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Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe 

Słownictwo 
Znam i potrafię poprawnie posługiwać się 
słownictwem z zakresu: 
- „człowiek” dane personalne, opis wyglądu,
narodowość, miejsce zamieszkania
- „życie towarzyskie” - czynności życia
codziennego
- „szkoła”
- “podróżowanie” - środki transportu
- pytania – Scusa, per arrivare...?, Di dove sei?,
Sei straniero?, Da quanto tempo sei qui?, Sei qui
per studiare? Dove abiti?
- odpowiedzi – Prendi l’autobus e..., Sono
francese., Sono di Napoli., Sono in Italia per
motivi di lavoro., Sono in Italia da 2 anni., Abito
in via …
- powitania i pożegnania.

Gramatyka 
- Znam odmianę i poprawnie odmieniam
czasowniki regularne koniugacji -are, -ere, -ire w
czasie teraźniejszym.
- Znam i potrafię posługiwać się formami
rodzajnika nieokreślonego.
- Poprawnie odmieniam przymiotniki z
końcówkami -o, -a, -e. Poprawnie tworzę liczbę
mnogą przymiotników.

Słuchanie 
Rozumiem wypowiedzi ustne z zakresu 
tematycznego: człowiek (wiek, miejsce 
zamieszkania, dane personalne, wygląd), życie 
towarzyskie, czynności życia codziennego, szkoła 
oraz środki transportu: 
- potrafię dopasować obrazki do dialogów oraz
teksty do ilustracji,
- potrafię odpowiedzieć na pytania do
wysłuchanego dialogu.

Czytanie 
Rozumiem teksty z zakresu tematycznego: 
człowiek (wiek, miejsce zamieszkania, dane 
personalne, wygląd), życie towarzyskie, 
czynności życia codziennego, szkoła oraz środki 
transportu: 
- potrafię uzupełnić tekst brakującymi
rodzajnikami określonymi i nieokreślonymi.

Mówienie 
- Potrafię podać i uzyskać informacje o sobie oraz
o innych osobach: narodowość, miejsce
zamieszkania, powody obecności w danym kraju.
- Potrafię odpowiednio przywitać się i pożegnać
w różnych sytuacjach.

Pisanie 
Potrafię pisemnie podać i uzyskać informacje o 
sobie oraz o innych osobach: narodowość, 
miejsce zamieszkania, powody obecności w 
danym kraju. 
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Zadanie 1 
Wybierz właściwe pytania spośród podanych i wpisz odpowiednie litery (A-F) w rubryce obok 
odpowiedzi.  
 

1. Vivo in Italia, a Perugia.   A. Da quanto tempo sei qui? 

2. No, sono australiana. Sono di Sydney.   B. Sei qui per lavoro? 

3. Sono in Italia per imparare la lingua.   C. Dove vai? 

4. Sono qui da una settimana.    D. Per andare in centro ? 

5. Prendi il 15 e scendi dopo quattro 
fermate. 

 
 E. Dove vivi? 

 F. Sei italiana?  

 
 
Zadanie 2 
Do rzeczowników w prawej kolumnie dopisz przymiotniki z lewej kolumny w odpowiednich 
formach. 
 

1. la storia famosa le storie ________________ 

2. il tema difficile i temi _________________ 

3. l’idea intelligente le idee ________________  

4. il giardino grande i giardini ________________ 

5. la gonna verde le gonne ______________ 

 
 
Zadanie 3 
Uzupełnij rozmowę telefoniczną. Wpisz w luki odpowiednie formy czasowników: chiudere, essere, 
avere, lavorare, aprire. 
 

Monica: Pronto? 

Angela: Ciao Monica, 1. ________________ Angela! 

Monica: Ciao! Come stai? 

Angela: Bene, grazie. 2. _______________ una notizia importante per te!              
Non 3. ______________ più in centro.  

Monica: Dove lavori adesso? 

Angela: In un’agenzia di viaggi vicino a te. La mattina l’agenzia 4. ______________ 
alle 9. 

Monica: A che ora 5. ______________?  

Angela: Alle 17. Possiamo vederci domani dopo il mio lavoro? 

Monica: Certo! Ci vediamo alle 17.15! 



Zadanie 4 
Uzupełnij zdania odpowiednim rodzajnikiem nieokreślonym. 
 
1. L’amico italiano  ________ amico italiano 

2. La ragazza americana  ________ ragazza americana 

3. Il libro di storia  ________ libro di storia 

4. Lo zaino blu    ________ zaino blu 

5. Il problema importante ________ problema importante 

6. La finestra aperta  ________ finestra aperta 

7. L’amica di Roma  ________ amica di Roma 

8. Lo zio napoletano  ________ zio napoletano 

9. L’orologio nuovo  ________ orologio nuovo 

10. La casa moderna  ________ casa moderna 

11. Il gatto nero   ________ gatto nero 

12. La persona simpatica ________ persona simpatica 

 

 
Zadanie 5 
Utwórz liczbę mnogą od przymiotników. 
 

Vestito verde 

Il vestito è __________________. 

I vestiti sono __________________. 

Il vestito e la gonna sono __________________. 

Gonna verde 

La gonna è __________________. 

Le gonne sono __________________. 

I vestiti e le gonne sono __________________. 

Libro interessante 

Il libro è __________________. 

I libri sono __________________. 

Il libro e l’idea sono __________________. 

Idea interessante 

L’idea è __________________. 

Le idee sono __________________. 

Le idee e i libri sono __________________. 

Mario intelligente 

Mario è __________________. 

Mario e Franco sono __________________. 

Mario e Carla sono __________________. 

Carla intelligente 

Carla è __________________. 

Carla e Anna sono __________________. 

Carla e Franco sono __________________. 

Giardino grande 

Il giardino è __________________. 

I giardini sono __________________. 

Il giardino e la casa sono __________________. 

Casa grande 

La casa è __________________. 

Le case sono __________________. 

Le case ed i giardini sono __________________. 

 


