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PRE TEST 

1) Które święto nazywane jest „Świętem Ognia“?
a) La Tomatina
b) San Fermin
c) Las Fallas
d) La Fiesta de Abril

2. W którym ze świąt biorą udział byki?
a) La Tomatina
b) San Fermin
c) Las Fallas
d) La Fiesta de Abril



PRE TEST

3) Do jakiego regionu autonomicznego należy pojechać aby 
zobaczyć walkę na pomidory?
a) do Kataloni
b) do Walencji
c) do Galicji

4) Rebujito to nazwa...
a) miejscowości na południu Hiszpanii
b) nazwa trunku
c) nazwy gry podczas święta Feria de Abril

 



PRE TEST

5. Podczas jakiego święta liczba ludności miasta wzrasta z 200 
tysięcy do prawie miliona?
a) La Tomatina
b) San Fermin
c) Las Fallas
d) La Fiesta de Abril

6. Kiedy należy przyjechać aby uczestniczyć w Las Fallas?
a) pomiędzy 6 a 14 lipca 
b) pomiędzy 15 a 19 marca
c) w ostatnią stronę sierpnia



PRE TEST

7. W jakim andaluzyjskim mieście ma miejsce Feria de Abril?
a) w Grenadzie
b) w Kadyksie
c) w Sewilli

8. Co to jest La Mascleta?
a) nazwa wina
b) pokaz pirotechniczny
c) nazwa jednego z placów w Sewilli

 



Las Fallas  - święto ognia 

Miejsce: 

miasto Walencja

Data: 15-19 marca

Wydarzenia:

 Las fallas: rzeźby 

z kartonu, wosku drewna

jako krytyka postaci 

politycznych,świata mediów 

i  bieżących wydarzeń,

 Konkurs na najładniejsze fallas 

i oświetlenie ulicy



Las Fallas  - święto ognia 

 La cremá- palenie fallas 

w ostatnim dniu święta,

 Mascletá – pokaz sztucznych 

ogni,

 Verbena  - impreza uliczna,

 Las falleras – kobiety 

przebrane w regionalne stroje,

 La ofrenda – las falleras

składają kwiaty Maryi. 



Tradycyjny strój regionalny 



Las Fallas  - święto ognia

Linki do wideo:

1) La mascleta
https://youtu.be/f-AOC2dufuw

2) La ofrenda

https://youtu.be/0clMnQbrYsE

3) La cremá
https://youtu.be/ac2raZsttq8

https://youtu.be/f-AOC2dufuw


Las Fallas - słownictwo

 la fiesta – święto, impreza
 el cartón  - karton, karton (opakowanie)
 la madera – drewno
 la burla – kpina
 hacer burla de alguien- kpić z kogoś
 el premio – nagroda
 la iluminación – oświetlenie
 la reina – królowa
 el traje regional- strój regionalny
 el moño – kok
 la peineta – ozdobny grzebień do upinania włosów
 los fuegos artificiales – sztuczne ognie
 la ofrenda - ofiara



La Tomatina 

Miejsce: 
Buñol k/ Walencji
Data: ostatnia środa sierpnia
Wydarzenia:

 El palo de jabón – drewniany 
słup pokryty tłuszczem na 
którego końcu znajduje się 
szynka. Zdjęcie szynki oznacza 
rozpoczęcie bitwy,

 pomidory są przywożone 
ciężarówkami,

 bitwa na pomidory trwa 
godzinę,

 po bitwie przyjeżdżają strażacy 
aby ulice znowu stały się 
czyste.



La Tomatina

 liczba ludności Buñol podczas 

święta zwiększa się 

pięciokrotnie.

Jak przetrwać Tomatinę:

1) zaopatrz się w gogle,

2) załóż Crocsy,

3) ubierz się na biało,

4) załóż strój kąpielowy pod 

koszulkę,

5) rzucaj tylko miękkimi 

pomidorami.



La Tomatina - słownictwo

 el tomate – pomidor

 el palo – kij, pal

 el jabón – mydło

 la grasa – tłuszcz

 el jamón – szynka

 subir – wspinać się, wchodzić np. po schodach

 el combate – walka

 la batalla – bitwa

 lanzar – rzucać czymś

 los bomberos - strażacy



Sanfermines

Miejsce: 
Pampeluna w regionie 
Nawarra
Data: 6-14 lipca
Wydarzenia:

 Vestimenta – tradycyjny strój 
uczestnika zabawy składający 
się z: białej koszulki oraz 
czerwonej apaszki,

 Chupinazo – rozpoczęcie 
święta na rynku miasta 
okrzykiem „Viva San Fermín, 
Gora San Fermín“ oraz 
wystrzeleniem fajerwerku,

 Encierros – bieg w którym 
uczestnicy uciekają przed 
bykami. Odbywa się codziennie 
o godz. 8:00.



Sanfermines

       „Pobre de mi“
 – tradycyjna pieśń 
śpiewana na zakończenie 
święta.

Ciekawostka
      Liczba ludności Pampeluny 

podczas obchodów 
Sanfermines  wzrasta z 200 
tysięcy do prawie miliona. 

Linki do wideo:

 Chupinazo
https://youtu.be/Fe_vPQRhc60

 Encierros
https://youtu.be/mX71ZOdwfMk

 „Pobre de mi“ 
https://youtu.be/gfxYQFwhqZc

https://youtu.be/Fe_vPQRhc60
https://youtu.be/mX71ZOdwfMk
https://youtu.be/gfxYQFwhqZc


Sanfermines - słownictwo

 el pañuelo  - apaszka, chusteczka

 el ayuntamiento – ratusz

 reunirse – gromadzić się

 el cohete – fajerwerk, pocisk

 el toro – byk

 correr- biegać

 el casco antiguo – starówka

 la canción  - piosenka



La Feria de Abril 

Miejsce: Sewilla, Andaluzja

Data: 3 tygodnie po Wielkim Tygodniu; trwa siedem dni

 Miejsce: El Real – specjalna strefa w mieście przeznaczona na 

obchody festynu do której prowadzi udekorowana brama,

 El Real pokryta jest piaskiem tak jak Plaza de Toros,

 Na terenie znajdują się casetas czyli namioty, w których się je, pije 

i tańczy. Są dwa rodzaje casetas:

1) prywatne: gdzie może bawić się rodzina i przyjaciele właściciela 

oraz zaproszeni goście,

2) publiczne: tutaj bawi się każdy.



La Feria de Abril

 Sevillanas – odmiana flamenco, którą tańczy się podczas festynu i

 przy wielu innych okazjach,

 Tradycyjne jedzenie i napoje: 

- jamón i pescado frito ( szynka i smażona ryba),  

- manzanilla – rodzaj wina; rebujito  - manzanilla zmieszana z 

napojem gazowanym

 La calle de infierno – ulica w El Real na której znajduje się wesołe 

miasteczko

 Tradycyjny widok na ulicach El Real: dorożki oraz tradycyjnie ubrani 

jeźdzcy na koniach. 
 Obowiązkowy strój kobiet: suknia do flamenco



La Feria de Abril- słownictwo

 La Semana Santa – Wielki Tydzień

 la corrida de toros- walka byków

 la plaza de toros - arena walk byków

 el coche de caballo- dorożka

 el jinete – jeździec

 el parque de atracciones – wesołe miasteczko

 el vestido – sukienka, strój

 la arena- piasek

 la caseta – specjalny mamiot stawiany podczas festynów w Hiszpani, 

w którym się tańczy i je

 el pescado frito- smażona ryba



La Feria de Abril

Linki do wideo:

 La feria de abril
https://youtu.be/S1C4pR1rJvg

 Las sevillanas
https://youtu.be/w-Mdh94DtSA

https://youtu.be/S1C4pR1rJvg
https://youtu.be/w-Mdh94DtSA


Źródła informacji i obrazów

:
https://jezykowasilka.pl/las-fallas-2018-w-walencji/

https://mmczolowsky.com/la-tomatina-festival

https://www.nieruchomosci-hiszpania.com/przewodnik,10-najlepszych-swiat-ludowych-w-hiszpanii,63.html

https://praktycznyprzewodnik.blogspot.com/2012/03/ofrenda-ofiarowanie-kwiatow-maryi-las.html

https://pl.pinterest.com/pin/508554982894344474/

https://www.lovevalencia.com/calles-iluminadas-en-fallas.html

https://www.spanishexpress.co.uk/lets-go-bunol-tomatina/

https://www.comunycarse.com/es/sanfermines-el-control-de-aforo-y-la-tecnologia-de-seguridad/

https://jezykowasilka.pl/las-fallas-2018-w-walencji/
https://mmczolowsky.com/la-tomatina-festival
https://www.nieruchomosci-hiszpania.com/przewodnik,10-najlepszych-swiat-ludowych-w-hiszpanii,63.html
https://praktycznyprzewodnik.blogspot.com/2012/03/ofrenda-ofiarowanie-kwiatow-maryi-las.html
https://pl.pinterest.com/pin/508554982894344474/
https://www.lovevalencia.com/calles-iluminadas-en-fallas.html
https://www.spanishexpress.co.uk/lets-go-bunol-tomatina/
https://www.comunycarse.com/es/sanfermines-el-control-de-aforo-y-la-tecnologia-de-seguridad/


Źródła informacji i obrazów

https://www.youtube.com/watch?v=f-AOC2dufuw&t=202s&ab_channel=vivirlapirotecnia

https://www.youtube.com/watch?v=0clMnQbrYsE&ab_channel=For91DaysTravelBlog

https://www.youtube.com/watch?v=ac2raZsttq8&ab_channel=MG-PYRO

https://www.youtube.com/watch?v=Fe_vPQRhc60&ab_channel=RTVE

https://www.youtube.com/watch?v=mX71ZOdwfMk&ab_channel=RTVENoticias

https://www.youtube.com/watch?v=gfxYQFwhqZc&ab_channel=eitb

https://www.youtube.com/watch?v=S1C4pR1rJvg&ab_channel=Nicol%C3%B2Castellani

https://www.youtube.com/watch?v=w-Mdh94DtSA&ab_channel=DuarteEscuelaProfesionaldeDanza

https://www.youtube.com/watch?v=f-AOC2dufuw&t=202s&ab_channel=vivirlapirotecnia
https://www.youtube.com/watch?v=ac2raZsttq8&ab_channel=MG-PYRO
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_vPQRhc60&ab_channel=RTVE
https://www.youtube.com/watch?v=mX71ZOdwfMk&ab_channel=RTVENoticias
https://www.youtube.com/watch?v=gfxYQFwhqZc&ab_channel=eitb
https://www.youtube.com/watch?v=S1C4pR1rJvg&ab_channel=Nicol%C3%B2Castellani
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