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Вступ
«Іспанська за 4 тижні. Етап 2» є посібником для самостійного
вивчення іспанської мови на середньому рівні. Може виступати як
самостійне видання чи продовження раніше виданого нами
посібника «Іспанська за 4 тижні. Етап 2», який є курсом вивчення
іспанської мови на початковому рівні. Наш посібник призначений для
всіх, хто опанував іспанську мову на початковому рівні і прагне
поглибити власні знання.
Посібник містить 28 лекцій. Якщо кожного дня вивчати по одній
лекції, опануєш матеріал підручника за чотири тижні. Час вивчення
лекції можна збільшити, поділивши її на кілька частин, і
опрацьовуючи протягом двох-трьох днів. У вивченні іноземних мов
важливою умовою є регулярність, кращого результату можна
досягнути, якщо вчитися щодня по двадцять хвилин, аніж дві години
раз на тиждень.
Кожна з двадцяти восьми лекцій поділена на чотири частини.
Частина перша: ДІАЛОГ
Діалоги представляють життєві ситуації, містять цікаву лексику і
звороти, а також часто вживані граматичні структури. Діалоги з
перекладом на українську мову знаходяться на початку кожної лекції.
Частина друга: ГРАМАТИКА
У цій частині знаходяться нові граматичні питання, що з’явилися у
діалозі, або розширена інформація про наведені раніше. У такому
випадку з’являється посилання на відповідну лекцію.
Частина третя: ВПРАВИ
Кожна лекція містить близько 3 різнотипних вправ, які дають
можливість перевірити рівень опанування матеріалу. Ключ до вправ
знаходиться в кінці книжки.
Частина четверта: ЛЕКСИКА
Нові слова і звороти, що з’являються в діалозі, частинах 2 і 3 кожної
лекції, подані в алфавітному порядку разом з українським
перекладом.
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Кожну лекцію необхідно поділити на кілька етапів.
1. Слухання діалогу без співставлення з текстом. Це дозволить Тобі
засвоїти іспанську вимову та інтонацію й убезпечить від багатьох
помилок. Слухаючи, пробуй зорієнтуватися, хто говорить, а також,
де знаходяться ці особи.
2. Слухання діалогу з одночасним співставленням із іспанським
текстом. Слухаючи аудіозапис, подумки читай діалог. Старайся
зорієнтуватися, про що йдеться в діалозі.
3. Ознайомлення з українським перекладом і повторне
прослуховування діалогу, цього разу з повним розумінням.
Слухаючи аудіозапис, подумки читай діалог. Знайди значення
незрозумілих слів у частині ЛЕКСИКА.
4. Кількаразове читання діалогу вголос разом з аудіозаписом. Читай
по черзі всі ролі – Марека, Росіо і т. д. Багаторазове повторення
діалогу допоможе тобі засвоїти правильну вимову і запам’ятати
слова і звороти.
5. Ознайомлення з поясненнями в частині ГРАМАТИКА і вивчення
матеріалу. Пошукай в діалозі приклади, які ілюструють граматичні
відомості, подані в цій частині.
6. Виконання вправ. Виконай вправи письмово і перевір їх за
допомогою ключа, який знаходиться в кінці книжки.
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La llegada
A

Funcionario
Marek
Funcionario
Marek
Funcionario
Marek
Funcionario
Marek
B
Funcionaria
Marek
Funcionaria
Marek
Funcionaria
Marek
Funcionaria
Marek
Funcionaria
Funcionaria
Marek
Funcionaria

Pasaporte,porfavor.
Aquítiene.
¿Cuáleselmotivodesuvisita?
Soyestudiante.VengoconunabecaErasmusparaelsegundocuatrimestre.
Muybien.Aquítienesupasaporte.
Gracias...¡Ah!¿Dónderecojomiequipaje?
Siespasajerodelvuelo747Z,diríjasea la
cintanúmero6.
Muchasgracias.
¿Quédesea?
Nosédóndeestámiequipaje.
Elnúmerodesuvuelo,porfavor.
747Z.¿Estáperdido?
Ahoraloaveriguamos.¿Cómoessuequipaje?
Es una maleta mediana, de color verde
oscuro.
¿Tienealgocaracterístico?
Sí,enelasademimaletahayunpañuelo
rojoatado.
Espereunmomento,porfavor.
Suequipajeestáenelcontroldeaduana.
¿Porqué?Yonotengonadaquedeclarar.
Nosepreocupe.Puederecogersumaleta
sinningúntrámite.Elcuartodelosaduanerosestambiénnuestroalmacén.
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Приліт
A

Службовець
Марек
Службовець
Марек

Ваш паспорт, будь ласка.
Ось маєте.
Яка причина вашого візиту?
Я студент. Приїхав по стипендії «Еразмус» на
другий семестр.
Службовець Дуже добре. Ось ваш паспорт.
Марек
Дякую… Ага! Де я можу забрати мій багаж?
Службовець Якщо ви є пасажиром рейсу 747Z, підійдіть до
смуги номер 6.
Марек
Дуже дякую.
B
Службовець
Марек
Службовець
Марек
Службовець

Чого бажаєте?
Не знаю, де мій багаж.
Номер вашого рейсу, будь ласка.
747Z. Він загубився?
Зараз це перевіримо. Як виглядає ваш багаж?

Марек

Валізка середніх розмірів, темно-зеленого
кольору.
Службовець Має якісь особливі прикмети?
Марек
Так, до ручки моєї валізки прив’язана червона
хустинка.
Службовець Зачекайте хвилинку, будь ласка.
Службовець Ваш багаж знаходиться на митному контролі.
Марек
Чому? Не маю нічого, що потрібно декларувати.
Службовець Не переживайте. Можете забрати свою валізку
без жодних формальностей. Кімната митників є
також нашим складським приміщенням.
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Marek
Funcionaria
Marek
Funcionaria
Marek
Funcionaria

Muchas gracias. ¿Me puede decir cómo
llegara laciudad?
Puede ir en taxi o en autobús.Tiene que
salirdelaeropuertoporlapuertaprincipal
yallíestánlasparadas.
¿Cuándovieneelpróximoautobús?
Nolosé.Tienequeconsultarelhorario.
Gracias.Adiós.
Denada.LedeseofelizestanciaenGranada.
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Марек

Дуже дякую. Можете мені сказати, як дістатися
до міста?
Службовець Можете поїхати на таксі або автобусом. Вам
потрібно вийти з аеропорту через головний
вихід, і там знаходяться зупинки.
Марек
Коли прибуває наступний автобус?
Службовець Не знаю. Вам потрібно подивитися розклад.
Марек
Дякую. До побачення.
Службовець Прошу. Бажаю вам щасливого перебування в
Гранаді.

ГРАМАТИКА
ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ В РОЛІ ПІДМЕТА /
PRONOMBRES PERSONALES – FUNCIÓN SUJETO
Yo – Я

Nosotros/as – Ми

Tú – Ти

Vosotros/as – Ви

Él – Він

Ellos – Вони (чоловічо-особова форма)

Ella – Вона

Ellas – Вони (нечоловічо-особова форма)

Usted – Ви (чоловік/жінка) Ustedes – Ви (чоловіки, жінки, група осіб)
(ввічлива форма)
(ввічлива форма)

В іспанській мові, подібно як і в українській, особові займенники
використовуються для підкреслення значення підмета. На виконавця
дії вказує особова форма дієслова.
¿Porqué?Yo notengonada
quedeclarar.

Чому? Я не маю нічого, що (потрібно) декларувати.

Tú puedesconseguirtodolo
quequieresyellosnotienen
esaposibilidad.

Ти можеш досягти усього, що хочеш, a вони не мають цієї можливості.

Nosotros nosabemoscuándo
llegaelavión.

Ми не знаємо, коли прибуває
літак.

14

Урок 1

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ В РОЛІ ПРЯМОГО ДОДАТКА
/ PRONOMBRES PERSONALES – FUNCIÓN COMPLEMENTO
DIRECTO
Функцію прямого додатка в українській мові виконує знахідний відмінок
(кого? що?).
me – мене
te – тебе
lo – його, того
la – її, ту

nos – нас
os – вас (множ.)
los – їх (чоловічо-особова форма)
las – їх (жіночо-особова форма)

Ahoralo averiguamos.

Зараз це перевіримо.

Nolo sé.

Не знаю цього.

Estoyaquí,peronome ven.

Я тут, але мене не бачать.

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ В РОЛІ НЕПРЯМОГО ДОДАТКА /
PRONOMBRES PERSONALES – FUNCIÓN COMPLEMENTO
INDIRECTO
Функцію непрямого додатка в українській мові виконує іменник або
займенник в давальному відмінку (кому? чому?).
me – мені
te – тобі

nos – нам
os – вам (множ.)

le – йому, їй

les – їм

Le deseofelizestancia
enGranada.

Бажаю вам щасливого перебування в Гранаді.

Siemprenos regalanmuchas
cosas.

Завжди нам дарують багато
речей.

¿Quéos proponeJuan?

Що вам пропонує Хуан?

Увага:
Коли в реченні одночасно з’являються займенники в ролі прямого
і непрямого додатків, займенник, що виступає в ролі непрямого
додатка, розташовується на першому місці. Потрібно пам’ятати, що
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займенники непрямого додатка 3-ї особи однини і множини (le, les)
змінюються на se, якщо розташовуються перед займенниками прямого
додатка, а також 3-ю особою однини і множини (lo, la, los, las).
Alquilaunahabitacióneneste
hotel.Telo aconsejo.

Найми кімнату в цьому готелі.
Тобі це раджу.

Juanregalafloresa María.
Élse lasregala.

Хуан дарує квіти Марії.
Він їй їх дарує.

Nonoslo imaginamos.

Ми собі це не уявляємо.

Увага:
Якщо дієслово стоїть в особовій формі, обидва додатки знаходяться
перед ним, як у вищенаведених прикладах. Натомість, якщо дієслово
є в інфінітиві, герундії чи в наказовому способі, обидва додатки
виступають після дієслова, безпосередньо з ним поєднуючись.
Дієслово зберігає свій наголос, який у цій складеній формі
позначається графічно.
Nonosatrevemosa preguntárselo.

Ми не наважуємося запитати
його про це.

Juantienedosexámenesde
filosofía.Estápreparándoselos.

Хуан має два екзамени з філософії. Він готується до них.

Dímelo.

Скажи мені це.

ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ / PRONOMBRES POSESIVOS
Mi(s), mío(s)/a(s) – мій, моя,
Nuestro(s)/a(s) – наш, наші
моє
Tu(s), tuyo(s)/a(s) – твій, твоя,
Vuestro(s)/a(s) – ваш, ваші
твоє
Su(s), suyo(s)/a(s) – його, її,
Su(s), suyo(s)/a(s) – їх, їхні
Ваш (одн.)
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Форми mi, mis, tu, tus, su, sus з’являються перед іменником,
натомість форми mío/a, míos/as, tuyo/a, tuyos/as, suyo/a, suyos/as використовуються після іменника, якого вони стосуються,
або самостійно. Форми nuestro/a, nuestros/as, vuestro/a, vuestros/as є універсальними, завдяки чому виступають як перед
іменником, так і після нього, а також самостійно.
Tu fotoesbonita.

Твоє фото – гарне.

Mifotonomegusta,lafoto
tuya esbonita.

Моє фото мені не подобається,
а твоє фото – гарне.

Esafotobonitaestuya.

Це гарне фото – твоє.

Nuestro pisoesgrande.

Наше помешкання – велике.

Vuestra casaespequeña,el
pisonuestro esgrande.

Ваш дім – малий, наше помешкання – велике.

Aquelpisoesnuestro.

Те помешкання – наше.

Присвійні займенники в іспанській мові виконують роль
прикметника (всі форми) або іменника (форми: mío/a, míos/as,
tuyo/a, tuyos/as, suyo/a, suyos/as, nuestro/a, nuestros/as, vuestro/a, vuestros/as), коли перед ними стоїть означений артикль.
¿Cuáleselmotivodesuvisita? Яка причина вашого візиту?
¿Dónderecojomiequipaje?

Де можу отримати (досл. отримую) мій багаж?

Tucocheesnuevo.Elnuestro
esviejo.

Твій автомобіль – новий, наш –
старий.

Necesitamoscomprarmaletas.
Lassuyasnosgustan.

Нам потрібно купити валізки.
Їхні (валізки) нам подобаються.

ТВОРЕННЯ ПИТАНЬ / FORMACIÓN DE PREGUNTAS
Увага:
В іспанській мові знаки питання і вигуки знаходяться не лише в кінці
речення, але також у перевернутому вигляді на початку (¿...?,¡...!).
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Питання творимо за допомогою:
Інтонації: тоді порядок слів у реченні залишається незмінним.
¿Estáperdido?

Він загубився? (або: Ви загубилися?)

¿Vivesaquí?

Ти живеш тут?

Питальної частки: вона завжди має графічний наголос (окрім знаків
питання, це є опізнавальний знак питання): ¿qué? – що?, чого?,
який?, яка? ¿quién? – хто? ¿cómo? – як?, який?, яка? ¿cuánto? –
скільки? ¿cuándo? – коли? ¿por qué? – чому? ¿para qué? – для
чого? ¿cuál? – котрий?, який?, яка? ¿dónde? – де?
При використанні питальної частки з’являється інверсія (як в
українській мові). Де календар? Календар на столі.
¿Quédesea?

Чого бажаєте?

¿Cómoessuequipaje?

Який ваш багаж?

¿Cuántotiemposequeda
enEspaña?

Скільки часу ви перебуватимете
в Іспанії?

¿Cuándovieneelpróximo
autobús?

Коли прибуває наступний автобус?

¿Cuáleselobjetivodesu
estancia?

Яка причина
бування?

¿Dóndeserecogeelequipaje?

Де отримують багаж?

вашого

пере-

Питальна частка в складнопідрядному реченні розташовується на
початку підрядного речення:
Nosécuándoaterrizatuavión.

Я не знаю, коли приземляється
твій літак.

Nospreguntadóndevivimos.

Він (вона) питає нас, де ми
мешкаємо.

Leinteresaporquétodavíano
ledevuelvensupasaporte.

Він цікавиться, чому йому ще не
повертають паспорт.
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ПЕРИФРАЗА / PERÍFRASIS VERBAL
Tenerque(+ інфінітив) – мусити
Tengo que mostrarelpasaporte. Я мушу пред’явити паспорт.
Tiene que salirdelaeropuerto
porlapuertaprincipal.

Ви мусите вийти з аеропорту
через головний вихід.

ВПРАВИ
1

Вставте відповідний особовий займенник.
1........tenemosquelimpiarlacasa.
2.Memuerodehambre........tengoquecomeralgo.
3........tienesquedirigirtea lacintanúmero6.
4........tienequedescribirsumaleta.
5........tenéisquecogerelautobús.
6........tienenquemostrarsuspasaportes.

2

Вставте відповідну питальну частку.
1. ¿.......eselobjetivodesuestanciaenEspaña?
2. ¿.......quierescomer?
3. ¿.......llegaralaeropuerto?
4. ¿.......puedeayudarme?
5. ¿.......saleeltren?
6. ¿.......recojomimaleta?
7. ¿.......noencuentromimaleta?
8. ¿.......mepideelpasaporte?
9. ¿.......cuestaelbilletedeautobús?

3

На підставі діалогу визначте, правдивими чи неправдивими є подані
речення.
Verdadero
Falso
1.Mareknopuedeencontrarsupasaporte.
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2.Marekesestudiante.
3.Lafuncionarialepidea Marekelnúmerodesuvuelo.
4.LamaletadeMarekestáenMadrid.
5.Marekpuedellegara Granadaentaxi,autobúso tranvía.

СЛОВНИК
adiósдо побачення
aduanaf. мито, митниця
aduanerom. митник
aeropuertom. аеропорт
ahoraна даний час
algoщось
allíтам
almacénm. склад
aquíтут
asaf. вушко, ручка
averiguarшукати, перевіряти
becaf. стипендія
bienдобре, добро
característicoхарактерний
cintaf. тасьма, стрічка
ciudadf. місто
consultarконсультуватися, радитися, перевіряти
controlm. контроль, інспекція
cuartom. приміщення, кімната
decirговорити, сказати
declararдекларувати
desearхотіти, прагнути, бажати
deseom. прагнення, бажання
equipajem. багаж
estanciaf. перебування
estarбути
estudiantem. студент, учень
felizщасливий/а

funcionario m. службовець,
функціонер
graciasдякую
horariom. розклад (напр., руху)
irіти, ходити
llegar приходити, прибувати,
добиратися
maletaf. валізка
medianoсередній
momentom. хвиля, момент
motivom. привід, причина
oscuroтемний
pañuelom. хустка
paradaf. зупинка, стоянка
pasajerom. пасажир
principalголовний
próximo наступний, майбутній,
близький
recoger отримувати, приймати;
збирати
rojoчервоний
saberзнати, вміти
salirвиходити, вийти
serбути
tenerмати
trámite m. оформлення, процедура, формальність
venirприходити, приїжджати
verdeзелений/а
visitaf. візит
vuelom. рейс

