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O autorce

Jestem Agata, od kilku lat z miłości i wykształcenia 
iberystka. Lubię dzielić się kawałkami mojej pasji do 
uczenia hiszpańskiego. Właśnie dlatego zamieszczam w 
internecie krótkie lekcje, które pomagają wielu osobom 
postawić swoje pierwsze kroki w nauce tego pięknego 
języka. Na co dzień prowadzę jednoosobową firmę, w 
której uczę hiszpańskiego na indywidualnych lekcjach 
prowadzonych online, a od niedawna pracuję nad 
własnym kursem video. 

¡Hola!
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Więcej o mnie

www.facebook.com/agatauczy

www.youtube.com/agatauczy

www.instagram.com/agatauczy

www.agatauczy.pl

http://www.facebook.com/agatauczy
http://www.youtube.com/agatauczy
http://www.instagram.com/agatauczy
http://www.agatauczy.pl


Perdón, no entiendo nada. 
¿Hablas inglés?
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zwrot nr 1

Czasami (a już szczególnie na początku przygody z  
hiszpańskim) trzeba po prostu uznać i zaakceptować fakt,  
że nasza znajomość języka wymaga jeszcze solidnego 
podreperowania.   

Powyższy zwrot służy nam do tego, aby z gracją wyjść z 
sytuacji, w której kompletnie straciliśmy hiszpański rezon i 
musimy zadowolić się chwilowym ratunkiem. A potem… z 
podwójną motywacją wrócić do nauki. 

Nawet jeśli intensywnie uczymy się hiszpańskiego, a 
sytuacja jednak zmusi nas do posłużenia się tym 
wyrażeniem, bądźmy dla siebie wyrozumiali! Potraktujmy 
to jako pretekst do powrotu do nauki.

Przepraszam, nic nie rozumiem. Mówisz po angielsku?



Más despacio, porfa*.
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zwrot nr 2

Kiedyś na pewno obiło Ci się o uszy skoczne „Despacito” 
Lusia Fonsi, prawda? I bardzo dobrze! To właśnie dzięki 
tej piosence będzie Ci łatwiej zapamiętać zwrot, który w 
trakcie podstawowej rozmowy z pewnością Ci się przyda.  

Jesteś zdania, że Hiszpanie mówią z prędkością światła, a 
wszystkie słowa, które słyszysz z ich ust zlewają się w 
jedno baaaardzo długie zdanie? 

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. :-) To zupełnie 
normalne! Twój mózg po prostu jeszcze nie ogarnia nowej 
rzeczywistości. Daj mu chwilę! A w między czasie użyj 
powyższego zwrotu awaryjnego, żeby zyskać szansę na 
zwolnienie tempa konwersacji z Twoim rozmówcą.   

*porfa = por favor (proszę) w wersji kolokwialnej

Wolniej, proszę.



¿Puedes repetir?
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zwrot nr 3

Oto magiczny zwrot, dzięki któremu Hiszpanie dadzą 
nam drugą szansę na próbę zrozumienia tego, co właśnie 
do nas powiedzieli.  

Stres z powodu prób używania nowego języka w praktyce 
czy nawet zwykły hałas z ulicy może sprawić, że będziemy 
potrzebować krótkiej powtórki. Wtedy te dwa proste słowa 
będą jak znalazł! 

Prośba o powtórzenie tego, co ktoś właśnie powiedział to 
żaden wstyd. Przecież nawet po polsku często o to 
pytamy! Ważne, by znać umiar i nie nadużywać 
cierpliwości naszego rozmówcy. :-) 

Możesz powtórzyć?
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zwrot nr 4

Rozmowa na temat naszej nauki hiszpańskiego na samym 
jej początku bywa trudna. Z reguły szczytem naszych 
możliwości jest wyłapanie ogólnego sensu z tego, co ktoś 
próbuje nam przekazać.  

W tej sytuacji warto zgrabnie poinformować naszego 
hiszpańskiego rozmówcę, że chociaż pilnie się uczymy, to 
razie więcej rozumiemy niż mówimy. Wówczas druga 
strona otrzymuje jasny sygnał na temat stanu naszego 
hiszpańskiego, dzięki czemu wcale nie oczekuje od nas 
błyskotliwej odpowiedzi na poziomie egzaminu ustnego 
DELE C2. 

Nie mówię za dużo, ale trochę rozumiem.  

No hablo mucho pero entiendo 
un poco. 
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zwrot nr 5

Przepraszam, to miejsce jest zajęte.

Perdón, este asiento está 
ocupado.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś, kto mówi tylko 
po hiszpańsku przypadkiem siada na naszym miejscu w 
pociągu lub samolocie. Jeśli nie znamy języka, w ruch z 
reguły idą ręce wykonujące rożne dziwne gesty. 
Próbujemy uświadomić biedaka, że nastąpiła pomyłka. 
Tylko po co tak się męczyć, skoro można użyć naszego 
zwrotu awaryjnego? :-)  

Powyższego wyrażenia możemy używać w wielu innych 
przypadkach. Wystarczy je nieco zmodyfikować i na 
przykład zamienić w pytanie, które przyda nam się w 
poszukiwaniu wolnego miejsca: 

¿Este asiento está ocupado? - Czy to miejsce jest 
zajęte? 
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zwrot nr 6

Dzięki. Miło z twojej strony.

Gracias. Muy amable.

Wierzę, że wszystkich ludzi stać na odrobinę życzliwości w 
prostych , codziennych sytuacjach . K iedy ktoś 
przytrzymuje drugiej osobie drzwi przy wejściu, ustąpi 
miejsca starszej Pani w autobusie czy przepuści  ciężarną 
kobietę w kolejce, od razu robi mi się jakoś tak cieplej na 
sercu. Nigdy niewiadomo, komu przyjdzie nam 
podziękować za drobny, miły gest skierowany w naszą 
stronę. 

Dlatego uznałam,  że dobrze byłoby podkręcić nieco 
proste gracias, które z pewnością już znasz. Dzięki temu 
drobnemu dopełnieniu w postaci muy amable druga 
strona z pewnością poczuje się bardziej doceniona. Tym 
bardziej, że usłyszy to od osoby, która dopiero uczy się 
hiszpańskiego! 
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zwrot nr 7

Otwórz okno, proszę.

Abre la ventana, por favor.

Pogodowo Hiszpania kojarzy się nam ze słońcem i 
niemiłosiernym upałem. Rzeczywiście latem temperatury 
na po łudniu s ięgają często 40 s topni ! Mimo 
wszędobylskiej klimatyzacji, warto mieć w rękawie zwrot, 
który może przydać się w sytuacji, kiedy musimy 
zaczerpnąć świeżego powietrza. 

Co więcej, na temat tego zwrotu możemy także stworzyć 
kilka przydatnych wariacji, na przykład: 

Abre la puerta, por favor. - Otwórz drzwi, proszę. 

Cierra la ventana, por favor. - Zamknij okno, proszę. 

Cierra la puerta, por favor. - Zamknij drzwi, proszę.  
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zwrot nr 8

Klimatyzacja nie działa.

El aire acondicionado no 
funciona.

Podczas naszych hiszpańskich wojaży zawsze może 
zdarzyć się tak, że coś po prostu nie zadziała. 
Klimatyzacja w wynajętym samochodzie, karta do 
hotelowego pokoju czy zabawka, którą przed chwilą 
kupiliśmy dziecku w pobliskim sklepie.  

Z odsieczą przychodzi czasownik funcionar, który w 
połączeniu z przeczeniem da odbiorcy jasny sygnał, że 
coś jest nie tak. Najlepsze jest to, że sprawdzi się, nawet 
jeśli nie mamy ze sobą  podręcznego słownika! Używając 
go wystarczy najzwyczajniej w świecie pokazujemy obiekt 
wymagający naprawy czy wymiany. Wtedy już na pewno 
będzie wiadomo o co chodzi!
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zwrot nr 9

Nawzajem.

Igualmente.

Tego zwrotu nauczyło mnie życie w Hiszpanii. Jadąc na 
półroczne stypendium, mimo w miarę zaawansowanej 
znajomości języka, nie zdawałam sobie sprawy z istnienia 
tego słowa. Ocknęłam się dopiero wtedy, gdy Hiszpanie 
zaczęli życzyć mi miłego dnia czy wesołych świąt, a ja 
chciałam to odwzajemnić. Nigdy nie zapomnę mojej 
konsternacji, kiedy próbowałam znaleźć w głowie coś co 
pomogłoby mi wybrnąć. Na szczęście w końcu trafiłam na 
rozmówcę, który podpowiedział mi czego najlepiej użyć.  

Generalnie przyda nam się we wszystkich sytuacjach, w 
których chcemy po prostu powiedzieć „Tobie też”, 
„nawzajem”, czy „wzajemnie”. Do teraz uważam to za zwrot 
magiczny, który bez wątpienia ułatwia nam początkującą 
komunikację.
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zwrot nr 10

Ratunku!

¡Socorro!

Nikomu nie życzę, aby został zmuszony do użycia tego 
wyrażenia . Oby n igdy n ie by ło potrzeby jego 
wykorzystania! Niemniej jednak, naprawdę warto mieć w 
swoim hiszpańskim słowniczku takie koło zapasowe na 
wypadek sytuacji mocno awaryjnej, w której niezbędna 
będzie czyjaś pomoc. 
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audio

aby posłuchać wymowy zwrotów

KLIKNIJ TUTAJ

https://youtu.be/YVecRxnquEM


agatauczy.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i 
rozpowszechniania treści zawartych w ebooku jak i w innych 

cyfrowych jego wersjach.

TEKST I OPRACOWANIE: Agata Spendowska 
ILUSTRACJE: canva.com


