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Wstęp

To już dziesiąty tydzień. Do końca kursu pozostało naprawdę niewiele.

W ostatnim miesiącu nauki będziesz mieć do wykonania jedynie jedno zada-
nie (fabularne), ale będzie ono punktowane podwójnie.

Oto zadania na ten tydzień:

1. Zsynchronizuj sobie fiszki – zrób to jak najszybciej, byśmy mogli zliczyć 
Twoje punkty za poprzedni tydzień

2. Pracuj codziennie z Anki. Staraj się też jak najczęściej synchronizować Anki 
z serwerem. Aby jeszcze bardziej zmotywować Cię do nauki, w ostatnim 
miesiącu będziemy punktować codzienne powtórki dwukrotnie wyżej, czyli 
za każdy dzień powtórek otrzymasz 2 punkty.

3. Zadanie fabularne – wykonaj je do przyszłego wtorku.

4. W tygodniu opublikuję też punktację oraz odpowiedzi na pytania, które 
przesłaliście w zadaniu fabularnym.

Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Przejdźmy zatem do poszczególnych 
zadań.
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Codzienna nauka

W tym tygodniu wszystkie fiszki są fiszkami na tłumaczenie na język hiszpań-
ski. Jest to kluczowa umiejętność, bo pozwala zautomatyzować w naszym 
mózgu struktury językowe i proces tworzenia zdań. W ostatnim miesiącu na-
uki to właśnie tych fiszek będzie najwięcej.

Równolegle możesz jednak pracować nad tworzeniem nowych wysp. Oto kilka 
sugerowanych tematów, którymi warto się zająć:

1. Odpowiedź na pytanie: "Czym się zajmujesz?"

2. Twoje hobby

• jedną wyspę dotyczącą swojego hobby (czyli hiszpańskiego) już masz, 
ale możesz przygotować kolejną o innych zainteresowaniach 

3. Twoja rodzina

• zauważ, że tutaj możesz stworzyć oddzielną mini-wyspę o każdym 
z najważniejszych członków swojej rodziny

4. Twoje marzenie

• np. Gdzie chciałbyś pojechać? Czy jest coś, co chciał(a)byś zrobić (skok 
ze spadochronem, udział w maratonie)

5. Moje miasto

• jest bardzo prawdopodobne, że Hiszpanie, z którymi będziesz rozma-
wiać, będą wiedzieć bardzo mało o naszym kraju a tym bardziej o mie-
ście, z którego pochodzisz; przygotuj zatem kilka mini-wysp, w których 
opowiesz o najważniejszych rzeczach takich jak np. gdzie leży to mia-
sto, ile tam mieszka osób, z czego jest znane, co polecasz w nim zoba-
czyć itp.

6. Polska

• Możesz też opowiedzieć w kilku słowach o Polsce i opowiedzieć o na-
szej historii, najważniejszych postaciach, potrawach narodowych i o te-
matach związanych z naszym krajem, w których czujesz się najlepiej.

I teraz popatrz, jak stworzone przez Ciebie wyspy mogą świetnie poprowadzić 
Twoją rozmowę.

Wyobraź sobie, że spotykasz na ulicy Hiszpana i postanawiasz go zagadać:

• zaczynasz od wyspy nr 1: "Mój hiszpański". Wyjaśniasz mu, czemu 
uczysz się hiszpańskiego, co oczywiście samo w sobie jest też pretek-
stem do rozpoczęcia rozmowy

• zadajesz mu pytanie, co robi w Polsce

• gdy usłyszysz odpowiedź (nawet jeśli jej do końca nie rozumiesz), mo-
żesz spokojnie przejść na swoją wyspę "Moje miasto", czyli opowiedzieć 
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mu, skąd jesteś. Możesz też dodać kilka ciekawostek o Polsce – wyspa: 
"Polska" – np. spytasz się, czy jadł już pierogi, a jeśli nie, będziesz mieć 
przygotowane 2-3 zdania o tym, co to są pierogi i jakie są związane z 
nimi tradycje. Możesz też polecić mu zobaczenie jakkiegoś miejsca i 
wykorzystać kolejną mini-wyspę.

• Co dalej? Hiszpan może zapytać się Ciebie, czym się zajmujesz. Co ro-
bisz? Przechodzisz do swojej kolejnej wyspy i opowiadasz mu o swojej 
pracy.

• W dowolnym momencie możesz przenieść się na inną wyspę itd.

Jak widzisz przeprowadzenie sprawnej rozmowy wymaga dwóch rzeczy:

• sprawnego operowania wyspami

• umiejętności zadawania pytań, żeby przenieść ciężar rozmowy na na-
szego rozmówcę (nie bez powodu nasze zadania fabularne skupiają się 
teraz właśnie wokół pytań).

A zatem do dzieła. Pracuj z fiszkami i twórz kolejne wyspy. Pod koniec tego 
miesiąca mogą się nam przydać. Do czego? Niedługo zobaczysz.
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Rozdział X

Pedro stał przed wejściem do hotelu i palił już trzeciego papierosa. Jego 
wzrok wędrował bez celu po fasadzie budynku znajdującego się po drugiej 
stronie ulicy, a palce nerwowo stukały we framugę drzwi.

Bogdan, który był z zamiłowania prywatnym detektywem, znalazł sobie 
doskonały punkt obserwacyjny w przytulnej kawiarence, z której widać było 
doskonale wejście do hotelu.

Dobra pozycja umożliwiała mu w tajemnicy notować w malutkim notesiku 
godziny wejścia i wyjścia gości, a także wszystkie niezbędne szczegóły, które 
mogły pomóc w dochodzeniu. Początkowo Bogdan chciał być nieco bardziej no-
woczesny i nagrywać krótkie wiadomości głosowe na swoim telefonie niczym 
detektywi w amerykańskich serialach, ale szybko zmienił zdanie, bo zoriento-
wał się, że to zbyt ryzykowne. Telefon mógł szybko się rozładować. A przecież 
był mu niezbędny. Musiał mieć przez cały czas dostęp do Uśmiechniętej Far-
my – gry, która wciągnęła go zaraz przed wyjazdem do Hiszpanii i której po-
święcał niemal każdą wolną chwilę. Karmienie wirtualnych krów i podlewanie 
elektronicznych warzyw, stały się jego ulubioną rozrywką, która pozwalała mu 
się na chwilę oderwać od bezbarwnej rzeczywistości.

Potrafił wstawać nawet o trzeciej w nocy, tylko po to, by szybkim kliknię-
ciem zebrać dojrzałe pomidory. Wiedział dobrze, że kilka chwil nieuwagi mo-
gło zniweczyć jego wysiłek – warzywa musiały być zebrane w odpowiednim 
czasie, w innym przypadku więdły i nie można ich było już odratować.

Czasami zastanawiał się, czy sprawa zaginionych rękopisów nie jest tylko 
pretekstem, by nie kłaść się spać. Tak naprawdę przecież chodziło o to, by mieć 
pełną kontrolę nad wirtualnym ogrodem warzywnym, zwłaszcza w nocy, kiedy 
pojawiało się najwięcej bonusów takich jak dodatkowe koneweki, czy nowe ra-
dośnie fikające po farmie zwierzaki. Od wielu dni polował na przykład na dłu-
gowłosą kozę, której zdobycie wymagało ciągłej uwagi i internetowego sprytu.

Bogdan zdawał sobie jednak doskonale sprawę z tego, że grupa polskich 
turystów, z którą spędzał ostatnie dni, bardzo liczyła na jego eksperckie podej-
ście do tematu skradzionych rękopisów. Wiedział, że nie może ich rozczaro-
wać, więc starał się intensywnie obserwować, co dzieje się wokół hotelu.

Pedro zachowywał się dziwnie. Choć Bogdan przyglądał się mu już wielo-
krotnie, nie przypominał sobie, by młody informatyk kiedykolwiek wcześniej 
palił papierosy. To wydawało się na tyle podejrzane, że Bogdan zanotował tę 
informację w notesie.

Nagle Pedro rozejrzał się nerwowo po okolicy i wyjął z kieszeni coś, co wyglą-
dało na pomiętą kopertę. Gdy upewnił się, że nie ma nikogo w pobliżu, wrzucił 
ją do metalowej popielniczki na długim stojaku, wokół której zazwyczaj gro-
madzili się hotelowi palacze. Z drugiej kieszeni wyjął zapalniczkę i podpalił róg 
koperty. List zaczął szybko płonąć i kilka minut później zostały po nim jedynie 
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dopalające się szczątki. Co mogło się w nim znajdować? Dlaczego Pedro go 
spalił? Czemu jest taki zdenerwowany? 

„Musimy pogadać z tym ancymonem, proszę ja ciebie” – ta właśnie myśl 
wyrwała Bogdana z karuzeli pytań. Postanowił,  że namówi ekipę na małe 
przesłuchanie informatyka, dzięki któremu uda się na pewno wyciągnąć jakieś 
nowe fakty.

Wtem Bogdan wytrzeszczył oczy, jak gdyby zobaczył swoją teściową. Serce 
zatrzymało się na kilka sekund, a jego zaczerwieniona od madryckiego słońca 
twarz zalała się potem i zmieniła kolor na śnieżnobiały.

Bogdan chwycił szybko do ręki telefon i zaczął nerwowo uderzać palcem w 
ekran. To, o czym właśnie pomyślał, nie dawało mu spokoju. Wiedział, że musi 
działać teraz. Nie ma ani chwili do stracenia. Są przecież sprawy ważne i waż-
niejsze.

„Przecież ogórki już doszły! Jak ich nie zerwę w ciągu najbliższej minuty, 
kilka godzin podlewania pójdzie na marne” – Bogdan próbował w stresie od-
blokować telefon i zatopić się ponownie w świat Uśmiechniętej Farmy. Nie za-
uważył, że w międzyczasie Pedro zgasił papierosa i ruszył w stronę centrum 
miasta, pod nosem cicho przeklinając.
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Zadanie fabularne

Czas dowiedzieć się czegoś więcej o kolejnej osobie, którą jest Pedro Iglesias. 
Domyślasz się pewnie, że Wasze zadanie jest podobne do tego, co robiliśmy 
ostatnio. Jest jednak niewielka różnica.

Na czym będzie polegało zadanie?

• Tym razem czas poćwiczyć znowu mówienie. Nagraj 5 pytań w języku 
hiszpańskim do Pedro (możesz nagrać je w dowolnym formacie audio 
np. mp3, wav itp.)

• Prześlij plik ze swoimi pytaniami mailem na adres:

• info@sekretypoliglotow.pl

• W temacie maila podaj nazwę swojej grupy np. Barcelona.

• Za każde przesłane pytanie otrzymasz 2 punkty

• Treść pytań możesz oczywiście konsultować na swojej grupie. Pamię-
taj, by każde pytanie było inne i by było tak skonstruowane, by jak naj-
więcej dowiedzieć się o podejrzanym.

Termin wykonania zadania to przyszły wtorek 12 czerwca.
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Lista zadań – Tydzień 10

 F Zsynchronizuj Anki

 F Wykonaj zadanie fabularne do przyszłego wtorku

 F Naucz się nowych 60 fiszek

 F Naucz się nowych 60 fiszek

 F Naucz się nowych 60 fiszek

 F Naucz się nowych 60 fiszek

 F Naucz się nowych 60 fiszek

 F Powtórz fiszki w poniedziałek

 F Powtórz fiszki we wtorek

 F Powtórz fiszki w środę

 F Powtórz fiszki w czwartek

 F Powtórz fiszki w piątek

 F Powtórz fiszki w sobotę

 F Powtórz fiszki w niedzielę

 F Przygotuj kolejne wyspy


