
Pierwszy rok nauki na poziomie IV.0 

Nauka języka włoskiego od podstaw jako drugiego języka obcego 

Uwaga: Poziom IV.0 nie przygotowuje do matury z języka obcego 

Proponowany podręcznik: Nuovo Progetto Italiano I (jednostki 0-3) lub Nuovo Progetto Italiano 1a 

(jednostki 0-3) uzupełnione materiałami pomocniczymi dotyczącymi poruszanych zagadnień 

KOMPETENCJE 

Opanowanie w mowie i piśmie następujących umiejętności komunikacyjnych: 

1) przedstawić się i przedstawić kogoś;

2) podać swój wiek i narodowość;

3) zapytać o wiek i narodowość, miejsce zamieszkania, adres;

4) przywitać się i pożegnać;

5) podziękować i zareagować na podziękowanie;

6) zapytać o zdrowie i samopoczucie;

7) przedstawić nowości z życia codziennego i zapytać o nie;

8) opisać osobę, jej cechy zewnętrzne oraz podstawowe cechy charakteru;

9) opisać miejsce oraz usytuować obiekt w przestrzeni;

10) przedstawić sposoby spędzania wolnego czasu;

11) zaprosić kogoś, przyjąć zaproszenie i odmówić;

12) podać godzinę i dzień tygodnia oraz zapytać o nie;

13) na poczcie: zaadresować oraz wysłać list i paczkę;

14) zapytać o godziny funkcjonowania urzędu, sklepu, lokalu;

15) zapytać o cenę i wyrazić opinię na jej temat; 

16) napisać list formalny i nieformalny;

17) opisać tygodniowy plan zajęć;

18) wyrazić niepewność i powątpiewanie;

19) wyrazić preferencje.

MATERIAŁ LEKSYKALNY 

Opanowanie następujących pól leksykalnych: 

1) podstawowe narodowości i zawody;

2) formułki powitania, pożegnania i podziękowania;

3) pytania o wiek, zdrowie i samopoczucie;

4) pytania o nowości;

5) formy zaproszenia;

6) wyrażenia dotyczące zdarzeń z życia codziennego oraz spędzania wolnego czasu;

7) przymiotniki opisujące;

8) nazwy miejsc oraz wyrażenia związane z lokalizacja przestrzenną;

9) jednostki czasu: godziny, pory dnia, dni tygodnia, miesiące, pory roku;

10) słownictwo związane z lokalem gastronomicznym i rozrywkowym, pocztą, biurem, sklepem;

11) podstawowe artykuły żywnościowe i ich cena;

12) słownictwo z zakresu „człowiek” (dane personalne, opis wyglądu, czynności codzienne, cechy

charakteru, części ciała, zainteresowania);

13) słownictwo z zakresu „szkoła”;
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14) słownictwo z zakresu „podróże” (środki transportu, wakacje); 

15) słownictwo z zakresu „dom” (pomieszczenia domowe, opłaty, wyposażenie mieszkania); 

16) słownictwo z zakresu „nauka i technika” (korzystanie z urządzeń elektronicznych, korzystanie z 

nowinek technologicznych); 

17) słownictwo z zakresu „kultura” (dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze); 

18) słownictwo z zakresu „lokale gastronomiczne”; 

19) słownictwo z zakresu „praca”; 

20) słownictwo z zakresu „sport”; 

21) słownictwo z zakresu „usługi i zakupy” (nazwy sklepów, korzystanie z usług). 

 

 

MATERIAŁ GRAMATYCZNY 

Opanowanie następujących zagadnień gramatycznych: 

1) alfabet włoski w połączeniu z zasadami wymowy: sposoby zapisu dźwięków; 

2) rzeczowniki i przymiotniki zakończone na o, a i e: tworzenie liczby mnogiej;  

3) regularne tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczowników i przymiotników;  

4) formy rodzajnika określonego i nieokreślonego oraz podstawowe zasady użycia rodzajnika;  

5) czasowniki avere i essere, chiamarsi;  

6) czas teraźniejszy czasowników na -are, -ere, -ire, czasowników modalnych (volere, potere, dovere) i 

podstawowych czasowników nieregularnych;  

7) lokalizacja w czasie i przestrzeni: podstawowe struktury przyimkowe w połączeniu z nazwami miejsc 

i jednostkami czasu (np. stosowanie rodzajnika określonego przed dniami tygodnia);  

8) liczebniki główne i porządkowe (1-2000);  

9) zaimki dzierżawcze: mio, tuo, suo, mia, tua, sua;  

10) użycie formy grzecznościowej Lei; 

11) zaimki pytające: chi, come, quanti; 

12) przysłówki miejsca: dentro, fuori, accanto, sotto, sopra, vicino, lontano, dietro, davanti; 

13) pytanie: Di chi è?; 

14) zaimki osobowe; 

15) rekcja czasownikowo-przyimkowa: andare in, a, al, da; venire in, a, da; partire da, per, in; 

16) przyimki złożone; 

17) rodzajnik cząstkowy; 

18) forma c’è i ci sono. 

 

KULTURA WŁOCH 

Uzyskanie podstawowych wiadomości na temat Włoch: 

1) wiadomości geograficzne na temat Włoch (np. znajomość regionów i miast włoskich);  

2) zasady poruszania się środkami komunikacji miejskiej; 

3) zasady pragmatyki komunikacji telefonicznej i internetowej (e-maile); 

4) kuchnia, motoryzacja, sztuka (np. La Gioconda Leonarda da Vinci), sport; 

5) znane postaci włoskie (np. Eros Ramazzotti); 

6) godziny otwarcia różnych instytucji we Włoszech; 

7) numery alarmowe we Włoszech. 

 

 


