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ТОР

Підручник
створено відповідно до чинної про ра
ми з іноземних мов і сконструйовано відповідно до комунікативно ді л нісно
о підходу за ким оволодінн іноземною мовою роз л да т с
к процес
формуванн в учнів умін і навичок спілкуванн в усній та пис мовій формі
атеріал підручника структуровано за тематичним принципом Тематич
ні розділи у свою чер у поділено на уроки кожний з ких цілісним компо
нентом у межах ко о розв’ зу т с певне комунікативне завданн
ідповід
но до умов навчанн вчител може дозувати зміст уроків забезпечуючи за
сво нн учн ми обс у мовно о і мовленн во о матеріалу передбачено о
про рамою Такий підхід да вчителеві можливіст використовувати на уроці
додаткові дидактичні засоби о спри ют ефективності навчал но о процесу
етодична ор анізаці матеріалу підручника дозвол раціонал но будувати
навчал ний процес а оптимізована система вправ і завдан забезпечу ефек
тивне формуванн в учнів комунікативної компетенції
ікові психофізіоло ічні особливості дес тикласників їхні інтереси на
вчал ний та житт вий досвід зумовлюют
ир е використанн творчих видів
ді л ності серед них навчал них мовленн вих ситуацій проектної рупо
вої та парної форм роботи
підручнику використано автентичні мовні мовленн ві та ілюстративні
матеріали кі формуют в учнів соціокул турну компетенцію
Кожний тематичний розділ завер у т с тестовими завданн ми дл
оцінюванн і самооцінюванн рівн володінн учн ми іспанс кою мовою
кінці підручника подано раматичний довідник та іспанс ко українс кий
словник
Ба а мо ус іхів

3

1

Unidad
1.

LLEVARSE BIEN
CON EL MUNDO

Investiga las relaciones entre tus compañeros de clase. Usa un cuestionario
para saber:
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿

2. Trabajad en grupos. Haz a tus compañeros de clase las preguntas del cuestionario (ejercicio 1).

3. Presenta

4.

en clase a unos de tus compañeros de clase que se llevan bien.

-

las al ucraniano.

sustantivo

adjetivo

verbo

¡FÍJATE!
,

4

Repaso

Lección 1
5.

,

saciones.

-

6.
Susana busca a los amigos

¿

¿
¿

la cualidad властивіст особливіст
кіст
пристраст до о ось дивацтво
las razones infundadas необ рунтовані причини мотиви
los datos дані

7.

plural.

,

,
,
,

,
,

,

,
,

,
,

,

5

Unidad 1
¡PRESTA ATENCIÓN!
Giros fraseológicos фразеоло ізми
tener miedo de su propia sombra бо тис власної тіні
sentirse en las nubes почувати себе на с омому небі
бути не з бо зких
estar con los brazos cerrados сидіти склав и руки
andar por las nubes літати у хмарах
quedarse en la sombra триматис в тіні
ser una lumbrera мати світлу сну олову

8.

Completa las frases con los giros fraseológicos adecuados.

9.

Inventa las situaciones describiendo a una persona. Usa un giro fraseológico.

,
,

,

10. Describe

a una persona: un miembro de tu familia, tu amigo mejor, tu
compañero de clase (grupo), tu vecino, tu profesor, una personalidad

S u g e r e n c i a s:
zz
zz
zz
zz

Deberes de casa

Lección 2
1.
2.

Vuelve a leer el ejercicio 7 (página 5). Piensa en los antónimos a los adjetivos. Forma frases (8–10).
giros fraseológicos (en negrilla).

¿

¿
*
¿
meternos donde no nos llaman
tirarte de la lengua

¿
¿

( ) лежати в лікарні
arreglar la casa вести дома н осподарство
la cuestión питанн проблема
la profesora tutora тут класний керівник
dar de alta виписати з лікарні

3.

(

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

)

Unidad 1
¡PRESTA ATENCIÓN!
meterse en si mismo

замикатис у собі

meter las narices en algo
meterse donde no le llaman
tirarle a uno de la lengua т

встромл ти сво о носа кудис
ти ко ос за зика

4. Trabajad

en grupos. Haced investigación si vuestros compañeros tienen
(
),
(
profesores o los compañeros). Aclara з’ суй las causas posibles.

5.

Presentad en clase vuestra investigación.

¿
¿
¿
¿

6.

7.

¿

pertenecen las siguientes frases.

( )

persona(s). Arguméntalo.

,

Lección 2
¡FÍJATE!
estar + adjetivo

ser + adjetivo

Está nervioso
ін она нерву через екзамен
сердита на тебе

Son amables.
они люб’ зні
Es alto delgado.
ін високий
і худий

¡PRESTA ATENCIÓN!

8.

Completa las frases con los verbos estar ( )
diente.

9.

Narra qué conflictos aparecen en vuestra familia (en vuestra clase). ¿Qué

Deberes de casa

ser (8) en la forma correspon-

Unidad 1
1.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
( ) близ кий
pelearse сваритис битис

el acoso переслідуванн
el pretexto привід причина

2.

3. Relaciona los sinónimos de las dos columnas.

4.

Lección 3

Recomendaciones

la sinopsis о л д
el cobarde бо уз
respaldar підтримувати брати під
захист
el matón бандит
жертва
acosar
переслідувати
натис
за кимсь

el infortunado
не асний неве
зучий
defraudar
розчаровувати обма
нювати иїсь с одівання
erder el empleo втрачати роботу
el guión сценарій
adentrarse за либлюватис

5.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

6. Haz

el resumen del texto del ejercicio 4
(4–6 frases).

Unidad 1
7.

¡

Sugerencias:
zz
zz
zz
zz
zz

Repaso

¡FÍJATE!
(

,

,

,

)

(

,

,

,

)

subjuntivo

que

8.

9.

,

Inventa el final.

Narra sobre los problemas en el ambiente escolar. Da ejemplos de cómo
evitar los conflictos posibles.

Deberes de casa

Lección 4
1.

Contesta a las preguntas.

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
flexible з овірливий поступливий
resoluto(a) рі учий
estar al corriente de бути в курсі о ось
aceptar
приймати схвалювати

2.

in-(ir-).

поступливий

in
in
ir
in
in
in
in
in
in
in
ir

непохитний

3. Vuelve a leer los adjetivos del ejercicio 2. Di qué rasgos del carácter debe
4. Lee el texto.
El Apóstol de la independencia de Cuba

Unidad 1

C

R

el apóstol
апостол послідовник
і по ирювач ідеї
ser procedente походити
a causa de внаслідок о ось
el presidio в’ зниц
el discurso промова виступ
la injusticia несправедливіст

5.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
Nuevo
¡FÍJATE!
Como expresar los cambios en el estado de una persona
ponerse + adjetivo
volverse + adjetivo
(
)
(

)

( )

Lección 4
6. Completa

las frases con los adjetivos o sustantivos adecuados de abajo.
Explica el uso del verbo.

7.

Forma frases con las siguientes expresiones.

ó

8.

,

Trabajad en grupos. Elaborad unos requisitos necesarios para actuar en

9.
S u g e r e n c i a s:
zz
zz
zz
zz
zz

Deberes de casa

INFORMACIÓN CULTURAL
TEST DE EVALUACIÓN

1.

с

зловісна прикмета
O p c i o n e s:

2.

(

¿

)

INFORMACIÓN CULTURAL

3. Completa

las frases con ponerse (5), volverse (5), hacerse (5) en la forma
correspondiente.

¿

4. Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente.

5.

Desarrolla el contenido del tema “Las maneras de convertirse en todo un

S u g e r e n c i a s:
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿

2

Unidad
1.

EL SISTEMA
EDUCATIVO

las siguientes frases con las expresiones de abajo.

el sistema educativo система освіти
la enseñanza освіта викла данн на вчанн
a cargo de за підтримки
subvencionar надавати дотацію нав альним закладам
la enseñanza a distancia дис танційна освіта
el aula аудиторі

2. С

con las palabras de abajo.

Lección 1

3.

випуск

Unidad 2
4.
La estructura del sistema educativo en Ucrania*
Años del
alumno

Enseñanza
superior

Grado/
Curso

5°
4°
3°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
5°
4°
3°
°
°

Formas de educación

Educación secundaria

Educación secundaria básica

Educación primaria

Educación preescolar

5.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Lección 1
6.

-

las al ucraniano.

навчанн

7.

навчати

Lee el texto.

La estructura del sistema educativo en Ucrania

estipular передбачати
la admisión прийманн вступ
verbal усний словесний
el certificado свідоцтво атестат
aprobar складати екзамен
prestar надавати
la maestría ма істратура
el nivel рівен
el postgrado післ дипломна освіта

8.

Interroga a tu compañero de clase sobre el sistema educativo en Ucrania.

9.

Di en qué tipo del centro docente estudias, qué certificado obtendrás, dónde
vas a continuar la educación.

Deberes de casa

Unidad 2
1.

Contesta a las preguntas.

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

2.

3.
¡PRESTA ATENCIÓN!
en ucraniano
sentar la cabeza братис за розум опам’ татис
meter una cosa en la cabeza убити ос собі в олову
tener en la punta de la lengua крутитис на зиці
caerse el alma a los pies ві ати носа похнюпитис
аби к байдуже
conocer algo de cabo a rabo знати ос
к свої п’ т пал ців
ser flaco de memoria
олова к ре ето

4.

(

Aprendiendo lenguas
¿

¿
¿

¿
meten en la cabeza

)

Lección 2

cabo a rabo.

conocerlos de
meterlos en mi cabeza.

и можливо це
(
,
se me da mal (bien, fantástico)

¿

5.

) мені важко ле ко нудно
мені да т с по ано добре чудово

Inventa las situaciones (5 frases). Usa los giros fraseológicos de la lección.

6.

Nuevo
¡FÍJATE!
lo + adjetivo (adverbio) + infinitivo
lo + adjetivo (adverbio) + que + indicativo –
Lo má
pronunciar
Найскладні е в іспанс кій мові
ро овляти скоромовки
Lo más aburrido
нудно на уроці
е коли и ро и о ба ато вправ

Най іль

Unidad 2
7.

8.

Trabajad en grupos. Elaborad una lista de las actividades más eficaces
durante la enseñanza de la lengua extranjera.

9.

Informa a tus compañeros de clase, cuales son tus razones para aprender
español.

10.
Soneto a la lengua castellana

Deberes de casa

Lección 3
1.
¿
Hablo
Entiendo
Escribo
Leo
Traduzco
Pronuncio

2. Rellena el cuadro como el que se da abajo.
el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL)

Mi Portfolio
Lenguas del
contacto

Ucraniano

Ruso

Español

Inglés

Polaco

Tipo de contacto
Conocimiento
de la lengua

¿

3. Completa las frases con los verbos más adecuados de abajo.
¿
¿

¿

¿
¿

¿

¿
be

uve

Unidad 2

4.

en las partes obligatorias para este tipo de carta.

,
,
,
,

5.

,

,

,

Al encontrar el anuncio sobre los cursos de verano en Sevilla, necesitas
,
(
cicio 4).

¡PRESTA ATENCIÓN!
interesarse por цікавитис
имсь
estar interesado(a) por (en) бути зацікавленим у омусь
(
)
ви вл ти великий інтерес до о ось
me (te, le, nos, os, les) interesa(n) мене тебе йо о її нас вас їх цікавит
цікавл т
ser de interés становити інтерес

6. Interroga a tu compañero de clase sobre su nivel actual de español.

Lección 3
7.

Completa las frases con las preposiciones por, en, de, para. Algunos casos
no las necesitan.

¿
¿

8.

Trabajad en grupos. Discutid el tema “¿Es posible aprender una lengua en

S u g e r e n c i a s:
zz
zz
zz
zz
zz

9.

Desarrolla la idea “(No) se puede aprender una lengua extranjera siendo
autodidacta (самостійно)

S u g e r e n c i a s:
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿

Deberes de casa

Unidad 2
1.

Completa las frases con las palabras que son asignaturas que aprendes en
el 10° grado.

¡PRESTA ATENCIÓN!
la asignatura, la materia, la disciplina навчал ний предмет
las materias comunes предмети спіл ні дл всіх
las materias de modalidad профіл ні предмети
las materias optativas предмети за вибором

2. Di
3.

qué materias de las que aprendes en el 10° grado son comunes, las de

edad.

Lección 4
impartir надавати
superar подолати тут закінчити
уманітарні науки
тут напр мок
тут ромад нс кі права
la lengua co-oficial тут мова автономії
encaminar спр мовувати націлювати

4. Trabajad en parejas. Comparad las materias que aprendéis en el 10° grado
con las materias del 1

¿Cuáles son comu-

¿

Nuevo
¡FÍJATE!
cuando
cuando
cuando
cuando

Presente de indicativo
Pretérito indefinido
Pretérito imperfecto
Presente de subjuntivo

Cuando tengo
Cuando tuve
Cuando tenga

5.
,

6.
zz
zz
zz

,
,

,

Unidad 2
zz
zz
zz

7.
La estructura del sistema educativo en España
Años del
alumno

Grado/
Curso

5°
4°
3°
°
°
°
°
4°
3°
°
°
°
5°
4°
3°
°
°

8.

Formas de educación

Universidad / Formación profesional

Formación profesional
Educación secundaria

Educación primaria

Educación infantil

Haz el resumen del sistema educativo en España, utilizando la información

Deberes de casa

Lección 5
1.

¿
¿

¿

¿

2.
¿
¿
¿
¿

¿

¿Consiste
¿Una piza-

Unidad 2
¿
¿

¿

¡PRESTA ATENCIÓN!
Como escribir una noticia
zz
zz
zz

3.

-

¿

el cafetalero власник кавової план
тації
cafetero(a) кавовий
la finca садиба
la caminata стомливий л х
escaso(a) недостатній мізерний

4.

gramatical.

la canasta familiar тут спожив
чий ко ик
la dieta раціон харчу ванн
el censo перепис насе лення
padecer страждати
la desnutrición недоїданн

,

небез ека
небез е ни
бути в небез еці

Lección 5

5.

(

)

Nuevo

¡FÍJATE!
Ojalá

Presente de subjuntivo

¡Ojalá cuenten
оч и ( к и) сіл с кі

коли

али навчал ні матеріали

6.
¡

7.

,

8.

(

)

Deberes de casa
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INFORMACIÓN CULTURAL
L
escuela.

La letra con sangre entra
,

transcurrir

проходити минати
лахмітт
salpicar пересипати
la interferencia вкрапленн
la galería тут трек у ахті
invitar тут при о ати
depositar класти
сма жені боби
el cuenco
лин на ча ка
la carcajada ре іт вибух сміху
ni siquiera навіт
el titiritero артист л л ково о театру
tramar задумувати замислювати
el desvelo неспанн безсонн
la náusea нудота
frustrar провалити с
ро лани тощо
patear стукати но ами тупотіти
maldecir проклинати

34

,

INFORMACIÓN CULTURAL
TEST DE EVALUACIÓN

1.

Completa el texto con una de las tres opciones que se ofrecen al final.

Brunita va a la escuela
,

¿

¿

¿

O p c i o n e s:

2. Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente.

35

INFORMACIÓN CULTURAL

3. Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente.

4.
S u g e r e n c i a s:
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿

5.

américa. Escribe un correo electrónico.

Sugerencias:
zz
zz
zz
zz
zz

вмінн

-

3

Unidad
1.

2.

EL OCIO Y EL DEPORTE

Intercambiad información sobre las actividades de ocio. Utilizad las expresiones de abajo.

ejercicio 1.

Unidad 3
¡PRESTA ATENCIÓN!
quedar(se) зали атис
quedar en (para)
дом вл тис щось зробити
quedar a las dos (por la tarde) домовл тис о дру ій одині післ обіду
quedar delante del cine (a la entrada) домовл тис перед кінотеатром біл
входу
quedar con домовл тис з кимсь

3. Contesta a las preguntas.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

4.

quedar(se) con preposición.

Haciendo planes para el fin de semana
¿
quedamos

¿

¿
para

Me quedaré

¿

para
dj

Quedamos a

’

en

ді джей
ка нуд а
¡qué rollo!
la boca del metro вхід вихід у метро

Lección 1
5.

)

)

¿
a

¿
¡

,

,

,

,
¡PRESTA ATENCIÓN!

en ucraniano
tratar de matar dos pájaros de un tiro натис за двома зайц ми
se puede contar con los dedos можна полічити на пал ц х
cambiar de idea como de camisa
сім п’ тниц на тижні
,
блуку ніде впасти
estar de bote en bote

6. Completa las frases con los giros fraseológicos adecuados.

7.

Inventa las situaciones sobre los planes para el fin de semana (5 frases).
Usa los giros fraseológicos.

8.
Deberes de casa
,

Unidad 3
1.

Lee el texto. Opina por qué los turistas no pierden la corrida.

Vocabulario taurino
taurino(a)
кий стосу т с кориди
el toro бик
el toril за ін дл биків біля арени
el torero, el matador de toros – тореро тореадор
la muleta, la capa мулета
el picador пікадор тореро
el banderillero бандерил ро тореро
аена е ізод кориди
el monosabio помічник тореро на арені
la cuadrilla квадрил
ру а у асників кориди на
олі з матадором

2.

3. Lee el texto. Di a qué fragmento del texto corresponden las fotos (página 41).
La fiesta nacional

Lección 2
хода квадрильї
el ruedo арена для бою биків
debilitar послаблювати позбавл ти сил
clavar встромл ти
el lomo хребет тварини
вирі ал ний час
la espada
па а
la mula мул

4.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Unidad 3
¿
¿
¿
¿
¿

5.
FÍJATE!

Nuevo

Presente de subjuntivo de los verbos irregulares

6. Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente del Presente
de subjuntivo.

¿

7.

Da tus razones para asistir o no a la corrida.

Deberes de casa

Lección 3
1.

Prueba tu memoria. Di la traducción de las siguientes expresiones.

2. Compón las frases. Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente.

3. Observa las fotos de los deportes de aventura o los deportes extremos. Lee
los pies que las acompañan.
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Unidad 3
4. Lee el texto. Di por qué estos deportes se consideran extremos.
Los deportes extremos o los de aventura
deportes extremos
snowboarding

buceo

vuelo en globo aerostático

la tabla до ка
deslizar(se) ковзати сковзати
la fijación кріпленн
el cauce русло рі ки
la corriente течі
la embarcación човен люпка
la balsa пліт
la inmersión зануренн
las aletas (las patas de rana) ласти
el globo inflado надута кул

5.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

спор дженн
командний

¿

6. Trabajad en grupos de tres. Investiga qué deporte de los presentados en el
texto (ejercicio 4) le gusta a tu compañero.
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Lección 3
¡FÍJATE!

Nuevo

Presente de subjuntivo de los verbos irregulares

7.

Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente del Presente
de subjuntivo.

8.

Narra sobre el deporte extremo que te gusta más.

S u g e r e n c i a s:
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Deberes de casa

45

Unidad 3
1.

Di el deporte el cuál practican los siguientes deportistas.

2. Completa los diálogos con las preguntas para conocer más sobre los Juegos
u Olimpiadas

Lección 4

el anillo кіл це
la discapacidad інвалідніст
sensorial сенсорний яки стосу
ться ор анів уття
el discapacitado людина з інвалід
ністю
el ciego незр чий сліпий

3.

las deficiencias visuales вади зору
el tándem двомісний велосипед
vidente тут зр чий
el reglamento розпор док статут
la adaptación пристосуванн
sonoro(a) звуковий
дух морал на сила
-

guos.

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

4.
5.

-

rrollo de la sociedad.

¡FÍJATE!
Modo subjuntivo tras las conjunciones
para que дл то о об об
con el fin de que
з метою
б
a fin de que
para que conozcas
con el fin de que
seamos
a fin de que

Nuevo

Unidad 3
6. Forma frases.

7.

Haz resumen de los diálogos (ejercicio 2).

8.

Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo correspondiente.

Los Juegos Olímpicos de antigüedad

9.
S u g e r e n c i a s:
zz
zz
zz

Deberes de casa

Lección 5
1.

Trabajad en grupos. Recordad los nombres famosos del mundo de deporte.

¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿

¡PRESTA ATENCIÓN!
trabajar sin tregua
працювати не покладаючи рук
trabajar sin levantar la cabeza
sudar la gota gorda працювати у поті чола
dormirse en (sobre) los laureles
почивати на лаврах

2.

oración.

воді
ілота

3.

deporte.

Los deportistas del mundo

керувати, вести

Unidad 3

el kart картин
proclamarse бути про оло еним
el coraje сміливіст відва а
innato(a) природжений
coronarse
увінчуватис на оро
дами

el taekwondo теквондо вид с орту
repartir тут виконувати робити
la patada удар но ою
panamericano(a)
панамери кан
с кий
el torneo турнір

4. Completa las frases con los giros fraseológicos (página 49).

5.

(

FÍJATE!

)

Nuevo

Presente de subjuntivo de los verbos irregulares
salir
tener
traer
valer
venir

Lección 5
6. Entrena

tu facilidad para formar el Presente de subjuntivo de los verbos
irregulares.

7.

Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente del Presente
de subjuntivo.

8.

Trabajad en parejas. Imaginaos que vais a entrevistar a uno (una) de los
(las) deportistas famosos(as). Formulad diez preguntas.

9.

,

S u g e r e n c i a s:
zz¿
zz¿
zz¿

Deberes de casa

INFORMACIÓN CULTURAL
Lee el texto. Fíjate en cómo empezaba el joven torero su carrera.

,

¿

,

¿

el aprendiz учен підмайстер
el matadero ското бойн
el vagabundo волоцю а
flamante блискучий о атний
подви
envidiar заздрити
el apodo прізвис ко
el redondel арена для кориди
пасмо волосся
el estómago
лунок живіт
cierta vez одно о разу
поранити
la capea бій молодих биків
з тореро аматором

INFORMACIÓN CULTURAL
TEST DE EVALUACIÓN

1.

Completa el texto con una de las tres opciones que se ofrecen al final.

Opciones:

2.

(

)

53

INFORMACIÓN CULTURAL

3. Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente del Presente
de subjuntivo.

¿

4. Forma las frases.

5.
S u g e r e n c i a s:
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿

54

4

Unidad

COME A GUSTO
Y PLACENTERO

1.

2. Observa

las fotos, lee los pies que las acompañan. Di qué víveres sueles
comer más diariamente.

3. Agrupa las palabras (ejercicio 1) de acuerdo con los víveres del ejercicio 2.
,

55

Unidad 4
4. Trabajad en parejas. Entrevista a tu compañero de clase.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

5.

Analiza las respuestas de tu compañero. ¿Cómo consideras su alimentación:
¿Qué le recomendarías: mejorarla tomando

6. Lee el diálogo. Fijaos en los platos que van a comer los clientes.
En un restaurante
¿

¿

¿

¿
¿

el plato del día страва дн
la paella de marisco паел з морепродуктами
la ensalada de la casa дома ній салат ірмови
llevar – тут містити
салат листковий
тунец
la aceituna оливка маслина

Lección 1
Nuevo

¡FÍJATE!
(

zz

prometer

,

,

,

,

,

zz

Creo
No creo

7.

bebes
bebas

Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente del Presente
de indicativo o subjuntivo.

8.

(
al restaurante.

S u g e r e n c i a s:
zz
zz
zz

Deberes de casa

)

-

Unidad 4
1.

2.

,
platos alguna vez.

3. Lee una entrevista. Fijaos en los platos nacionales que se mencionan en el
texto.

¿
Ana, México.
Carmen, España.

Lección 2

,

,

el taco
тако кукурудзяни
нець з на инкою
риб sin. seta

compartir ділитис
los fideos вермі ел
macerar маринувати

мли

4.
¿
¿
¿
¿
¿

начинка

¿

¿

5.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿

¿

¿

¿
¿

¿
¿

¿

¡PRESTA ATENCIÓN!
Пал чики Пал ці оближе
ро щось ду
ривабливе, сма не, ри мне
Hacerse la boca agua.
линка котит с
Голодний к вовк
Н
аморити черв’ чка
аму вати олод
No tener ni una miga.
к виметено
ічо ісін ко нема порожнісін ко

е

Unidad 4
6. Encuentra el significado en español de los giros fraseológicos.

Nuevo

¡FÍJATE!

(es verdad, es cierto, es exacto,

zz

es sabido, está claro)

zz

Esta cláro
о
розу іло, о де кі націонал ні страви ( ) острі
No está claro
vengas
Не ясно, чи ти рийде на мій ден народженн чи ні

7.

Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente del Presente
de indicativo o subjuntivo.

8.

Trabajad en parejas. Pregunta a tu compañero acerca de los platos típicos
de su país.

S u g e r e n c i a s:
zz¿
zz¿

¿

zz¿

¿
¿

zz¿

¿

zz¿

Deberes de casa

¿

¿

Lección 3
1.

)
siones. b) Encuentra la descripción de los establecimientos en los que se
puede comer.

2. Inventa
,

las descripciones de otros establecimientos en los que se puede
1 )

3. Observa las fotos, lee los pies que las acompañan. Di: a) si sueles comer en
las tapas españolas.

)

4. Lee el texto. Fíjate en cómo se diferencian de los bares de tu país.
Los usos de España: los bares

,

Unidad 4

¿

¿

el uso звичай
la abundancia тут велика кіл кіст
порці їжі
reducido(a) тут мен а ціна
їжа і напої страви у ресторані, барі
la barra стійка у барі
el suplemento доплата
pagar una ronda тут платити по черзі
той хто живе за ра хунок ін их
dar la propina давати чайові
la disponibilidad económica фінансова спроможніст

5.

Di cuáles de estas afirmaciones son correctas. Si no, corrígelas.

6. Di a qué responde la abundancia de los bares en España (5 frases).
7.

Imagínate que das consejos en cuanto al servicio en los bares a su amigo
que va a España. ¿

Lección 3
Nuevo

¡FÍJATE!
(

zz

informar, escribir, contar)

,

,

,

,

zz

Te informo
о ми зустріча
и

8.

рий

quedamos
ося о третій
vengamos
ли о дес тій.

те е ін ор у
Нас

роін ор ували,

об

Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente del Presente
de indicativo o subjuntivo.

9.

,
cional.

( )

,

( )

,

S u g e r e n c i a s:
zz
zz
zz
zz

Deberes de casa
¿

-

Unidad 4
1.

Trabajad en parejas. Entrevista a tu compañero de clase.

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿

¿

2. Analiza las respuestas de tu compañero. ¿Le gusta comer en los estableci-

¿Cómo crees, es saludable comer en estos

3.

-

4.
¿

¿

¿

¿

Lección 4
¿
¿

¿

¿

¿
¿
€

5.

Lee el texto. Di si estás de acuerdo con las afirmaciones.

superar un promedio тут переви увати у середн ому
provenir de grasas тут утворюватис від жирів
зба лансоване харчуванн
constituir la base складати основу

6. Contesta a las preguntas.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Unidad 4
¡FÍJATE!

Nuevo

zz
zz

que sabe
отувати понс кі страви
que sepa
який и в ів отувати понс кі страви
який в і

укаю кухар
укаю кухар

7.

Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente del Presente
,
,
ción.

8.

Imagínate que vas a celebrar una fiesta de cumpleaños de un familiar en
un restaurante.

S u g e r e n c i a s:
zz¿
zz¿
zz¿

Deberes de casa

INFORMACIÓN CULTURAL
Lee el texto. Fíjate en los verbos que se usan durante la preparación de la
comida.

Tortas de Navidad
,

¿

reunirse con el propósito зібратис з на оди о ось
ковбаса чорісо
млинці перекла дені фар ем з м’ са
свинини та спеці ми
la plática бесіда розмова
recoger la mesa прибрати зі столу
meter a las gallinas тут за нати курей до курника
sacar el agua del pozo вит ти води із криниці
con voz temblorosa тремт чим олосом
apenas perceptible лед чутний

INFORMACIÓN CULTURAL
TEST DE EVALUACIÓN

1.

Lee el correo electrónico. Pon los verbos entre paréntesis en el Presente de
subjuntivo. Fíjate qué verbos o expresiones exigen su uso.

кондитерс кий виріб у формі черепа
о викорис
тову т с дл прикра анн вівтарів та вжива т с в їжу під час св ткуванн
н
ертвих у ексиці

2. Completa el texto con una de las tres opciones que se ofrecen al final.
El pimiento, la especia de los indios
,

,

INFORMACIÓN CULTURAL

O p c i o n e s:

3.

bres acerca de la comida en vuestra familia.

S u g e r e n c i a s:
zz¿

¿

zz¿
zz¿

¿

zz¿
zz¿
zz¿
zz¿

4.

співпрацю

Sugerencias:
zz
zz
zz
zz
zz
zz

-

5

Unidad

LA PROFESIÓN
DE TU VIDA

1.

2. Di a tu compañero de clase cómo vas a elegir tu profesión futura. P

3.

¿
¿

¿
¿

Lección 1
¿
¿

la administración управлінн керуванн менеджмент
desenvolverse тут розумітис знати
el interés ви ода інтерес
el préstamo позика кредит
el tratamiento de textos реда у ванн текстів
tener facilidades para ле ко даватис засвоюватис
la facilidad para ле кіст вправніст здатніст до о ось
el diseño дизайн моделюванн

4. Describe

las exigencias a la profesión del administrador de empresa, el
,
(
)

5. Trabajad en parejas. Describe una profesión sin nombrarla. Tu compañero
debe adivinarla.

,

,

,

,

,

Unidad 5
Repaso

¡FÍJATE!
Modo imperativo afirmativo
trabajar
a
e
emos
ad
en

aprender
e
a
amos
ed
an

recibir
e
a
amos
id
an

¡Presta atención!
controlarse
te
se

nos
os
se

(

6. Pon los verbos entre paréntesis en el imperativo afirmativo.
,

7.

¿

Deberes de casa
¿

¿

-

Lección 2
1.

,

miéndale una profesión.

,

¿
¿
¿
¿
¿
¿

2.

exige tal o cual profesión.

(

1,

0)

¡PRESTA ATENCIÓN!
ser maestro en todo
tener buenas manos

бути майстром на всі руки

знаходити сво покликанн
encontrar su camino
estar mano sobre mano
і пал цем не ворухнути ні за холодну воду
не братис

3. Completa las frases con los giros fraseológicos adecuados.

-

Unidad 5
4.

la información.

La profesión de profesor

lo principal,

Por cierto,

Sin duda alguna
enamorar de

тут захоплювати зачаровувати

имсь

5.
S u g e r e n c i a s:
zz
zz
zz
zz

¡FÍJATE!

Repaso

Modo imperativo afirmativo
empezar
ie
e
ie a
ie e
emos
ad
ie en

entender
e
ie
ie e
ie a
amos
ed
ie an

divertir
e
ie
ie e
ie a
amos
id
ie an

Lección 2
6. Entrena tu facilidad para formar el modo imperativo afirmativo.

7.

Forma frases (8–10) con los verbos en el imperativo afirmativo (ejercicio 6).

8.

Pon los verbos entre paréntesis en el imperativo afirmativo.

9.

Trabajad en grupos. Pensad en cómo debe ser el profesor ideal. Intercambiad vuestras ideas.

Deberes de casa

Unidad 5
1.

,
verano a tiempo parcial. Lee unos anuncios, presta atención a la forma de
anunciar sobre sus posibilidades, deseos, exigencias.

( )

€

Clases del inglés

Canguro de mascotas
B

el tiempo parcial неповний робочий ден
el (la) canguro тут н н ка на мана на кілька один
tener a su cargo опікуватис
el carnet de conducir права воді
particular приватний
dar igual тут не мати значенн

2.

1

¿
¿
¿
¿

Lección 3
¿
¿

3. Imagina que tienes ganas de trabajar durante el verano. Inventa el anuncio
para un portal о оло енн

в інтернеті de ofertas.

4.
¿
La canguro

La niñera,

La Au-Pair

a diferencia de на відміну від
se encarga de тут на неї поклада т с обов’ зок
los primeros auxilios пер а медична допомо а
soltero(a) неодружений неза міжн
convivir жити разом
el alojamiento житло
la manutención утриманн харчуванн
la remuneración вина орода оплата

5.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Unidad 5
¡FÍJATE!

Nuevo

Modo imperativo afirmativo
contar
mover
o
ue
ue a
ue e
ue e
ue a
emos
amos
ad
ed
ue en
ue an

6. Entrena tu facilidad para formar el imperativo afirmativo.

7.

Pon los verbos entre paréntesis en el imperativo afirmativo.

8.

Di dónde pueden trabajar los jóvenes de tu edad, qué trabajo cumplir, qué
condiciones de trabajo deben tener.

9.

Deberes de casa

Lección 4
1.

Di qué profesión vas a elegir. Utiliza las palabras de abajo.

2. Imagina

que uno de tus compañeros sueña con ser ingeniero ambiental.
Inventa el diálogo utilizando la siguiente información.

Capacidades:
Plan de estudio:

Puestos de trabajo:

3.

ejercicio 2.

Unidad 5
4. Lee el ejemplo del Curriculum vitae. Recuerda que debe ser breve, sencillo,
,

,

Como escribir el Curriculum vitae
Datos personales:

Formación:

Experiencia laboral:

5.

10
vitae con el fin de encontrar un empleo prestigioso. Cuenta qué escribirás.

Nuevo

¡FÍJATE!
Modo imperativo afirmativo
pedir
agradecer
e
i
zc перед
i e
e
i a
zca
i amos
zcamos
id
ed
i an
zcan

construir
перед a, e

6. Entrena tu facilidad para formar el imperativo afirmativo.

id

Lección 4

7.

Forma frases (8–10) con los verbos en el imperativo afirmativo (ejercicio 6).

8.

Pon los verbos entre paréntesis en el imperativo afirmativo.

9.

0

S u g e r e n c i a s:
zz¿
zz¿
zz¿

10.
S u g e r e n c i a s:
zz¿Qué
zz¿
zz¿

очікуванн

Deberes de casa

INFORMACIÓN CULTURAL
Lee el texto. Di con qué problemas se enfrenta la joven.

El futuro no está en mis manos
,

¿

,

¿

¿

¿
¿

estar en paro не мати роботи
la indiferencia байдужіст
el fontanero сантехнік
la centralita телефонна під станці
tutear звертатис на ти

комутатор

INFORMACIÓN CULTURAL
TEST DE EVALUACIÓN

1.

Completa el texto con una de las tres opciones que se ofrecen al final.

La barraca
,

O p c i o n e s:

2. Completa las frases con los giros fraseológicos adecuados (página 73).

¿

INFORMACIÓN CULTURAL
3. Contesta afirmativamente a las preguntas.
,

¿

,

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

4. Pon los verbos en el imperativo afirmativo.

5.

Desarrolla el contenido del tema “Las profesiones más demandadas de

S u g e r e n c i a s:
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿

¿

6. Cada persona tiene sus razones para elegir una profesión o un oficio. Haz
una investigación entre tus compañeros.

Sugerencias:
zz¿
zz¿
zz¿

zz¿

6

Unidad
1.

LA CIENCIA Y LOS
ALCANCES TÉCNICOS

Observa las fotos de unos alcances técnicos del siglo XX. Lee los pies que
las acompañan.

Unidad 6
2.
¿
¿
¿
¿
¿
¿

3.
Algo sobre el ordenador
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

4. Prueba

tu memoria. Traduce las siguientes palabras sin consultar el diccionario.

Lección 1

Vocabulario de ordenadores e Internet
descargar завантажувати з
сторінки
encender вмикати ком ютер
entrar відкривати а ку, а л, ро раму
imprimir друкувати на ринтері
borrar очи ати видал ти
apagar вимикати ком ютер
pulsar натискати клацати
teclear друкувати на клавіатурі
instalar встановлювати ро раму тощо
desinstalar видал ти ро раму тощо

5.

-

cid las expresiones.

Repaso

¡FÍJATE!
Pretérito perfecto de indicativo
,

,

,

(

(

,

),

,

),

и не заванта или потрібну інформацію

6.

verbos en el Pretérito perfecto.

,

,

(

,

,
),
о ц о о часу

Unidad 6
7.

Compón las frases inventando el final.

8.

Forma frases.

9.
10.
S u g e r e n c i a s:
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿

Deberes de casa

Lección 2
1.

-

nador. Forma frases.

2. Trabajad en parejas. Pregunta a tu compañero para qué utiliza el ordenador

3.

4. Lee el texto. Piensa en los recursos que ofrece Internet.
El uso de Internet

Unidad 6

instantemente митт во
el rincón куток куточок
el usuario користувач
la transferencia тут ро овий переказ
дім домівка
digital цифровий
el corrector коректор
estar disponible бути в на вності
el cibercafé інтернет клуб
el internado інтернат
el interno інтерн

5.

Contesta a las preguntas.

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

6. Practica el diálogo con tu compañero de clase a base de las preguntas del
ejercicio 5.

7.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿

Lección 2
Nuevo

¡FÍJATE!
Pretérito perfecto de indicativo
¿

о котрої одини ти редагував текст

He encontrado
знай ов електронну сторінку азети

8.

і зараз її читаю

Pon los verbos entre paréntesis en el Pretérito perfecto. Explica su uso.

Las reglas para el uso seguro de Internet

9.

Trabajad en grupos de cuatro. Describid los recursos de Internet que soléis

10. Comenta

las reglas para el uso de Internet. ¿

Deberes de casa

¿Cómo

Unidad 6
1.

,

,

,

¿

,

2.

ejercicio 1.

3. ¿
4.

5.
Los transgénicos
¿

¿

¿

¿

¿

Lección 3
el transgénico
еномодифікований продукт
transferir переносити перемі ати
dotar наділ ти надавати
carecer de не вистачати бракувати о ось
conferir надавати
la resistencia a insectos тут стійкіст до комах
la plaga хвороба ку викликают
кідники
transcurrir минати ро ас
beneficioso(a) ви ідний прибутковий
ocultar приховувати
impedir пере коджати заважати
el etiquetado маркіруванн

кідників

6.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

7.

Pon los verbos entre paréntesis en el Presente de subjuntivo. Explica su uso.

Unidad 6

8.

¿

9.

Completad el texto con las expresiones adecuadas de abajo.

(лосось)
Adaptado de www.ver-taal.com

риболовец ке осподарство

10. Prepárate para

intercambiar la información obtenida sobre los transgénicos con los familiares, amigos, vecinos.

Deberes de casa

Lección 4
1.
Los avances tecnológicos*

los avances tecnológicos

техноло ічні дос

ненн

2.

3. Lee el texto. Piensa en la importancia de los descubrimientos e inventos de
La medicina de futuro
La sangre artificial.

Unidad 6
el donador de sangre донор
la donación тут донорс ка кров
almacenar збері ати
хірур і операці
guiar спр мовувати керувати
жертва
sufrir страждати тут зазна вати
рана пораненн

4.

(

)

¿
¿
¿
¿
¿
¿
Nuevo
¡FÍJATE!
Pretérito perfecto de subjuntivo

Temo
Рафаел

Бо сь

ровів вес ден за комп’ютером

о

Ha sido maravilloso
удово о ви вже закінчили писати твір
agradeceré
зро или дл мене

5.

одяку

їм за все

о вони

Trabajad en parejas. Pregunta a tu compañero de clase qué conoce sobre
,

6. Lee el diálogo fijándote en los verbos en negrilla. Explica su uso.

Lección 4

avanzar рухатис вперед робити успіхи
el microprocesador мікропроцесор

7.

¿
¿

8.

Forma frases. Pon los verbos entre paréntesis en el Pretérico perfecto de
subjuntivo.

haya usado

9.

,

Deberes de casa

Unidad 6
1.

Lee el texto.

,

2.
La exploración espacial

Lección 5
3.
астронавт космонавт
космодром
космічна міжпланетна станці
дослідженн космічно о простору
космічний політ
космонавт
космічна ракета
космічний простір
космічний корабел
космічне а ентство
космос

4.

ración espacial.

La exploración espacial (del espacio cósmico)
El pasado.

El presente.

El futuro.

el lanzamiento запуск космі но о літально о а арата
el ser тут істота
la aspiración пра ненн нама анн
надзву кова видкіст
Marte
арс
la propulsión nuclear дви ун о працю на дерному паливі
la vela парус вітрило
la URSS

-

Unidad 6
5.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

6.

el futuro.

¡PRESTA ATENCIÓN!
en ucraniano
увійти в історію
inscribir una nueva página en algo вписати нову сторінку у
зустрічати в тики
la piedra de toque наріжний камін
calentarse la cabeza су ити ламати олову над имсь
mirar con otros ojos дивитис по ін ому ін ими очима

7.

ос

Completa los diálogos con las preguntas adecuadas. Presta atención a los
giros fraseológicos (en negrilla).

¿

¿
nueva página en la aeronáutica.
¿
al calentarse la cabeza
¿

la piedra de toque

inscribió una

Lección 5
¿

Él inscribió unas nuevas páginas
mirar con

otros ojos
¿

el globo dirigible дирижабл
el propergol líquido ракетне паливо рідке
el aterrizaje приземленн
la gravidez нева оміст

8.
9.

Cuenta sobre el primer astronauta ucraniano Leonid Kadeniuk.
,

Deberes de casa

INFORMACIÓN CULTURAL
Lee el texto. Di con qué problemas se enfrenta el astronauta en un vuelo
espacial.

La exploración del espacio mirando con otros ojos

с

el aislamiento самотніст відокремленіст
embarcarse тут перебувати жити
la presión тиск
el zumbido
удінн дзижчанн
el amanecer світанок
enloquecer зводити з розуму
залізний міцний
propenso(a) схил ний
la claustrofobia клаустрофобі боязнь замкнено о ростору
la mascarilla маска
( ) зневоднений
la pastilla плитка таблетка
la lata банка
ерстяна

INFORMACIÓN CULTURAL
TEST DE EVALUACIÓN

1.

Pon los verbos entre paréntesis en el Pretérito indefinido o el Pretérito
imperfecto.

Las abejas de bronce
,

,

¿

2. Completa el texto con una de las tres opciones que se ofrecer al final.
La vacuna contra la malaria

INFORMACIÓN CULTURAL
Opciones:

C

3. Forma frases poniendo los verbos entre paréntesis en el Pretérito perfecto
de subjuntivo.

4. Desarrolla

el contenido del tema “Los trabajos que pueden realizarse

S u g e r e n c i a s:
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿

¿

7

Unidad
1.

EL MUNDO DEL ARTE
PICTÓRICO

Unidad 7
Vocabulario pictórico
el pintor (artista) художник живописец
(
) твір мистецтва
la obra maestra
едевр
el género жанр
la pintura de género
картина побу тово о
жанру
la pintura al óleo картина олійною фарбою
la pintura muerta натюрморт
pictórico(a) живописний
la pinacoteca картинна алере
el cuadro картина
el lienzo полотно
el pincel кист манера малюванн

2. Vuelve a observar las ilustraciones de los cuadros presentados en el ejercicio 1. Di de qué género son:

3.

1 0

¿
¿
¿
¿

на мою думку
el prisionero полонений
ejecutar страчувати

el fondo тло фон задній план
tapar los ojos con las manos
прикривати очі руками

Lección 1
4.

,

una exposición o en un libro.

¿
¿
¿
¿
¿
Nuevo
¡FÍJATE!
zz

zz

del

al

zz

El

El

5.

El

al

del
El
El

Completa los diálogos con de, del, de la, a, al, a la.

¿

¿

¿

¿

6.

¿

¿

1 0
forma del relato utilizando la información del diálogo (ejercicio 3).

Deberes de casa

Unidad 7
1.

,

¿

2. Observa
género.

las ilustraciones de los cuadros ubicados en esta unidad. Di su

3.
Los pintores españoles del pasado
El Greco

Diego Velázquez

Lección 2

retirarse усамітнюватис відда л тис від сус ільства
ascético(a) аскетичний
la corte двір королівськи
el bufón блазен
la menina фрейліна
la rendición здача капітул ці
пр л
el grabador
равер равіру вал ник
el grabado
равюра естамп
el clero духовенство
el desastre біда лихо лихолітт
баченн і обуренн
la invasión втор ненн на ест навала

4. Prueba tu memoria. Contesta a las preguntas.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
Nuevo
¡
zz

el
zz
zz

5.
6.

al

el

los

el

su uso.
,

,

Unidad 7
7.

Vuelve a observar la ilustración (página 108) del cuadro de Diego Velázquez

fronterizo(a) прикордонний
el lancero списоносец
rendirse здаватис капітулювати
la lanza спис
la armadura збру
el bastón палиц жезл

8.

Describe el cuadro utilizando las siguientes expresiones.

па орб

по л д вираз очей

9.

Trabajad en grupos. Presentad a los pintores españoles de los siglos pasados.

Deberes de casa

Lección 3
1.

2.

-

del arte (en negrilla).

¿

el cubismo,
¿

3.

el surrealismo

oración.

струвати,

ілюстратор,
ілюстрація

4.
Los pintores españoles del siglo XX
Pablo Picaso

ілю

Unidad 7
Joán Miró

el movimiento рух течі напр мок
la muralla стіна
ювелірний виріб
el objeto мета ціл
el genio вмінн
еній характер
la persistencia триваліст тут сталіст
заміс кий будинок садиба

5.

Trabajad en parejas. Prueba la memoria de tu compañero.

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Lección 3
Nuevo
¡FÍJATE!
zz

unos
zz

un

(

un
,

,

)

6.
¿
¿

7.

Trabajad en grupos. Presentad a los pintores españoles del siglo XX.

Deberes de casa

Unidad 7
1.

Completa las frases.

2.
siguientes.

3.
Fernando Botero

,

Lección 4

Diego Rivera,

cotizar цінуватис бути в ціні
inflado(a) роздутий непомірно збіл ений
exagerado(a) збіл ений
la lesión травма каліцтво
postrado(a) слабкий нездоровий
plasmar втілювати
la argamasa mojada воло ий вапн ний розчин
penetrar проникати
indigenista індіанс кий
el mural мурал малюнок на стіні

4. Trabajad en parejas. Prueba la memoria de tu compañero de clase.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Unidad 7
5.

Imagínate que estás observando el mural de Diego Rivera (página 115).
Expresa tu opinión, intercambia tus impresiones.

6.

-

Nuevo
¡FÍJATE!
zz

ser

zz

¿Son

son

7.
8.

Imagínate que debes pintar un cuadro que es la obra de tu vida.

S u g e r e n c i a s:
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿

Deberes de casa

Lección 5
1.
¿
¿

¿

2.

la oración.

ортрет

,

ортретист

3. Lee el texto. Di por qué estos pintores se consideran los maestros del arte
pictórico ucraniano.

Los pintores ucranianos

Unidad 7

el regimiento полк
dedicar присв чувати
en buena medida переважно
el icono ікона образ
mudarse переїхати
posar позувати худо нику

imperial імператорс кий
de ascendencia armenia за похо
джен н м вірменин
la pinacoteca картинна алере
la buenaventura ворожінн
navideño(a) різдв ний

4. Trabajad en parejas. Prueba la memoria de tu compañero de clase.
¿
¿
¿
¿
¿

Lección 5
¿
¿
¿
¿

5.

Trabajad en grupos de tres. Presentad a los pintores ucranianos.

Nuevo
¡FÍJATE!
lo
zz
lo

Lo

zz
lo
zz
lo

Lo

adjetivo (adverbio)
mejor
participio
lo preparado
que
que

6. Forma frases.

7.

8.
9.

de los maestros ucranianos.
Propón tus ideas cómo vas a despertar el interés en tus compañeros de
clase para visitar el Museo de Arte.

Deberes de casa

INFORMACIÓN CULTURAL
Lee el texto. Fíjate en como se desarrollaba el talento del pintor.

,

¿

demonio de бісів чортів
quejarse скаржитис
golpear бити вдар ти
el caserón – великий будинок
el criado слу а
la superioridad ви іст перева а
elogiar хвалити вихвал ти
el asombro подив здивуванн
con resolución рі уче без ва ан
la furia несамовитіст
la pensión тут стипенді
adjudicar присуджувати

,

INFORMACIÓN CULTURAL
TEST DE EVALUACIÓN

1.

с

O p c i o n e s:

2. Pon a prueba tu memoria. ¿

(

,

,

)

INFORMACIÓN CULTURAL
3.

a) el (6), los (2), la (5), las (1)

) un (3), unos (3), una(2), unas(1).

¿

4. Piensa

si es necesario la contracción злитт
Completa las frases.

5.
Sugerencias:
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿

¿

8

Unidad
1.

POR EL MUNDO
HISPÁNICO

Pon a prueba tu memoria. Relaciona las dos columnas.

M

2.

3. Lee el texto. Localiza los puntos georáficos mencionados en el texto en el
mapa de España.

Los castillos.

Unidad 8
El monumento natural de las Médulas.

generar викликати породжувати
el matrimonio
люб
defensivo оборонний
la captación del agua збиранн води
el depósito резервуар
excavar рити копати викопувати
el terreno земл поверхн
el talud схил

4. Contesta a las preguntas.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

5.

Lee el diálogo.

¡A viajar a Salamanca!
¿

Lección 1
¿
¿

6.

¿Qué

Nuevo
¡FÍJATE!
El gerundio

iendo

ando

me
las manos
sela

7.

8.

iendo
te

se

nos

las
a los alumnos la lección

Transforma los verbos entre paréntesis en el gerundio.

León.

Deberes de casa

os

se

Unidad 8
1.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

2.

,

La Ruta de don Quijote.

Lección 2
La ciudad de Toledo

la ruta
л х доро а
cruzar перетинати
la cueva печера

( ) іудейс кий
la fortificación фортец
укріпленн

3. Completa las frases utilizando la información del texto.

4. Trabajad en grupos. Elaborad un folleto informativo para los turistas presentando la ciudad de Toledo.

5.

Imagínate que vas a caminar por la Ruta de don Quijote. ¿Qué esperas ver,
,
¿

Nuevo
¡FÍJATE!
El gerundio

•

i
i
i

u
u
u

•

¡PRESTA ATENCIÓN!

Unidad 8
6. Entrena tu facilidad para formar el gerundio.

7.

Completa las frases utilizando el gerundio o el infinitivo.

8.
¿

¿
¿

la referencia посиланн
por encima de todo насамперед
пер за все
la miga крихта
remojar розмочувати

ser digno de atención – заслу ову
вати на ува у
la especia спеці
el azafrán
афран
el estigma – приймочка квітки

Lección 2

á

9.
кір ний
видкий хорт

капа

сідлав

фане а

а

безумство

10.
Deberes de casa

ит

Unidad 8
1.

Pon a prueba tu memoria. Completa las frases utilizando el mapa de España.

2. Lee el texto. Localiza los puntos geográficos mencionados en el texto en el
mapa de España.

Galicia
Galicia

Idiomas.

la construcción naval суднобудуванн
la sede місцезнаходженн рези денці
la fuente de ingresos джерело прибутків
el peregrino прочанин пілі рим

Lección 3
3.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
Nuevo

¡FÍJATE!
seguir
continuar
permanecer

+ gerundio

(
)
родов у ть іти оро ою ант
о
permanecen fabricando
родов у ть ви ускати автомобілі марки ітроен

Прочани

Галіції

¡PRESTA ATENCIÓN!
seguir (continuar, permanecer) + gerundio
sin trabajar

sin entenderlo

sin cambiar.

4. Completa las frases con seguir (continuar) + gerundio.

Unidad 8
5.
El Camino de Santiago
¿
¿
¿

¿

¿

La Compostela
¿

¿

¿

¿

el bastón палиц ціпок
el destino місце призначенн
el albergue
притулок тимчасове
житло
el poste стовп

му л черепа ка
el sello печатка тамп
acreditar підтверджувати засвід
чувати
поселитис

6.

-

Deberes de casa

Lección 4
1.

Lee las letras de la canción. Trata de traducirla.

Mé

2.
¿
¿
¿
¿
¿

3. Lee el texto. Piensa por qué se reconocen oficialmente tantos idiomas en el
Los Estados Unidos Mexicanos
México

Los Estados Unidos Mexicanos

El clima.

Los grupos étnicos.

I

Unidad 8

la entidad тут окру
meridional південний
convivir співіснувати
el semidesierto напівпустел
la llanura рівнина
el descendiente на адок
mesoamericano(a) централ ноамериканс кий
reconocer визнавати
promover тут спри ти

4. Presenta los Estados Unidos Mexicanos.
S u g e r e n c i a s:
zz
zz
zz
zz
zz
zz

¡FÍJATE!
estar

+ gerundio

acabar
terminar

+ gerundio

están rellenando
ть пін ту до різдв них св т
(
)
ба ато працював о наре ті зі рав ро і дл подорожі

за овн

Nuevo

іти
ін так

Lección 4
5.
,

6.

acabar (terminar) + gerundio.

¿

¿

¿

7.
Impresiones del viaje a México
¿
¿
¿

la paja de trigo
la prenda

8.

солома з п ениці
св тковий костюм наїзника
предмет од у

Si vas de viaje a México, ¿

,

Deberes de casa

,

,

,

Unidad 8
1.

Pon a prueba tu memoria. Relaciona las dos columnas.

2.

¿

¿

¿

el solsticio сонцесто нн
el sacerdote св еник жрец

3.
Guatemala

La

introducir вводити
adicional додатковий

Lección 5

el cálculo de tiempo підраху нок
часу
ювелірне мистецтво
el cobre мід

4.

5.

la fibra de agave волокно а ави
el templo храм св тили е
la tasa тут рівен
la mitad половина

oración.

Completa las preguntas con los pronombres interrogativos con las preposiciónes.

Unidad 8

6.

(

)

Nuevo

¡FÍJATE!
andar + gerundio
ir
venir + gerundio
ando soñando
остійно рі про подорож до міста Тікал
vengo notando
давно а ( о іча ) бажанн побачити піраміди май
iba contando
роз овідали цю історію мо цікавіст зростала
міс ц ми

7.

8.

Останніми

міру то о к мені

andar (ir, venir) + gerundio.

con ejemplos.

Deberes de casa

Lección 6
1.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

2.

las palabras en negrilla.

vacas caballos ovejas cabras cerdos, conejos
café
calabaza tomate patata
frijol cacao piña aguacate coca tabaco el pavo
¿

¿
¿

difundido(a)

3.

по ирений

el tributo

податок данина
,

El Salvador

Unidad 8

La conquista, colonia e independencia.

*

El turismo ecológico.

* la encomienda
раво користуватися землею та збирати одатки з інді
анців, які ро ивали на ці землі

Lección 6
la tormenta бур
afectar (a)
уражати не ативно
впливати на щось
la inundación повін
inculcar при еплювати
la resina смола
el añil
інди о рослина, що да
барвник синьо о кольору

4.

el levantamiento повстанн
зона розповсюдженн
лори і ауни
el mono aullador мавпа ревун
la musaraña negra землерийка
мурахоїд

(

)

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

5.

Trabajad en parejas. Inventad el diálogo utilizando las preguntas del ejercicio 4.

Nuevo
¡FÍJATE!
llevar

+ gerundio

quedarse

+ gerundio

Llevo trabajando
у ц ому а ентстві

ра

подорожі я дій ов ду ки
роз лакалася

о ми вибрали правил ний мар рут

se quedó llorando

років
Післ

Побачив и своїх родичів вона

¡PRESTA ATENCIÓN!

llevar + gerundio
trabajando
sin trabajar

в е

Unidad 8
6.

llevar, quedarse + gerundio.

¿

7.

Completa las frases utilizando llevar + sin + infinitivo.

,

,

¿

8.

,

tinente europeo.

-

S u g e r e n c i a s:
zz
zz
zz
zz
zz

9.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,

,
-

ción.

Deberes de casa

INFORMACIÓN CULTURAL
Lee el texto. Fíjate en el uso de los tiempos para describir los acontecimientos del pasado.

¿

el sacerdote св еник
la tribu плем’
el águila орел
las garras кі ті
la serpiente змі
detenerse затримуватис
obedecer скоритис
prometer обіц ти

INFORMACIÓN CULTURAL
TEST DE EVALUACIÓN

1.

Completa el texto con una de las tres opciones que se ofrecen al final.

Los indios de Cuba
кам’ ні

сокири

O p c i o n e s:

2. Completa las frases con una de las dos opciones que se ofrecen entre paréntesis.

La primera aventura del ingenioso caballero andante
,

по с

сел нин

INFORMACIÓN CULTURAL

3. Cambia las expresiones en negrilla por los nombres personales.
mi profesión
la
mi profesión
la tele
les el castillo
de Cervantes

al niño

la obra
la Catedral de Santiago
nos las entradas a la

ópera.

la vida de aquel pueblo.
a los vecinos.
a sus compañeros lo
más interesante de sus vacaciones
te la carta
los deberes de casa

4. Transforma las frases utilizando el verbo + sin + infinitivo.

¿
¿

5.

-

S u g e r e n c i a s:
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿

9

Unidad

LOS DESASTRES
DE LA NATURALEZA

1.

іч без воротт

2.

¿Qué conoces de estos

Los desastres naturales

Lección 1
3.

¡PRESTA ATENCIÓN!
Las expresiones para practicar el diálogo
porque бо тому о через те о
a fuerza de за допомо ою о ось через щось
debido a внаслідок то о о через щось
a causa de через те о з вини о ось
річ у тому о
lo que pasa es que річ у тому о
por culpa de з вини ко ось з милості ко ось

л хом

4. Lee el diálogo. Presta atención a las palabras en negrilla.
¿
debido a
por culpa de
a causa de

¿

¿
Lo que pasa es que
¿

a causa de
debido a

¿
¿

por

о ось

Unidad 9
la densidad
іл ніст
устота
населення
el edificio a prueba de terremotos
будівл стійка до землетрусів

зіткненн
la placa tectónica тектонічна плита
el sismólogo сейсмоло
el riesgo небезпека ризик

5.

(

)

S u g e r e n c i a s:
zz
zz
zz
zz

6. Completa las frases con las expresiones de causa.

7.

-

la en clase.

Deberes de casa

Lección 2
1.

2. Prueba tu memoria. Relaciona las dos columnas para que las expresiones
sean lógicas. Traduce al ucraniano sin consultar el diccionario.

¡PRESTA ATENCIÓN!
Como desarrollar una exposición sobre un tema
zz
zz
zz

Unidad 9
3. Lee el texto. Presta atención a las partes de la exposición del tema.

el impacto на ест навала втор
ненн
destructivo(a)
руйнівний ни ів
ний
descargar тут приносити
la inundación повін затоп ленн
el derrumbe обвал прірва

4.
¿
¿
¿
¿
¿
¿

5.

Forma frases con las expresiones.

las consecuencias наслідки
inmediato(a)
безпосередній не
айний
recuperarse
приходити до т ми
о овтуватис
житло домівка

Lección 2
¡PRESTA ATENCIÓN!
en ucraniano
вибивати рунт з під ні
quedar fuera de servicio виходити з ладу
опинитис між двома во н ми
poner en pie a todo el mundo піднімати всіх на но и

6. Completa las frases con los giros fraseológicos adecuados.

7.

Inventa las situaciones donde puedes aplicar los giros fraseológicos de la
lección.

8.

(
primera persona de singular)

1)

(

zz
zz
zz

9.

уточнити

10.

-

Deberes de casa

Unidad 9
1.

¿

(

¿

)

zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

2. Encuentra el significado de las siguientes palabras.
лісонасадженн
підпалювати
зни енн лісу
пожежа
застері ати
лісовий
попередженн
відновленн лісу
саджати ліс

рослинніст
з ор ти
во он
рослинний
відновлювати
з ари е
палити
відновленн
з орілий

¡PRESTA ATENCIÓN!
Las expresiones para practicar el diálogo
( )
ос чому таким чином внаслідок чо о
de (tal) modo (que) так о таким чином
о
por (lo) tanto через це те
por eso тому отже
entonces тоді у такому разі
luego тобто отже

3.

,
preguntas de los alumnos. Presta atención a las palabras en negrilla.

Los incendios forestales

tanto

Por lo

Lección 3
Entonces
luego

La prevención de los incendios forestales
se debe

de tal modo

el descuido необережніст
incluso тут навіт
el surco рівчак борозна
la calma зати
безвітр

la cerilla arrojada кинутий сірник
la colilla de cigarrillo – недопалок
ци арки
seguro(a) безпечний

Unidad 9
4.

(
)
prevenir los incendios forestales en el lugar donde vives.

S u g e r e n c i a s:
zz
zz
zz
zz
zz

Repaso

¡FÍJATE!
La construcción impersonal con se
se
Se aconseja
і землею

о он радять асити водою

se provocan
через людс ку необережніст

Пожежі с ричиня ться

5.

6. Prepárate

para informar a tus compañeros menores sobre las medidas
para prevenir los incendios forestales.

Deberes de casa

Lección 4
1.

2.

derivación (b).

( )

3. Di el infinitivo de los siguientes participios. Traduce al ucraniano como los
participios tanto los infinitivos.

Unidad 9
4.

sufrido los desastres.

Los desastres por causa de la actividad
La erosión de la tierra.
.

La desaparición del Mar de Aral.

La contaminación radiactiva.

la deforestación зни енн лісів
retirar видал ти вилучати
la capa protectora захисний ар
la desertificación
перетворенн
на пустелю
тривала
засуха
la escasez нестача відсутніст
la desaparición зникненн

5.

desviar відводити русло рі ки
las pruebas armamentistas
ви
пробуванн зброї
показник
la contaminación забрудненн
la salinidad вміст солі
la central nuclear атомна станці
la
околиці

(

¿
¿
¿
¿
¿

)

Lección 4
¿
¿

6.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¡PRESTA ATENCIÓN!
La expresiones para practicar el diálogo
aun
aunque

gerundio
indicativo
subjuntivo

a pesar de (que)

7.

8.

хоч хоча незважаючи на те
навіт к о

sustantivo
indicativo
subjuntivo

о

всупереч незважаючи на те
попри щось

о

traducción.

(
)
das para reducir el impacto dañino al medio ambiente por causa del

Deberes de casa

INFORMACIÓN CULTURAL
Lee el texto. Fíjate en la descripción de la tormenta.

La tormenta
,

,

¿
¿

el potrillo ло а
girar крутитис повертатис
curiosear роздивл тис
oscurecer темніти смеркатис
el costado бік астина тіла
el trueno
рім
frenar зупин тис

до лив
el ladrido
авканн
tomar la delantera об ан ти
estar empapado(a) намокнути
воло а ерст
dar brincos підстрибувати

к з відра

INFORMACIÓN CULTURAL
TEST DE EVALUACIÓN

1.

Completa el texto con una de las tres opciones que se ofrecen al final.

Guerra a la piraña

O p c i o n e s:

2. Completa las frases con los giros fraseológicos adecuados (página 151).

INFORMACIÓN CULTURAL
3. Relaciona

las palabras de las dos partes para formar las expresiones que
sean lógicas.

4. Completa el texto con las preposiciones a (3), con (1), de (10), en (3), desde
(1), hasta (1), por (2), para (2), sobre (1).

сиротинці

5.

Desarrolla el contenido del tema “La responsabilidad de cuidar el medio

S u g e r e n c i a s:
zz¿
zz¿
zz¿
zz¿

APÉNDICE GRAMATICAL
El VERBO
О О
El modo indicativo
ійсний спосіб
Presente
,

,

,

,

descansar

comprender

o
as
a
amos
áis
an

vivir

o
es
e
emos
éis
en

o
es
e
imos
ís
en

Pretérito perfecto

,

,

),

,

(
,

,

descansar

,

,
(

),

),

comprender

(

,

,

vivir

Pretérito imperfecto
,

,
descansar
aba
abas
aba
ábamos
abais
aban

,
comprender
ía
ías
ía
íamos
íais
ían

vivir
ía
ías
ía
íamos
íais
ían

APÉNDICE GRAMATICAL
Pretérito indefinido
,
(
,
,
,
)
,
el 12 de abril, en el año 2007, otro día, aquel día, durante
descansar
comprender
é
í
aste
iste
ó
ió
amos
imos
asteis
isteis
aron
ieron

,

,

vivir
í
iste
ió
imos
isteis
ieron

Pretérito pluscuamperfecto
descansar

ido

comprender vivir

ado
ido

Futuro imperfecto
mañana, pronto, la semana (el mes, el día) que viene, el próximo año
(
,
),
( )
descansar
é
ás
á
emos
éis
án

comprender
é
ás
á
emos
éis
án

vivir
é
ás
á
emos
éis
án

Condicional imperfecto
descansar
ía
ías
ía
íamos
íais
ían

comprender
ía
ías
ía
íamos
íais
ían

vivir
ía
ías
ía
íamos
íais
ían

APÉNDICE GRAMATICAL
Conjugación de los verbos pronominales
Presente
Pretérito
Pretérito
Futuro
imperfecto
indefinido
imperfecto
me
me
me
me
te
te
te
te
se
se
se
se
nos
nos
nos
nos
os
os
os
os
se
se
se
se
Pretérito
perfecto
me
te
se
nos
os
se

Pretérito
pluscuamperfecto
me
te
se
nos
os
se

Condicional
imperfecto
me
te
se
nos
os
se

El modo subjuntivo

aconsejar радити
recomendar рекомендувати
solicitar клопотати просити
permitir дозвол ти
exigir вима ати
dudar сумніватис побоюватис
temer (tener miedo) бо тис
mandar веліти
ordenar наказувати
decir казати наказ, рохання
alegrarse de радіти
sentir жалкувати кодувати
agradecer д кувати

dar consejos давати пораду
rogar, pedir просити
suplicar просити бла ати
заборон ти
proponer пропонувати
esperar сподіватис наді тис
querer хотіти бажати
desear бажати жадати
escribir писати наказ, рохання
estar contento de бути задоволеним
lamentar жалкувати
admirarse de ті итис дивуватис
sorprender(se) дивувати с

es importante важливо
es improbable неймовірно
es imposible неможливо
es necesario потрібно необхідно
es extraño дивно
extraña de диву
es sorprendente дивно вра
жаюче

es bastante достатн о досит
es probable ймовірно
es posible можливо
es conveniente варто слід було б
conviene варто слід
es preciso потрібно необхідн
необхідно
es maravilloso вража

APÉNDICE GRAMATICAL
sorprende диву
es agradable при мно
es doloroso сумно бол че
корисно

es cómodo

зручно корисно ви ідно
некорисно даремно марно
важко скрутно
es normal нормал но

no afirmar не стверджувати не підтверджувати
no asegurar не запевн ти не переконувати
no creer не думати не вважати не вірити
no estar seguro (de que) не бути впевненим не бути переконаним у омусь
no imaginar не у вл ти
no pensar не думати не адати
no es cierto неправда
no es exacto неправил но невірно
no se sabe невідомо
n es sabido невідомо
no es verdad неправда непра
вил но
para que, con el fin de

que, a fin de que, cuando
¡qué!, ¡ojalá!

Presente de subjuntivo

descansar

comprender

e
es
e
emos
éis
en

a
as
a
amos
áis
an

vivir
a
as
a
amos
áis
an

Pretérito perfecto de subjuntivo

descansar

ido

ado
ido

comprender

vivir

APÉNDICE GRAMATICAL
Conjugación de los verbos pronominales
Presente

Pretérito perfecto

me
te
se
nos
os
se

me
te
se
nos
os
se

El modo imperativo
аказовий спос б
La forma afirmativa
тверджувал на форма

me
te

ad
emos

contestar
a
e
emos
ad
en

comer
e
a
amos
ed
an

vivir
e
a
amos
id
an

lavarse
ate
ese
émonos
aos
ense

esconderse
ete
ase
ámonos
eos
anse

decidirse
ete
ase
ámonos
íos
anse

Imperativo afirmativo + pronombre personal
lo
lo
mela
me
mela
telas
se
selos

os

¡PRESTA ATENCIÓN!
id
nos
amos

os

nos

APÉNDICE GRAMATICAL
La forma negativa
аперечна форма
contestar
es
e
emos
éis
en

comer

vivir

lavarse
te
es
se
e
nos
emos
os
éis
se
en

esconderse
te
as
se
a
nos
amos
os
áis
se
an

as
a
amos
áis
an

as
a
amos
áis
an

aburrirse
te
se
nos
os
se

Imperativo negativo + pronombre personal
lo
me
me la
te
te las

lo
me
me la
te
te los

П

LA VOZ PASIVA
Т

О

se + verbo en la tercera persona (singular o plural)
se vende
se vendía
se vendió
se venderá
se vendería
se venda
se venden
se vendieron
se venderán
se vendan

as
a
amos
áis
an

APÉNDICE GRAMATICAL
ser + participio pasado del verbo conjugado
,

,

,

,

,

,

,
,
,
era, eras, era, éramos, erais, eran

,

fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
,

,
,
,
seré, serás, será, seremos, seréis, serán
,

,

,

,

,

,

sea, seas, sea, seamos, seáis, sean
,

,

,

,

,

El PARTICIPIO PASADO

і прикметник минуло о часу
ser
ado

ido
visto
vuelto
abierto
cubierto

puesto
resuelto
roto

ido

descubierto
escrito
muerto

EL GERUNDIO

iendo
me

ando

iendo
te

se

nos

os

se

APÉNDICE GRAMATICAL
las manos

las
a los alumnos la lección
sela

i
i
i

u
u
u

¡Presta atención!

La concordancia de los tiempos del modo indicativo
з одженн часів дійсно о способу
dice
,

(

(

,

dijo

viene

)

(
,
vendrá (va a venir)

)

)

venía
vendría

EL ESTILO DIRECTO E INDIRECTO
Пр ма і непр ма мова

APÉNDICE GRAMATICAL

empezar a
comenzar a
ponerse a
ir a
deber
tener que
(
)
acabar de
terminar de
volver a
dejar
dejar de
llegar a

нфінітивні звороти
+ infinitivo
+ infinitivo
+ infinitivo
+ infinitivo
+
+
+
+

infinitivo
infinitivo
infinitivo
infinitivo

APÉNDICE GRAMATICAL
і прикметникові звороти

estar
tener
ser

+ participio
+ participio

Las perífrasis verbales con gerundio
estar + gerundio
seguir
continuar
permanecer
acabar
terminar
andar
ir
venir
llevar
quedarse

+ gerundio
+ gerundio
+ gerundio
+ gerundio
+ gerundio
+ gerundio

EL ADVERBIO
ПР

К

La formación de los adverbios en -mente
творенн прислівників із суфіксом -mente
mente
mente
mente
¡Presta atención!

clara

и ий і найви ий ступені порівн нн прислівників
más
menos
tan
bien
mal
poco

que
que
como

¡Presta atención!

decir
сказати

dar
давати

caer
падати

andar
ходити

Infinitivo

Presente

Futuro
imperfecto

Indicativo
Pretérito
indefinido
Afirmativo

Negativo

Imperativo
Presente

Subjuntivo
Condicional
imperfecto

TABLA DE LA CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS IRREGULARES
АБ
ВІ МІН ВАНН Н П АВ
ЬН
І С ІВ

APÉNDICE GRAMATICAL

ir
іти їхати

робити

до омі не
ді слово

estar
бути
перебувати

Infinitivo

Presente

Futuro
imperfecto

Indicativo
Pretérito
indefinido
Afirmativo

Negativo

Imperativo
Presente

Subjuntivo
Condicional
imperfecto

APÉNDICE GRAMATICAL

querer –
хотіти
любити

poner
класти

poder
мо ти

oír
чути

Infinitivo

Presente

Futuro
imperfecto

Indicativo
Pretérito
indefinido
Afirmativo

Negativo

Imperativo
Presente

Subjuntivo
Condicional
imperfecto

APÉNDICE GRAMATICAL

tener
мати
володіти

ser
бути

salir
виходити

saber
знати
міти

Infinitivo

Presente

Futuro
imperfecto

Indicativo
Pretérito
indefinido
Afirmativo

Negativo

Imperativo
Presente

Subjuntivo
Condicional
imperfecto

APÉNDICE GRAMATICAL

ver –
бачити

venir –
приходити

valer –
ко тувати

traer –
приносити

Infinitivo

Futuro
Presente
imperfecto

Indicativo
Pretérito
indefinido
Afirmativo

Negativo

Imperativo
Presente

Subjuntivo
Condicional
imperfecto

APÉNDICE GRAMATICAL

VOCABULARIO ESPAÑOL-UCRANIANO
іменник чоловічо о роду
іменник жіночо о роду
множина
Aa
abandonar кидати покидати зали а
ти відмовл тис від о ось
abogado адвокат захисник
abundancia достаток велика кіл
кіст
aburrir наводити нуд у стомлювати
acceder поступатис по оджуватис
accesible доступний
acceso доступ
accidente аварі не асний випадок
aceituna оливка маслина
acento на олос вимова акцент
acentuar виділ ти підкреслювати
олосом
aceptar сприймати схвалювати
acercar(se) наближати с
aconsejar радити
acontecimiento поді випадок
acordarse (de) при адувати пам’ та
ти щось
acosar переслідувати
натис
за
кимсь
acoso переслідуванн
acostumbrarse звикати привчатис
до о ось
acreditar підтверджувати свідчити
actividad ді л ніст ді робота
ді л ніст виконанн
actual сучасний
actuar ді ти чинити брати участ ви
ступати на сцені
acuático водний вод ний
acuerdo у ода до овір з ода
de acuerdo con відповідно до
з ідно з
estar de acuerdo бути з ідним
llegar a un acuerdo дійти з оди
además крім то о до то о ж також
adentrarse за либлюватис
adepto прихил ник прибічник
adicional додатковий
adicto прихил ний відданий
ser adicto бути відданим омусь
administración керуванн управлін
н керівництво
administrador керівник завідувач

administrar керувати управл ти
admiración захопленн подив
admitir приймати визнавати
adolescente підліток
adornar прикра ати
adorno прикраса
adquirir здобувати діставати
adulto дорослий
advertir звертати ува у попереджати
запобі ати застері ати
afectado уражений забруднений
afectar (a) уражати впливати на щось
afirmar стверджувати
agradecer д кувати
agrio кислий на смак
agüero передвіст призвістка
а втім а насправді отже
alcance дос ненн здобуток
alejarse відходити віддал тис
alimentación харчуванн продукти
харчуванн
alimentar(se) харчувати с
живи
ти с
alimento їжа харчуванн
alma ду а
alojamiento
поселенн
житло
квартира
alpino ал піністс кий ірс кий
altavoz репродуктор динамік
alto високий
en alto в олос
ama хаз йка дому осподин
amanecer світати
amante любител аматор
amargo іркий
ambición честолюбніст пра ненн
ambicioso честолюбний кий пра не
о ось
ambiente середови е оточенн
amenazar по рожувати за рожувати
amo хаз їн дому осподар
analfabetismo
без рамотніст не
уцтво
andar ходити іти
animar підбад орювати
anímico ду евний психічний
ánimo ду а дух
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aniversario річниц
anotar записувати занотовувати
antemano: de antemano заздале ід
anteponer(se) ставити себе попереду
antes bien проте однак усе ж таки
anunciante той хто да о оло енн
anuncio о оло енн повідом ленн
añadir додавати добавл ти
apagar асити при лу увати
aparecer з’ вл тис
aparición по ва виникненн
apariencia зовні ніст
apartarse відходити віддал тис
apasionado пристрасний палкий
apasionar захоплювати викликати
пристраст
apelativo звертанн
apenas ледве
aperitivo
аперитив на і для збу
д ення а етиту
apertura відкритт ма азину, уста
нови
apetecer подобатис
apetitoso апетитний
aplicar використовувати застосовувати
apoderar уповноважувати
apóstol
апостол послідовник і роз
повсюджувач ідеї
підтримувати підтверджувати
підтримка підтвердженн
apreciar оцінювати цінувати
aprendizaje навчанн практика
apretar стискати
aprobar схвалювати приймати скла
дати екзамен
використовувати дістава
ти корист
aproximadamente приблизно
apuntar(se) записувати с
на щось
ardiente палкий ар чий
área зона сфера поле діяльності
пло а район
arena пісок
árido сухий посу ливий
arma збро
armadura збру
arreglar вла товувати упор дкову
вати
arriesgado ризикований небезпечний
сміливий
arrojar кидати
arroz
рис

arte , мистецтво
artes
мистецтва
artículo
статт артикл
artificial тучний
artista , художник артист
asar запікати смажити
asar a la parilla запікати на ре ітці
asar al carbón запікати на ву іллі
asegurar забезпечувати
asesinar вбивати мучити
aspiración пра ненн нама анн
aspirar дихати пра нути надихати
atar зв’ зувати прив’ зувати
atender (a) обслу овувати клі нта,
оку ця
atravesar перетинати переходити
тунец
aumentarse збіл уватис зростати
aumento
збіл енн
ріст зро с
танн
auriculares
наву ники
ausensia відсутніст
autoestima самопова а
autoridad влада авторитет
avance дос ненн про рес
ave птах
муніципалітет мері
Bb
середн освіта в с а
нії ступін бакалавра в Україні
baloncesto баскетбол
bandera прапор ст
barato де евий
barra прилавок у барі
bastón палиц жезл
batalla битва бій
batir збивати я ця тощо
belleza краса
bello красивий арний
beneficioso корисний ви ідний
bilingüe двомовний
бісквіт алета
blando м’ кий ніжний
bocadillo бутерброд сендвіч
boda весілл
bodega винний по ріб винний ма а
зин
bombero пожежник
boquiabierto з відкритим ротом
bordar ви ивати
bota чобіт черевик
B
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bravo сміливий бурхливий ро рі ку
компас
buceo пірнанн водолазні роботи
по ук
Cc
cabal справжній пор дний ро лю
дину
лицарство
cabra коза
cadena мережа ма азинів, рестора
нів тощо
caer падати инути
caer bien (mal) підходити не під
ходити
caja коробка
ик
calabaza арбуз
calamar
кал мар
calcular лічити підраховувати оці
нювати
cálculo рахунок підрахунок
calentador калорифер обі рівач
calentar ріти на рівати
calidad кіст
calificación оцінка кваліфікаці
calma зати
безвітр тиха по ода
calmar заспокоювати
camarero
офіціант
cambiar(se) змінювати с
обмінюва
ти с
cambio: en cambio натоміст
campana дзвін дзвони
canasta ко ик корзина
спортивний майданчик
cantidad кіл кіст
capa
ар ( рунту пласт
capacidad здатніст здібніст спро
можніст
capaz здатний здібний спроможний
ser capaz (de) бути здатним на щось
carbón ву ілл
carcajada ре іт
carecer (de) бракувати о ось
cariñoso ніжний ласкавий
carrera навчанн у ви ому на вчал
ному закладі кар’ ра бі
casar(se) одружуватис
casero дома ній
caso випадок поді
брати до ува и врахо
вувати
castigar покарати

causa причина
a causa de внаслідок о ось
caza полюванн
cementerio кладови е цвинтар
cercano близ кий
cereales
зерно злаки
certificado атестат свідоцтво
cerveza пиво
розмовл ти бесідувати
перец чилі
околадниц
кав ярня
копчена ковбаса
ніцел
ciencia наука
ciencia ficción наукова фантастика
науковий
cierre закритт ма азину, установи
cierto певний де кий вірний точний
cintura талі по с
cinturón пасок
хірур і
cita цитата побаченн зустріч
clave ключ
cobarde бо узливий
бо уз
cocer варити пекти
cocinar отувати варити їжу кухо
варити
ракета
colaborar співпрацювати
cola хвіст чер а
colectividad колектив
colilla недопалок
colmena вулик
colmenar пасіка
colocar встановлювати
colorado кол оровий фарбований
combate бій
comercial тор овий тор овел ний
cometer припускати омилки
comida casera дома н їжа
compartir розділ ти ділити діли
тис
competencia суперництво спір ком
петенці зма анн
competir суперничати брати участ у
зма анні
complacer радувати давати задово
лен н
complicar ускладнювати
comportarse поводитис триматис
спіл ний звичайний
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comunicar повідомл ти інформувати
comunicarse спілкуватис
бути на
зв’ зку
con esto при ц ому
conceder надавати наділ ти визна
вати дозвол ти припускати
concesión поступка
concluir закінчувати завер увати
робити висновок
му л черепа ка
conectar з’ днувати вмикати
conejo
кролик
conexión зв’ зок з’ днанн підклю
ченн
confesar зізнаватис
confianza довіра
conocido відомий
consecuencia наслідок резул тат
conseguir дома атис дос ати
consejo порада рада
considerarse вважатис
consistir (en) складатис
з о ось
пол ати у омусь
constar (de) складатис з о ось
constatación
констатаці
підтвер
дженн
constituir складати
consumidor споживач покупец
consumir споживати
consumo
споживанн
contar con налічувати
contracto злитий ро артикль
contraerse зливатис
contrario протилежний
lo contrario навпаки
contraseña парол ло ін
спри нн внесок
contribuir спри ти допома ати
convertir(se) перетворювати с
convivir співіснувати жити разом
coraje відва а сміливіст
cordero
н
corona корона монархі
cortar різати
cortés ввічливий
ser cortés бути ввічливим
cortesano придворний
урожай
coser ити
costoso вартісний доро ий
cotidiano повс кденний оденний
creación творінн винахід

creador творец
crear створювати
creativo творчий
crecer рости виростати
crema
сметана
criado слу а
criar виро увати
crudo сирий
cruel жорстокий
crueldad жорстокіст
cuadro картина
cualidad кіст особливіст
cualquier буд
кий
cualquiera буд хто кожний
cuanto стіл ки скіл ки
en cuanto a одо стосовно
ніж
cuenta рахунок
cuerda мотузка
cuestión питанн проблема
cuestionario анкета
cueva печера
cuidar піклуватис до л дати обері
ати
culminar дос ати найви ої точки
найви о о підйому розвитку
cultivar виро увати обробл ти землю
cultivo
сіл с ко осподарс ка кул
тура виро уванн
cuna колиска
curación лікуванн одужанн
curiosidad допитливіст цікавіст
cursar вивчати проходити курс
Dd
кідливий
кода збиток
ño завдавати коди
dañoso кідливий з убний
dar miedo л кати
darse cuenta розуміти усвідомлювати
datos
дані факти
deber
обов’ зок
мусити бути
зобов’ за ним щось робити
debido (a) к наслідок о ось в силу
о ось
decaer змен уватис слабнути
decena дес ток
decidirse зважуватис на щось
decir оворити сказати
a decir тобто ін ими словами
інак е кажучи
dañino
daño
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decisión рі енн
dedicación відданіст с раві само
віддача
defender(se) захи ати с
defensa захист оборона
deficiente незадовіл но оцінка
degustar ку тувати
delicioso чудовий при мний на смак
demandado затребуваний
demasiado надмірно занадто
denegar відхил ти рохання давати
не ативну відповід
depender залежати
право пр мий правий
derivado похідний кий походит
derrumbarse обвалюватис ру и
тис
derrumbe прірва
desanimarse роз убитис
втрачати
самовладанн
desaparecer зникати пропадати від
сторон тис
desastre лихо стихі не катастрофа
desatar розв’ зувати відв’ зувати
desatender не звертати ува и нехту
вати имсь
descender спускатис сходити вниз
descendiente на адок
descenso спуск
descongelar розморожувати
descuidado недбалий
desenvolverse розумітис знатис на
омусь
desertificación
перетворенн на
пустелю
desesperar приводити у відчай
desierto пустел
desnudo розд нений о олений
desorden безлад безладд
despacio повіл но
destacar(se) виділ ти с
вирізн ти с
destilar сочитис крапати
desventaja недолік
determinar визначати
devorar поїдати пожирати
diariamente оденно
diario: a diario оденно
dieta ді та раціон харчуванн
diferenciar розрізн ти відрізн ти
digital цифровий
directo пр мий

en directo наживо ро теле ере
да у тощо
dirigir керувати спр мовувати
dirigirse пр мувати звертатис
disciplina
дисципліна навчал ний
предмет вид спорту
disculpar пробачати
discurso промова виступ
diseñador дизайнер модел р
diseñar конструювати робити начерк
ма лювати
diseño дизайн моделюванн
disponible на вний
distinguir відрізн ти розрізн ти
виділ ти відзначати
diversidad різноманітніст розбіж
ніст
diversión розва а
diverso різний різноманітний
dividir ділити розділ ти
doblarse з инатис
dolencia хвороба
domesticar приручати одома нювати
domicilio житло дім
dominar володіти мовою панувати
dominio пануванн володінн
dopaje допін
doradillo золотистий
dorador золотар
dorarse підрум’ нитис
dotar наділ ти надавати
drogadicción наркозалежніст
dudar сумніватис
dulce солодкий
dulces
солодо і
duro твердий важкий міцний
Ee
побі ти
edificación будівництво будова
educativo освітній виховний
efectuar здійснювати
eficaz ефективний ді вий
ejercer здійснювати виконувати
впливати справл ти вплив
ejército армі війс ко
elaborar виробл ти розробл ти
elección вибір
elegir вибирати обирати
embargo: sin embargo проте тим не
мен е
embutidos
ковбасні вироби
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empleo посада місце роботи
emprendedor рі учий заповз тливий
empresa
підпри мство компані
фірма
empujar товхати
encantar зачаровувати
encargar доручати замовл ти
encender запалювати підпалювати
encima (de) на над
por encima de todo понад усе
encuentro
зустріч
enemigo воро
enfadarse сердитис
enfriar охолоджувати
enorgullecerse за ордитис запи а
тис
enriquecer(se) зба ачувати с
enseñar навчати викладати показу
вати
enterarse дізнаватис
enterrar ховати омерлих
entierro похорон
entorno околиц окру а оточенн
entregar вручати передавати
entregarse (a) присв чувати себе о
мусь бути відданим
entrenador тренер
entrenar(se) тренувати с
envasar упаковувати
épico епічний
equipar спор джати обладнувати
equipo спор дженн команда с ор
тивна
equivocado помилковий невдалий
erosión ерозі руйнуванн
erróneo помилковий неправил ний
erupción виверженн вулкана
esclavizar поневолювати
escoltar супроводжувати
escritura пис мо писемніст
escudero збро носец
esculpir виліплювати виріз бл ти
равірувати
esforzarse нама атис докладати зу
сил
esfuerzo зусилл сила
especia спеці
especialidad властивіст особливіст
especie вид різновид
espejo дзеркало
дух ду а
establecer засновувати встановлювати

establecimiento
заклад установа
estado держава
тат стан
estadounidense американс кий яки
стосу ться С
estallar зн тис
ро бурю
estar a punto (de) бути на межі о ось
estar al corriente (de) бути в курсі
о ось
estéril стерил ний
estimar оцінювати вважати
esto es (o sea) тобто
estómago
лунок
estreno пр м’ ра
estudio
студі майстерн худо
ника
evaluación оцінюванн успі ніст
evaluar оцінювати
evento поді
evitar уникати
exacto точний
examen estatal державний екзамен
examinar роз л дати о л дати
обстежу вати екзаменувати
excepto крім за вин тком
excesivamente надмірно
excesivo надмірний непомірний
exceso надли ок
exclamación ви ук крик
exclusivo вин тковий диний
показ виставка
exigencia вимо а
exigir вима ати
existente існуючий
éxito успіх
experiencia досвід
explicar по снювати
exponer виставл ти експонувати
extender(se) по ирювати с
extenso просторий великий
exterior зовні ній
extraer видобувати
extrañar викликати подив дивувати
extraordinario незвичайний надзви
чайний
extremadamente надзвичайно надто
extremo екстремал ний надзвичай
ний крайній віддалений
Ff
fabricar ви отовл ти випускати ви
робл ти
fabuloso незвичайний вартий ува и
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facilidad простота ле кіст
facilitar поле увати
фасад
faltar не вистачати бракувати
fascinante чарівний
fatal фатал ний по аний з убний
fatigarse втомлюватис втрачати
сили
favor
люб’ зніст послу а
a favor de на корист
о ось за
вд ки омусь
favorecer спри ти допома ати
feria рмарок св ткуванн
fértil родючий
файл
fideos
вермі ел
fijar зв’ зувати закріпл ти звертати
ува у
fin кінец
laco худий
стрілка
flexible з овірливий поступливий
florecer квітнути процвітати
folleto бро ура
fondo фон тло задній план
forestal лісовий
formación освіта
fortalecer зміцнювати здоров я
fortificación укріпленн
fotocopiadora ксерокс
fracaso невдача неуспіх провал
frecuencia частота
con frecuencia часто
freír смажити
frente (a) перед попереду
fresco свіжий прохолодний
frijol
квасол
frito смажений
fronterizo прикордонний
родючий
fruta фрукт
fruto плід резул тат
fuego во он
fuente джерело фонтан
fuera (de) поза зовні за межами
fuerza сила
fusilamiento розстріл
Gg
galardón на орода відзнака
galardonar на ороджувати
gallinita ciega піжмурки ра

тваринництво
ganancia прибуток
ganar ви равати дос ати
garbanza орох
generalizar уза ал нювати
genérico за ал ний характерний
género жанр
generoso великоду ний бла ородний
л хетний
gentilicio назва ителів країни,
міста тощо
gestionar керувати опікуватис
girasol
сон ник
globo кул
golosina ласо і солодо і
gordo товстий
grabación звукозапис
grabador
равер равірувал ник
grabar записувати на диск, лівку
graduación
випуск у вищому на
в альному закладі
granizada сил ний рад
granizo
рад
granja ферма
graso жирний ро ї у
gratuito безко товний безплатний
grave важкий серйозний небезпечний
grito крик
guardar збері ати охорон ти
infantil дит чий садок
guión сценарій
gusto
смак задоволенн
a gusto на смак до ду і
вмінн майстерніст на
вичка
жити ме кати
звичка
завдавати коди
(a) з адувати щось
поси латис на щось
ма ток
сокира
поді
морозиво
півкул
рана пораненн
поранений
інструмент знар дд
кип’ чений варений
кипіти кип’ тити
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нин
сім’

ідал

о іс анськи

лід
дім осел

дворя

дома н во ни е

плече
риб
чест
на чест ко ось
розклад
жахливий
овоч зелен
слід
ород
кістка
уманітарні науки
воло іст воло а
воло ий
бідний скромний

Ii
idioma мова
imagen образ зображенн ікона
imitar наслідувати імітувати
impacto на ест втор ненн
imprescindible необхідний обов’ зко
вий
impresionante вражаючий
impresora принтер
incansable невтомний
incendio пожежа
incluir включати містити у собі
вносити до списку
inconveniente
недолік незруч
ніст незручний непідход ий
independencia незалежніст
indicador показник
indicar указувати
indiferente байдужий
туземний корінний
,
абори ен корінний жител
indio індіанец індіанс кий
indiscutible незаперечний безпереч
ний
industrialmente промисловим спосо
бом ви отовлени
infeccioso інфекційний
informarse довідуватис дізнаватис
informe
доповід реферат повідо
мленн
infortunado не асний невезучий
infundado необ рунтований

ingenioso винахідливий умілий
ingresos
прибутки
injusticia несправедливіст
inmediatamente не айно зараз же
inmediato безпосередній не айний
innato уроджений
inquisición інквізиці
inscribir вписувати записувати
insecticida інсектицид
insecto комаха
inseguro невпевнений ненадійний
insoportable нестерпний
instante мит митт віст
instantemente не айно митт во
integrar входити до складу складати
дине ціле
intento намір
intercambiar обмінюватис
intercambio обмін вза мообмін
interior
внутрі н примі енн
інтер’ р внутрі ній
interno внутрі ній
interrogar запитувати розпитувати
близ кий заду евний
introducir вводити ввозити знайо
мити представл ти
introducirse втручатис в у і с рави
inundación повін
invasión втор ненн на ест
invencible непереможний
investigación дослідженн
investigar досліджувати
Jj
jinete вер ник наїзник
jornada робочий ден
justo справедливий
Ll
labrador землероб
lácteo молочний
lado
бік сторона
al lado (de) збоку поруч з
ladrar авкати
lancero списоносец
lanza спис
lanzar кидати
lástima жал співчутт
¡Qué lástima! кий жал
lector читач лектор
молоко
салат листковий рослина
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legumbre овоч
lento повіл ний
letra літера буква
letras
слова текст існі
закон
liderazgo лідерство
lienzo полотно картина
límite обмеженн
lindo красивий арний вродливий
linterna ліхтарик
llama полум’ во он
llanura рівнина
llave ключ
llegar прибувати приїжджати
lleno повний сповнений наповнений
llevar носити нести водити приносити
llevar (a) викликати щось призводи
ти до о ось
llevarse bien (mal) con alguien не
ла дити не уживатис з кимс
local місце примі енн місцевий
localidad місц у театрі тощо
localizar визначати встановлювати
місцезнаходженн
loco алений схиблений на омусь
за хоп лений имсь
lograr дос ати дома атис
lucir бли ати
борот ба
luego потім отже тобто
luminoso освітлений світлий
Mm
macerar вимочувати
maceta вазон ор ик для квітів
madrugada світанок зор
magistralmente майстерно досконало
різновид кактуса
maltratar поводитис по ано з кимсь
пристраст до о ось дивацтво
manipular маніпулювати керувати
mantequilla масло вер кове
maquillarse робити макі ж
marcar розмічати маркірувати
marisco
креветка
más біл е е
es más (más aun) біл е то о
мало то о
masculino чоловічий
ферма заміс кий будинок
matar вбивати
materno рідний ро мову

matiz ( matices) відтінок
matricularse (en) вступати до на
в ально о закладу
medida захід міра
medieval середн овічний
medio
середови е спосіб засіб се
редній
medio
ambiente навколи н сере
дови е довкілл
mediodía полуден
al mediodía опівдні
medir мір ти зважати на щось
mejor кра ий
ser mejor en бути кра им у омусь
mejorar покра увати
mensaje
повідомленн посланн
месидж
mentir оворити неправду брехати
mercader тор овец
merecer е заслу овувати на вд ч
ніст прихил ніст
merendar полуднувати
meridional південний
meseta плоско ір’ плато
meter по класти розмі увати
mezcla змі уванн сумі по днанн
mezclar змі увати
miedo страх
miedoso бо узливий л кливий полох
ливий
mientras тим часом тоді к у той час к
militar війс ковий
miserable не асний жалю ідний
бі долаха
mismo той самий такий самий
mito
міф
рюкзак
modalidad вид клас
moderación стриманіст витримка
modificar видозмінювати перетворю
вати
mojado мокрий
molestar набридати надокучати зава
жати
molino вітр к
montón купа велика кіл кіст
mortal смертний
mover рухати с вору ити с
movimiento рух течі пересуванн
muerto мертве тіло
multijugador за участю ба ат ох рав
ців
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multiplicar множити
multitud натовп численніст
mural
стіна настінний розпис
мурал
muro стіна мур
Nn
naranja апел син
nativo
місцевий жител абори ен
носій мови
navegar плавати мандрувати в інтер
неті
necesidad необхідніст
negocio
зан тт справа комерці
тор івл
de negocio діловий
nevada сні опад
nobleza знат двор нство
nota оцінка кільна
noticia новина звістка повідомлен
н
noticiario
оденник новин новини
nube хмара
nuclear дерний
Oo
obedecer слухатис коритис
obligación обов’ зок зобов’ занн
obligar зобов’ зувати приму увати
obligatorio обов’ зковий
obtención отриманн дос ненн
ocio дозвілл віл ний час
ocurrir трапл тис відбуватис
oferta пропозиці
ofrecer пропонувати
ola хвил
oliva оливка маслина
olvidar забувати
omisión пропуск
opción вибір право на вибір варіант
opinar вважати думати адати
висловлювати думку
orador оратор
orfanato
сирітс кий дім сироти
нец
ювелірне мистецтво
originalmente первісно споконвічно
originario кий бере початок звід
кись родом з
звідкись
ornamental декоративний
oro золото
ostra устриц

otorgar присуджувати
на ороджувати
слухач

ремію тощо

Pp
paciencia терпінн
paisaje пейзаж
pantalla екран
pañuelo хустка
papel рол
parada зупинка
pardo бурий
paso крок па у танці
pastel пиріжок тістечко
pastelería кондитерс ка
pastor пастух
pavo
індик м’ со індика
pedir просити замовл ти
pegar бити
pelar чистити знімати
кірку, лу
а ки
pelearse битис сваритис
peligrar наражатис на небезпеку
peligro небезпека ризик
peligroso небезпечний
peón різнороб робочий
pera ру а
perder убити втрачати
perderse заблудитис
убитис
pérdida втрата збитки
perezoso лінивий ледачий
periodismo журналістика
perjudicial кідливий
permanecer продовжувати робити
щось бути постійно перебувати
permanencia постійніст перебуван
н десь
pero але однак проте
perrito
caliente хот до було ка
з сосискою
pertenecer належати комус
pesar важити мати ва у
pesca рибалка риболовл
pescado
риба
petición проханн
picante острий на смак
picar перекусити колоти поранити
пікою бика в кориді
pie
но а підпис ід малюнком
a pie пі ки
de pie сто чи
piedra камін
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pilotaje керуванн літаком, авто
мобілем
pilotar керувати літаком, автомобі
лем
piloto л отчик пілот водій
pimiento
перец
piña ананас
pionero піонер пер овідкривач
pisar ступати іти
placentero при мний привабливий
placer
задоволенн радіст
прасувати
planeación плануванн
planicie рівнина плоско ір’
planta рослина
plátano
банан
серед
población населенн
poblado населений пункт село
pobreza бідніст
poder влада сила
pollo
курча кур тина
poner класти ставити вмикати
ponerse од ати с розмі атис
portero воротар
poseer мати володіти
posibilidad можливіст
posterior наступний дал ий пізні
ий
postgrado післ дипломна освіта
postre
десерт
pradera лу лука
precisamente саме так точно краз
precisar бути необхідним уточню
вати
precocinado напівфабрикат
prensa преса
preocupado зайн тий заклопота
ний
presidio в’ зниц
prestar представл ти давати
pretexto привід причина
prever передбачати
prisionero полонений
procedente кий походит
procesar обробл ти
producir створювати виробл ти
productos
lácteos молочні про
дукти
profundidad либина
profundo либокий проникливий
заборон ти

prolongar(se) тривати подовжува
ти с
prometer оцінювати завір ти
promoción пр суванн
promover спри ти
pronominal займенниковий
propina чайові
propio власний
protagonista
,
оловний ерой
дійова особа
proteger захи ати
provocar спричин ти викликати
призводити до о ось
publicitario рекламний
puesto місце посада
pureza чистота непорочніст
Qq
quebrada у елина
quedar (en, para) домовл тис
ро
зустрі
quedarse зали атис
domésticos дома ні
справи
quema пожежа во он спалюванн
quemado з ари е
quemar палити спалювати
quemarse з ор ти
quesadilla пиріжок з кукурудз но о
боро на з сиром
queso
сир
quitasol парасол ка від сонця
Rr
rabo хвіст
ración порці
( raíces) корін
rápido видкий
rasgo риса
промін
razón доказ причина міркуванн
razonable розсудливий розумний
razonamiento
міркуванн суджен
н роздум висновок
recapitular уза ал нювати підсумо
вувати
recientemente не одавно ойно
recolección збір урожаю
reconocer впізнавати визнавати
reconocimiento визнанн
reconstituir відновлювати реставру
вати
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recorrer обходити об’їжджати
recreativo розважал ний
recuperarse одужувати відновлюва
тис
відхил ти не приймати
reducir змен увати с
скорочувати с
reelegir переобирати
referente кий стосу т с
кий ма
відно енн до о ось
referir (a) орі нтувати націлювати
на щось
referirse (a) стосуватис
о ось
reflejar відображати відбивати
reflexivo вдумливий розсудливий
reformar переробл ти
refresco прохолоджувал ний напій
бутерброд
regar поливати зро увати
reino королівство
relación зв’ зок вза мозв’ зок
rellenar заповнювати фар ирувати
remo весло
Renacimiento Ренесанс ідроджен
н
rendición здача міста капітул ці
rendirse здаватис у олон капіту
лювати
repartir розподіл ти
repitencia повторний курс
representar представл ти
вл ти
собою
reproducirse розмножуватис
requisito
обов’ зкова умова необ
хідніст
reservado стриманий замовлений
resistencia витримка опір
resoluto рі учий
resolverse зважуватис
respaldar підтримувати брати під
захист
respetar поважати
respiración диханн
responsabilidad відповідал ніст
restar віднімати змен увати
resto ре та
restos
ре тки зали ки
retirarse усуватис іти у відставку
retratista , портретист
retrato портрет
reunir збирати люде
накопичувати
ро і

revés: al revés навпаки
revolucionar викликати переворот
rezar молитис
смі тис
riesgo ризик
rincón куток куточок
riqueza ба атство
rito
звичай
robar красти
roca скел
romper рвати розбивати ламати
псувати
ropa од
rostro обличч
rueda колесо
rural сіл с кий
Ss
sabido відомий знаючий
sabor смак присмак
sabroso смачний
sacar una nota отримувати оцінку
sacerdote св еник
salado солоний
сосиска
salsa соус
saludable здоровий корисний для
здоров я
salvar р тувати
salvo: a salvo поза небезпекою
sano здоровий
secarse висихати пересихати
seda
овк
sede місцезнаходженн резиденці
seguir el ejemplo наслідувати при
клад
seguridad безпека надійніст
seguro безпечний надійний
selección вибір відбір
seleccionar відбирати
semanalmente отижн
sembrar сі ти
semilla насінина
sencillo простий нескладний
sensible чутливий сентиментал
ний
sentido почутт сенс
засуха
ser істота людина
servicio
послу а обслу овуванн
сервіс
servir служити прислу овувати
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servirse накладати на тарілку нали
вати брати ї у, на ої
sierra ори ірс ке пасмо
significado значний важливий
значенн
significativo значу ий значний
sincero відвертий правдивий
sirvienta служниц
sitio web сайт
sobresalir виділ тис вирізн тис
sobrevivir виживати зали атис в
живих
sociedad суспіл ство товариство
socio член товариства
solar сон чний
soler
мати звичку щось ро бити
solicitar просити клопотати с
solo один диний тіл ки
solucionar вирі увати
sombra тін
посміхатис радіти радувати
sopa суп ю ка
soplar дути
soportar зносити терпіти
sordo лухий
sorprender захоплювати зненац ка
дивуватис розкривати ви вл ти
sorpresa несподіванка сюрприз
soso прісний несолоний
subir піднімати с
submarino підводний
підкреслювати
subscribirse підписуватис
перед
плачувати азету тощо
suceder відбуватис трапл тис
suceso випадок поді
suficiente достатній
sufrir страждати терпіти зазнавати
sugerir на адувати навівати
sujeto підмет предмет тема сюжет
sumar додавати
superficie пло а поверхн
superior ви ий найви ий
supervivencia виживанн
surgir виникати з’ вл тис
sustitución заміна замі енн
sustituir замін ти замі ати
Tt
tabaquismo тютюнопалінн
tabla до ка
taco закуска бутерброд

taller майстерн цех ател
tamaño розмір величина
tapiz килим настінни
обелен
tecla клаві а
teclado клавіатура
teclear набирати текст на клавіатурі
ткацтво
telespectador теле л дач
temblar тремтіти дрижати
temporada сезон пора пора року
tener ganas (de) бажати о ось
tener miedo бо тис
ternura ніжніст
terremoto землетрус
terrestre земний
titulación титулуванн
titular оза лавлювати
título
диплом вчене званн титул
за оловок
tomar брати вз ти пити їсти
tormenta бур
роза
torre вежа ба та
tragar ковтати по линати
traje de luces костюм тореро
transcurrir минати проходити ро ас
transgénico
еномодифікований
продукт
transmitir передавати повідомл ти
пересилати транслювати
traslado переїзд
tratamiento лікуванн
tratamiento de textos реда уванн
тексту
tratar (de) нама атис щось робити
вести мову ро щось звертатис
tratar de Usted звертатис на и
tregua перепочинок
sin tregua безперервно без у
пинно
tubo трубка електронна лампа
tumba мо ила
tutor класний керівник
tutora класна керівниц
Uu
останній
por
наре ті зре тою
unidad одиниц
дніст пристрій
unificar об’ днувати с
uniforme форма формений од
unir(se) об’ днувати с з’ днува
ти с
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universalmente за ал нодоступно
усюди скріз
untar намазувати
uso використанн вживанн
usuario користувач
utensilios
знар дд
корисний
Vv
vacuna вакцина
vacunación вакцинаці
епленн
vacunar робити епленн
vajilla посуд
vale добре аразд
vale la pena варто
сміливіст хоробріст
valer ко тувати
valiente сміливий хоробрий
valorar цінувати оцінювати
valle долина
vapor
пара
al vapor на пару
variado різноманітний різнокол оро
вий
variar різноманітити
variedad різноманітніст
variedades
вар’ те естрадна виста
ва
vela вітрило парус
velocidad
видкіст
vencedor переможец
vencer перема ати
vencido переможений
vender продавати
vengar мстити с помститис
venir corriendo прибі ти
venta продаж
ventaja перева а ви ода корист
veranear проводити літо

veraneo літній відпочинок
verbal усний словесний
verdad правда
verdura овоч зелен
vergüenza сором сором’ зливіст
vertedero смітт звали е
vestimenta од
vestirse вд атис
vez ( veces) раз
otra vez знову ін им разом
tal vez можливо
жертва
vidrio
скло
violencia сила насилл
violento насил ниц кий сил ний
несамовитий ро стихію
visigodo
вест от
visión баченн по л д точка зору
víspera: en víspera de напередодні
о ось
vistoso ефектний скравий
vital житт вий
víveres
продукти їжа
viveza жвавіст
острота виразніст
vivienda житло дім
vivo: en vivo наживо
vocación покликанн
voluntario добровіл ний
доброво
лец
voz олос
природні поклади родо
ви е
юка рослина
zapatero
zumo
сік

вец

Zz
чоботар
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