
Język włoski - marzec 
Kl. I liceum, poziom IV.0 

Program napisany w oparciu o podręcznik Nuovo Progetto Italiano 1a 
(odpowiadający jednostkom 0-5 z podręcznika Nuovo Progetto Italiano 1), wyd. Edilingua, 

zgodny z podstawą programową (nr dopuszczenia MEN 557/1/2012/2015) 

Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe 

Słownictwo 
Znam i potrafię poprawnie posługiwać się 
słownictwem z zakresu: 
- „nauka i technika” – korzystanie z urządzeń
elektronicznych,
- „żywienie” – lokale gastronomiczne,
- „usługi” – rodzaje sklepów.

Potrafię zapytać o godzinę (A che ora…?, Da che 
ora a che ora?) oraz podać odpowiedź (Alle 
14.00…, Dalle 8.00 alle 17.00.). 

Gramatyka 
- Znam zasady i poprawnie tworzę przyimki
złożone. Znam różnicę i poprawnie używam
przyimków prostych i złożonych.
- Poprawnie używam rodzajnika cząstkowego.

Słuchanie 
Rozumiem wypowiedzi ustne z zakresu 
tematycznego „nauka i technika” (korzystanie z 
urządzeń elektronicznych), „żywienie” (lokale 
gastronomiczne), „usługi” (rodzaje sklepów) 
oraz związane z pytaniem o godzinę i 
podawaniem godziny: 
- potrafię wyszukiwać szczegółowe informacje,
- potrafię wskazywać stwierdzenia zgodne z
treścią nagrania,
- potrafię uzupełnić tekst brakującymi
wyrazami,
- potrafię dopasować ilustracje do dialogów,
- potrafię określić główną myśl tekstu.

Czytanie 
Rozumiem teksty z zakresu tematycznego 
„nauka i technika” (korzystanie z urządzeń 
elektronicznych), „żywienie” (lokale 
gastronomiczne), „usługi” (rodzaje sklepów) 
oraz związane z pytaniem o godzinę i 
podawaniem godziny: 
- potrafię uzupełnić tabelę

Mówienie 
- Potrafię opowiedzieć o wydarzeniach życia
codziennego, podawać godzinę wykonywania
czynności.
- Potrafię domyślić się znaczenia wyrazów.
- Potrafię podać godziny otwarcia i zamknięcia
instytucji.

Pisanie 
- Poprawnie używam rodzajnika cząstkowego w
tekście pisanym.
- Potrafię napisać, w jakich godzinach wykonuję
czynności codzienne oraz w jakich godzinach są
otwarte sklepy / instytucje.

Elementy kultury Włoch 
Wiem, w jakich godzinach otwarte są różne restauracje we Włoszech. 
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Zadanie 1 

Do każdego pytania dopasuj właściwą odpowiedź. Wpisz odpowiednie litery (A-F) obok pytań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2 

Uzupełnij zdania przyimkami prostymi i złożonymi. 

 

1. Sono ________ biblioteca. Sono ________ biblioteca dell’università. 

2. Aspetto Maria ________ casa. Aspetto Maria ________ bar. 

3. Vado ________ Russia. Vado ________ Russia centrale. 

4. Un mese ________ vacanze. Agosto è il mese ________ vacanze. 

5. Parliamo ________ sport. Parliamo ________ sport in Italia. 

6. La penna è ________ Carlo. La penna è ________ figlia di Claudio. 

7. Uno ________ voi deve uscire. Una ________ ragazze deve uscire. 

8. Questa sera andiamo ________ teatro. Questa sera andiamo ________ teatro Ariston. 

 

 

Zadanie 3 

Uzupełnij zdania przyimkami prostymi lub złożonymi. 

 

1. La posta non è molto lontano ________ fermata ________ autobus. 

2. Quanti giorni pensate di restare ________ mia città? 

3. Prendo spesso un’aspirina ________ mal di testa. 

4. Zio Roberto viene stasera ________ 8 o le 9. 

5. Se cerchi le chiavi di casa, sono ________ mia borsa. 

6. Giorgia arriva ________ aereo ________ otto. 

7. Siamo tutti ________ bar ________ guardare la partita. 

8. Vado ________ comprare il giornale e torno. 

1. Dove sono le sedie?    A. Alle 17. 

2. Quando e come parti?   B. Del latte. 

3. Dov’è la posta?   C. Domani, con il treno dalle 15.25. 

4. A che ora chiudono le banche?   D. Sono intorno al tavolo. 

5. Che cosa compri?   E. Fino alle 20. 

 F. È vicino al cinema. 



Zadanie 4 

Uzupełnij odpowiedzi. 

 

1. Quando pensate di tornare a casa? 

Pensiamo di tornare verso ________ 14.30. 

2. Sai che ore sono? 

Sì, sono ________ 9. 

3. Quando posso vedere il direttore? 

Tutti i mercoledì, ________ 10 ________ 12. 

4. Quando parte il prossimo treno per Venezia? 

Parte ________ 18. 

5. A che ora pensi di uscire? 

Penso di uscire verso ________ 9.30. 

6. Restate ancora per molto? 

No, restiamo fino ________ 11. 

7. Scusi, che ora è? 

________ mezzogiorno. 

8. Fino a che ora rimani? 

Rimango fino ________ 1. 

 

Zadanie 5 

Odpowiedz na poniższe pytania. 

 

1. A che ora esci di casa la mattina? 

__________________________________________________________________________________ 

2. A che ora pranzi / ceni? 

__________________________________________________________________________________ 

3. Quando guardi la TV? 

__________________________________________________________________________________ 

4. Qual è l’orario di apertura dei negozi nel tuo paese? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 


