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Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe 

Słownictwo 
- Znam i potrafię poprawnie posługiwać się
słownictwem z zakresu „dom” – wyposażenie
mieszkania.
- Znam i potrafię poprawnie posługiwać się
przysłówkami miejsca: dentro, fuori, accanto,
sotto, sopra, vicino, lontano, dietro, davanti.
- Znam i potrafię poprawnie wyrazić
podziękowania: Grazie!, Grazie tante!, Grazie
mille!, Ti ringrazio! oraz odpowiedzieć na
podziękowanie: Prego!, Di niente!, Figurati!,
Non c’è di che!.
- Znam i potrafię poprawnie wyrazić
niepewność i wątpliwość: probabilmente; beh;
non sono sicuro/a; penso; mah, non so; forse;
almeno credo; magari.

Gramatyka 
- Poprawnie posługuję się formą c’è i ci sono.
- Znam i potrafię poprawnie posługiwać się
pytaniem Di chi è? oraz zaimkami dzierżawczymi
w liczbie pojedynczej: mio, tuo, suo, mia, tua,
sua.

Słuchanie 
Rozumiem wypowiedzi ustne, w których 
wyrażone są podziękowania oraz odpowiedź na 
podziękowania: 
- potrafię określić główną myśl tekstu.

Czytanie 
Rozumiem teksty, w których wyrażona jest 
niepewność: 
- potrafię uporządkować tekst.

Rozumiem teksty, w których wyrażone są 
podziękowania oraz odpowiedź na 
podziękowania: 
- uzupełniam tekst brakującymi wyrażeniami.
- potrafię określić główną myśl tekstu.

Mówienie 
- Potrafię wyrazić podziękowania i 
odpowiedzieć na podziękowanie.
- Potrafię ustnie opisać pokój, określając
położenie przedmiotów.
- Potrafię wyrazić niepewność, wątpliwość.
- Potrafię powiedzieć, do kogo należy dany
przedmiot.

Pisanie 
- Potrafię opisać pokój, określając położenie
przedmiotów.
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Zadanie 1 

Uzupełnij zdania. Przetłumacz brakujący przyimek prosty lub złożony. Pamiętaj o rodzajniku w 

języku włoskim.  

 

1. Il televisore è (obok) _________ camino. 

2. Il divano è (pomiędzy) _________ poltrone e la finestra. 

3. La maschera è (na) _________ parete. 

4. Il tappetto è (pod) _________ tavolino. 

5. La libreria è (za) _________ scrivania. 

6. I libri sono tuttu (w) _________ borsa grande. 

7. Il tavolino è (na przeciwko) _________ specchio. 

 

 

Zadanie 2 

Jak odpowiesz na podziękowanie? Wpisz odpowiednie litery (A-D) obok podziękowań. 

   

1. Grazie!   A. Figurati! 

2. Grazie tante!   B. Non c’è di che!  

3. Grazie mille! (informale)   C. Di niente! 

4. Ti ringrazio!   D. Prego ! 

 

 

 

Zadanie 3 

Uzupełnij zdania wyrażeniami c’è lub ci sono. 

 

1. Mangiate bene in quel ristorante? 

Sì, quando _________ poca gente. 

2. Fai la doccia? 

No, perché non _________ acqua calda. 

3. Quanti ragazzi stranieri _________ nella tua classe? 

Otto o nove, se non sbaglio. 

4. Vai al Salone dell’auto di Torino? 

Certo: quest’anno _________ veramente tante novità. 



5. Questa città non sembra molto interessante! 

Sbagli, _________ tante cose da vedere. 

6. Vieni a cena da noi? 

Sì, se _________ qualcosa di buono da mangiare! 

7. Ma tu non esci mai? 

Certo che esco! Ma solo quando _________ il sole! 

8. Vieni anche tu al concerto di Gigi D’Alessio? 

Sì, se _________ ancora biglietti. 

 

 

Zadanie 4 

Uzupełnij zdania poniższymi wyrażeniami. 

 

mah, non so  penso  almeno credo 

non sono sicuro  magari   probabilmente 

 

1. Allora, vieni o resti? 

____________________________ se restare ancora un’oretta o andare via. 

2. Sai se c’è lo sciopero dei professori? 

____________________________ sì, ma posso guardare sul giornale. 

3. Ma questa strada porta in centro?! Sei sicuro? 

____________________________ al cento per cento, speriamo bene! 

4. Andiamo al cinema stasera? 

Stasera no, ____________________________ un’altra volta. 

5. Quando finisci di studiare? 

____________________________ di finire verso le nove. 

6. Ma Gianni lavora ancora nello stesso ufficio con Marcella? 

Sì, lavora ancora lì, ____________________________! 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 5 

Uzupełnij zdania odpowiednimi zaimkami dzierżawczymi. 

 

1. Marta viene con il _______________ fidanzato stasera. 

2. Giulia, posso prendere il _______________ motorino domani? 

3. Non conosco bene Pietro, perciò non vado alla _______________ festa. 

4. Carlo, è tuo questo giornale? 

Sì, è _______________. 

5. Quanto è bella la _______________ casa, Gianno! Però cinquecentomila euro sono molti! 

6. In agosto vado per un mese da una _______________ amica in Sicilia. 

 

 

Zadanie 6 

Opisz swój pokój, określając położenie przedmiotów i mebli, które się w nim znajdują. 40-50 słów 
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