglés? 
ablaustetingles?

Gdzie mogę znaleźć...? ¿Dóndepuedoencontrar...? 
dondepłedoenkontrar…?

Jestem głodny. Tengohambre. tengoambre
Jestem śpiący. Tengosueño. tengosłeńo
Jestem zmęczony (-a). Estoycansado/cansada. 

estojkansado/kansada

Nie jestem bardzo głodny. Notengomuchahambre. 
notengomućaambre

Umieram z głodu. Memuerodehambre. 
memłerodeambre

Szukam tego adresu. Estoybuscandoestadirección. 
estojbuskandoestadireksjon

Gdzie mogę zaparkować? ¿Dóndepuedoaparcar? 
dondepłedoaparkar?

Jak dostać się do...? ¿Pordóndesevaa...? 
pordondesebaa...?
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Idę do... Voya... boja...
Gdzie znajduje się polska 
ambasada?

¿Dóndeestálaembajada
polaca? 
dondeestalaembahadapolaka?

Może mi pan pomóc? ¿Puedeayudarme? 
płedeajudarme?

Czy pan wie, czy...? ¿Sabeustedsi...? sabeustetsi...?
Zgubiłem (-am) dokumenty. Heperdidomisdocumentos. 

eperdidomisdokumentos

Zgubiłem (-am) się. Meheperdido. meeperdido
Co pan myśli o...? ¿Quépiensaustedde...? 

kepiensaustetde...?

Co to? ¿Quéeseso? keeseso?
Jest pan pewien? ¿Estáseguro? estaseguro?
Jestem pewny, że... Estoysegurodeque… 

estojsegurodeke...

Jak to się nazywa  
po hiszpańsku? 

¿Cómosellamaesoen
español? 
komosejamaesoenespańol?

Może pan/pani to 
powtórzyć? 

¿Puederepetirlo,porfavor? 
płederepetirlo,porfawor?

Nie mówię dobrze  
po hiszpańsku. 

Nohablobienelespañol. 
noablobjenelespańol

Nie rozumiem pana. Noleentiendo. noleentjendo
Nie rozumiem. Noentiendo. noentjendo
Nie słyszę pana dobrze! ¡Noleoigobien! noleojgobjen!
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L A S  F r A S e S  M á S  i M P o r t A N t e S

1.
1.Proszę mówić wolniej. Hablemásdespacio,porfavor. 

ablemasdespasjo,porfawor

Proszę to napisać. Escríbamelo,porfavor. 
eskribamelo,porfawor

Jestem Polakiem/Polką. Soypolaco/polaca. 
sojpolako/polaka

Mam 30 lat. A pan? Tengotreintaaños.¿Yusted? 
tengotrejntaańos.iustet?

Nazywam się... Mellamo... mejamo...
Oto mój numer telefonu. Esteesminúmerodeteléfono,

porfavor. esteesminumero
detelefono,porfawor

Proszę, oto moja wizytówka. Aquítienemitarjeta,porfavor. 
akitjenemitarheta,porfawor

Poproszę o pańskie imię 
i nazwisko. 

Sunombreyapellido,por
favor. 
sunombreiapejido,porfawor

Jak się pan (pani) nazywa? ¿Cómosellamausted? 
komosejamaustet?

Ile mamy czasu? ¿Cuántotiempotenemos? 
kłantotjempotenemos?

Ile to kosztuje? ¿Cuántocuestaeso? 
kłantokłestaeso?

To za drogie. Esdemasiadocaro. 
esdemasjadokaro

Może być. Estábien. estabjen
Nie ma. Nohay. noaj
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Czyja to wina? ¿Dequiéneslaculpa? 
dekieneslakulpa?

To nie moja wina. Laculpanoesmía. 
lakulpanoesmija

Nie zgadzam się. Noestoydeacuerdo. 
noestojdeakłerdo

Spieszę się. Tengoprisa. tengoprisa
Zaraz wracam. Vuelvoenseguida. 

błelwoensegida

Czy można tu palić? ¿Sepuedefumaraquí? 
sepłedefumaraki?

1.2. porozmawiaj

–Perdone,¿hablaustedespañol?
perdone,ablaustetespańol?
Przepraszam, czy pan mówi po hiszpańsku? 
–Desgraciadamente,solounpoquito.
desgrasjadamentesolounpokito
Niestety, tylko troszeczkę.
–Pero,¿entiendecuandohablo?
pero,entjendekłandoablo?
Ale rozumie pan jak mówię?
–Sí,entiendounpoco,peronotodo.
si,entjendounpoko,peronotodo
Tak, rozumiem trochę, ale nie wszystko.
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L A S  F r A S e S  M á S  i M P o r t A N t e S

1.
2.–Hola,Luis,¿cómoestás?

ola,luis,komoestas?
Cześć Luis, jak się masz?
–Bien,gracias,¿ytú?
bjen,grasjas,itu?
Dobrze, dzięki, a ty?
–Muybien,también.Mevoydevacacionesmañana.
mujbjen,tambjen.mebojdebakasjonesmańana
Też dobrze. Jutro wyjeżdżam na wakacje.
–¡Ay,quésuertetienes!
aj,kesłertetjenes!
A to szczęściarz!

–Perdone,¿dóndeestánlosservicios,porfavor?
perdone,dondeestanlosserwisjos,porfawor?
Przepraszam, gdzie są toalety?
–Allíenelfondo,alfinaldelpasillo,losdecaballerosestán
alaizquierda.
aji,enelfondo,alfinaldelpasijo,losdekabajerosestanala
iskierda
Tam w głębi, na końcu korytarza, męskie są po lewej 
stronie.

–EslaterceravezqueestoyenEspañayhablounpoco
español.
eslaterserabeskeestojenespańaiablounpokoespańol
Jestem po raz trzeci w Hiszpanii i mówię trochę po 
hiszpańsku.
–Peroustedlohablamuybien,loentiendotodo.
peroustetloablamujbjen,loentjendotodo
Ale mówi pan bardzo dobrze, wszystko rozumiem.
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–Esustedmuyamable,hagotodoloposible,peroesdifícil.
esustetmujamable,agotodoloposible,peroesdifisil
Bardzo pan miły, staram się, ale to trudne.
–¿Hatomadouncursodelespañol?
atomadounkursodelespańol?
Czy chodził pan na kurs hiszpańskiego?
–No,estudiosolo.MegustaveniraEspaña,esunpaís
maravilloso.
no,estudjosolo.megustabeniraespańa,esunpaismarawiljoso
Nie, uczę się sam. Lubię wracać do Hiszpanii, to cudowny 
kraj.

1.3. słówka
bez  sin sin
blisko  cerca serka
być może  quizás kisas
chcę  quiero kiero
chciałbym  quisiera kisiera
chłopiec  elchico elciko
co (słucham)?  ¿cómo? komo?
co?  ¿qué? ke?
czekać  esperar esperar
czyj?  ¿dequién? dekien?
czynne  abierto abierto
daleko  lejos lehos
dlaczego?  ¿porqué? porke?
dobrze  bien bjen
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L A S  F r A S e S  M á S  i M P o r t A N t e S

1.
3.dobrze (zgoda)  vale bale

drogi  caro karo
duży  grande grande
dziecko  elniño,laniña elnińo,lanińa
dziękuję  gracias grasjas
dzisiaj  hoy oj
gdzie?  ¿dónde? donde?
gorący  caliente kaljente
ile?  ¿cuánto? kłanto?
iść, jechać  ir ir
jasne  claro klaro
jutro  mañana mańana
kiedy?  ¿cuándo? kłando?
kto?  ¿quién? kien?
mały  pequeño pekeńo
mieć  tener tener
mniej  menos menos
mówić  hablar ablar
nie  no no
nie mogę  nopuedo nopłedo
nie wiem  nosé nose
nieczynne  cerrado serrado
nigdy  nunca nunka
paszport  elpasaporte elpasaporte
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podróż  elviaje elbiahe
potrzebować  necesitar nesesitar
powiedzieć  decir desir
później  mástarde mastarde
proszę  porfavor porfawor
tak  sí si
tam  allí aji
tamten  aquel akel
tani  barato barato
ten  éste este
teraz  ahora aora
toaleta  losservicios losserwisjos
to prawda  esverdad esberdat
turystyka  elturismo elturismo
tutaj  aquí aki
wakacje  lasvacaciones lasbakasjones
wczoraj  ayer ajer
więcej  más mas
wiek  laedad laedat
wracać  volver bolwer
z  con kon
zimny  frío frijo
źle  mal mal
zły  malo malo
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