
 Materiały dołączone do artykułu pt. “  Jak odpowiedzieć  na pytanie co 

 słychać po hiszpańsku” z bloga Szkoły Języka Hiszpańskiego  Langusta.io 

 Pytania: 

 ●  ¡Hola! ¿Qué tal? 
 Cześć! Co słychać? 

 ●  ¿Cómo estás? 
 Jak się masz? 

 ●  ¿Qué tal tu día? 
 Jak tam Twój dzień? 

 ●  ¿Cómo te va? 
 Jak Ci leci? 

 ●  ¿Qué hay? 
 Co jest? 

 ●  ¿Cómo van las cosas? 
 Jak Ci się układa? / Jak leci? (dosłownie oznacza: jak tam się mają rzeczy / 

 sprawy?) 

 ●  ¿Cómo andas? 
 Co słychać? (dosłownie oznacza: jak chodzisz? bo czasownik andar znaczy 

 właśnie chodzić; pytanie używane głównie w Ameryce Południowej) 

 ●  ¿Qué onda? 
 Jak leci? (używane w Meksyku) 

 ●  ¿  Cómo has pasado el día? 
 Jak spędziłeś dzień? 
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 Odpowiedzi, gdy masz dobry dzień: 

 ●  Estoy muy bien. 
 Czuję się bardzo dobrze. 

 ●  He tenido muy buen día. 
 Miałem bardzo dobry dzień. 

 ●  Ha sido un día perfecto. 
 To był świetny dzień. 

 ●  He encontrado a mi viejo amigo y hemos hablado mucho sobre el pasado. 
 Spotkałem mojego starego (dawnego) przyjaciela i rozmawialiśmy długo o 

 przeszłości. 

 ●  Hoy he conseguido un ascenso y estoy muy feliz. 
 Dzisiaj otrzymałem awans i jestem bardzo szczęśliwy. 

 ●  Estoy genial. 
 Czuję się genialnie. 

 ●  Estoy perfecto  . 
 Czuję się świetnie / perfekcyjnie. 

 ●  He obtenido un sobresaliente de historia. 
 Otrzymałem piątkę z historii. 

 ●  He comido un plato delicioso y por eso estoy contento. 
 Zjadłem dziś pyszne danie i dlatego jestem szczęśliwy. 

 ●  He tenido un día libre, no he ido al trabajo pues estoy genial. 
 Miałem wolny dzień, nie poszedłem do pracy więc czuję się fenomenalnie. 

 ●  Mañana voy de vacaciones y hoy he hecho mis maletas, entonces he 
 tenido un día fantástico. 
 Jutro jadę na wakacje i dzisiaj spakowałem walizki, miałem fantastyczny dzień. 

 ●  Estoy bien, gracias. Hoy he leído un libro bueno y he tenido bastante 
 tiempo para mis cosas, estoy feliz. 
 Czuję się dobrze, dziękuję. Czytałem dziś dobrą książkę i miałem dość czasu na 

 moje sprawy, jestem szczęśliwy. 
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 Odpowiedzi, gdy masz zły dzień: 

 ●  Estoy muy mal hoy. 
 Czuję się dziś bardzo źle. 

 ●  He tenido un día horrible. 
 Miałem straszny dzień dzisiaj. 

 ●  Estoy fatal. 
 Czuję się fatalnie. 

 ●  No estoy para bromas. 
 Nie mam ochoty na żarty. 

 ●  Me he peleado con mi marido / mujer. 
 Pokłóciłam się z mężem / żoną. 

 ●  Me han despedido del trabajo. 
 Wyrzucili mnie z pracy. 

 ●  No he obtenido el ascenso que me han prometido  . 
 Nie otrzymałem awansu, który był mi obiecany. 

 ●  He tenido un día muy estresante. 
 Miałem bardzo stresujący dzień. 

 ●  Prefiero no decir mucho de mi horrible día. 
 Wolę nie mówić dużo o moim okropnym dniu. 

 ●  Estoy muy cansada, he tenido mucho trabajo y ha sido un día duro. 
 Jestem bardzo zmęczona, miałam dużo pracy i to był ciężki dzień. 

 ●  Me duele la cabeza todo el día y no puedo concentrarme. 
 Cały dzień boli mnie głowa i nie mogę się na niczym skupić. 
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 Odpowiedzi, gdy masz zwyczajny dzień: 

 ●  Estoy regular. 
 Czuję się normalnie. 

 ●  Bueno, nada nuevo. Todo el día en el trabajo delante del ordenador. 
 W sumie nic nowego. Cały dzień przed komputerem w pracy. 

 ●  Estoy ni fu ni fa. En general todo bien pero estoy un poco aburrido con el 
 nuevo proyecto del trabajo. 
 Czuję się ani tak, ani siak (nijako).Generalnie wszystko ok ale czuję się 

 znudzony nowym projektem z pracy. 

 ●  Estoy ni bien ni mal, regular. Hoy no he hecho nada interesante. 
 Czuję się ani dobrze, ani źle, zwyczajnie. Dzisiaj nie robiłem nic interesującego. 

 ●  He tenido un día normal. He ido al trabajo, luego de compras y ahora tengo 
 la clase de español. 
 Miałem normalny dzień. Poszedłem do pracy, potem na zakupy i teraz mam 

 zajęcia z hiszpańskiego. 

 ●  Bueno, no ha cambiado mucho desde el lunes. 
 Nie zmieniło się za dużo od poniedziałku. 

 ●  Hoy solamente he limpiado y cocinado todo el día. 
 Dzisiaj tylko sprzątałem i gotowałem cały dzień. 

 ●  Estoy  así  , así. 
 Czuję się tak sobie. 
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