
 
  

INFORMACIONES GENERALES 

FALSOS AMIGOS 

UN SIGNIFICADO -  VARIAS PALABRAS 

CURIOSIDADES 



JĘZYK HISZPAŃSKI NALEŻY DO 
ROMAŃSKIEJ GRUPY JĘZYKOWEJ  

( WŁOSKI, FRANCUSKI, 
PORTUGALSKI I RUMUŃSKI) 

- DRUGI JĘZYK NA ŚWIECIE (PO ANGIELSKIM) 

UŻYWANY W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

- WYWODZI SIĘ Z ŁACINY 

- HISTORIA JEGO POWSTAWANIA SIĘGA AŻ IV 

WIEKU.  

- ZOSTAŁ MOCNO ROZPOWSZECHNIONY NA 

ŚWIECIE W XV – XVI WIEKU, KIEDY TO HISZPANIA, 

GŁÓWNIE DZIĘKI PODBOJOM 

KOLONIALNYM,  STAŁA SIĘ POTĘGĄ ŚWIATOWĄ.  

- WZROST POPULARNOŚCI JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 

W TYM CZASIE TO RÓWNIEŻ ZASŁUGA 

ZNAKOMITYCH DZIEŁ LITERACKICH ( MIGUEL DE 

CERVANTES, XVI WIEK (DON QUIJOTE DE LA 

MANCHA).  



¿ DÓNDE HABLAMOS EN 
ESPAÑOL ? 

GDZIE MÓWIMY PO HISZPAŃSKU? 

 

PONAD PÓŁ MILIARDA LUDZI POSŁUGUJE SIĘ TYM JĘZYKIEM, 

JAKO JĘZYKIEM OJCZYSTYM.   

MIĘDZY INNYMI: HISZPANIA, MEKSYK, KOSTARYKA, NICARAGUA, 

KUBA, KOLUMBIA, ARGENTYNA, CHILE, PARAGWAJ, URUGWAJ, 

BOLIWIA CZY EKWADOR.  

 



FALSOS AMIGOS 
ESPAÑOL- POLACO 



LOS PIES - STOPY 



EL CURA- KSIĄDZ  



SER – BYĆ (TO BE) 



EL PAN - CHLEB 



LA DROGA - NARKOTYK 



EL BALÓN – PIŁKA  



El Dni- documento nacional de Identidad – dowód osobisty 

El Boli (bolígrafo) – długopis 

La cara- twarz 

Débil –słaby 

Maja- sympatyczna 

Pasajero –  ulotny 

La casa – dom 

La rana – żaba 

El pastor alemán – owczarek niemiecki  

Huye – ucieka on ona (czasownik huir) 

La curva- zakręt 

La ola- fala 

La ubicación – położenie 

La baba – ślina 

El joroba- garb 

La pupa- mała rana 

La piva– chica 

La mascota – zwierzątko domowe 

Molestar- przeszkadzać 

Firma- podpis 

Cupe – zmieściłem się (czasownik caber) 

La paja – słoma 

Los sedes- siedziby 

El lustro -5lecie 

La cena- kolacja 

Bobo –głupi 

El gimnasio –siłownia 

Lista- mądra 

La miseria- bieda 

La rata- szczur 

La ropa- ubrania 

Vaga- leniwa 

El coche - samochód 



UN SIGNIFICADO VARIAS PALABRAS 
JEDNO ZNACZENIE KILKA RÓŻNYCH SŁÓW 

 



DIFERENCIAS 
RÓŻNICE 

ESPAÑA 

• LA CHICA                    DZIEWCZYNA 

• EL AUTOBÚS          AUTOBUS 

• EL ZUMO                               SOK 

• LA NATA            ŚMIETANA 

• EL DINERO    PIENIĄDZE 

• EL COCHE   SAMOCHÓD 

• SUPER , GENIAL   SUPER, COOL  

• EL BILLETE   BILET  

• LA BOLSA   SIATKA 

• EL AMIGO   PRZYJACIEL 

• RARO    DZIWNY 

    PAÍSES HISPANOHABLANTES 

• LA NENA , LA PIVA 

• EL GUAGUA ( CUBA, W. KANARYJSKIE), EL BUS  

• EL JUGO 

• EL CREMA DE LECHE 

• LA PLATA, LA PLATICA 

• EL CARRO , EL MÓVIL (ARGENTINA) 

• CHÉVERE 

• EL TICKET, EL BOLETO 

• LA CHUSPA 

• EL COLEGA 

• FRIKI 



I.   La fruta – la comida  - owoce 

 

Piña – wydawałoby się, że sprawa jest prosta, że piña to szyszka 

lub ananas… Zgadza się, ale nie wszędzie. W Argentynie jest to 

cios zadany pięścią, w Chile dosłownie głowa, a w Peru 

pechowiec.  

Fresa – w Hiszpanii jest to truskawka, ale w Argentynie już coś 

zupełnie innego. Tam lepiej unikać tego słowa ponieważ jest to 

sformułowanie wulgarne i oznacza… waginę. W Meksyku z 

kolei fresa to osoba, która lubi pokazywać swój wysoki status 

materialny. 

Taco – to słowo bez wątpienia kojarzy się wszystkim z kuchnią 

meksykańską i oczywiście w takim znaczeniu występuje ono w 

Meksyku. W Hiszpanii jednak jest to przekleństwo, wulgaryzm. 



II. El verbo- czasownik 

Coger – to jeden z częstszych przykładów na to jak bardzo różnią się od 

siebie poszczególne dialekty języka hiszpańskiego. Na Półwyspie 

Iberyjskim czasownik ten ma wiele znaczeń, często używa się go tam w 

kontekście łapania autobusu lub pociągu (coger un autobús, un tren). 

W Argentynie to słowo pisane przez “j” (cojer) ma już jednak wulgarne 

zabarwienie i oznacza stosunek seksualny. 

 

Chapar – w słownikach można znaleźć kilka definicji tego słowa. 

W Hiszpanii najczęściej oznacza ono zamykać, jednak w Argentynie 

czasownik ten ma już zupełnie inne znaczenie ponieważ znaczy… 

całować kogoś namiętnie. 

 

Pinchar – we wszystkich krajach, gdzie mówi się po hiszpańsku to kłuć, 
ale w Chile czasownik ten ma jeszcze jedno znaczenie, a mianowicie… 
flirtować. 
 
Rascar – w Hiszpanii oraz w wielu innych krajach hiszpańskojęzycznych 
to drapać, ale w Wenezueli oznacza także upijać się. 



III. Los animales – zwierzęta  

 

Mono – we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych to małpa, 

jednak oprócz tego w Hiszpanii używa się również słowa mono, 

żeby powiedzieć, że coś jest ładne, fajne. W Wenezueli zwrot 

ten oznacza strój do uprawiania sportu. 

 

 

Oso – kontynuując temat różnych znaczeń nazw zwierząt w 

zależności od kraju warto wspomnieć o niedźwiedziu (oso), 

który w Kolumbijskim dialekcie oznacza, mówiąc kolokwialnie, 

przypał! 

 

Sapo – czyli ropucha, w Wenezueli i Chile oznacza donosiciela, a 

w Kolumbii i Peru osobę wścibską, która zadaje mnóstwo 

prywatnych pytań i musi wiedzieć wszystko o wszystkich 

 



CURIOSIDADES 
CIEKAWOSTKI  



W sumie język hiszpański jest językiem urzędowym w 22 

krajach (najwięcej obywateli hiszpańskojęzycznych skupia 

Meksyk, z blisko 110 milionami mieszkańców). 

W USA 45 mln ludzi mówi po hiszpańsku.  

Hiszpański to język urzędowy takich organizacji 
międzynarodowych jak ONZ, Unie Europejska czy 
UNESCO.  
  

W Kolumbii nie ma instytucji 

poczty, nie masz też kolei 

La Paz, stolica Boliwii, to najwyższa stolica świata-  3782 m.n.p.m, kolejne dwie Quito w Ekwadorze i Bogota w Kolumbii to w 

 sumie 3 najwyżej położone stolice na świecie 

 

  

Na Kubie nie ma przystanków autobusowych, pod 

mostem łapiesz okazję. 

Tequila nie jest z Meksyku, tylko z Hiszpanii.  



Meksyk jest najbardziej zatłoczonym miastem na 
świecie pod względem natężenia ruchu 

Wszystkie szyby w kolumbijskich autach mogą są 
zaciemnione dla bezpieczeństwa oraz przed słońcem.  

Kubańczykom zezwolono na posiadanie telefonu komórkowego 

dopiero w 2008 roku, kiedy to zakaz ten został zniesiony przez 

rząd prezydenta Raula Castro.  

Bieg rzeki Amazonki rozpoczyna się w Peru.  

Lodowce, pingwiny i lwy morskie – to elementy 

charakterystyczne dla południowej części Chile.  

Brazylia to jedyny kraj w Ameryce Płd, gdzie 

nie mówi się po hiszpańsku tylko po 

portugalsku.  



GRACIAS  



ŹRÓDŁA: 
 

WSZYSTKIE OBRAZY WYKORZYSTANE W PREZENTACJI POCHODZĄ Z WITRYNY WWW.GOOGLE.ES 


