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Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe 

Słownictwo 
- Znam i potrafię poprawnie posługiwać się
liczebnikami od 11 do 30 oraz słownictwem z
zakresu podawania wieku oraz miejsca
zamieszkania.
- Znam znaczenie i potrafię poprawnie
posługiwać się słownictwem związanym z
danymi personalnymi, życiem towarzyskim,
czynnościami życia codziennego, szkołą, pracą
oraz środkami transportu.
- Potrafię opisywać wygląd człowieka.
- Znam znaczenie i potrafię poprawnie
posługiwać się zaimkami pytającymi chi, come,
quanti.

Gramatyka 
- Potrafię używać oraz odmienić w czasie
teraźniejszym czasownik avere przez wszystkie
osoby.
- Potrafię używać oraz odmienić w czasie
teraźniejszym czasownik zwrotny chiamarsi w 1.,
2. i 3. osobie liczby pojedynczej.
- Znam odmianę i poprawnie odmieniam
czasowniki regularne koniugacji -are, -ere, -ire w
czasie teraźniejszym.
- Znam i potrafię posługiwać się formami
rodzajnika nieokreślonego.

Słuchanie 
Rozumiem wypowiedzi ustne z zakresu 
tematycznego: człowiek (wiek, miejsce 
zamieszkania, dane personalne, wygląd), życie 
towarzyskie, czynności życia codziennego, 
szkoła, praca 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, praca oraz 
środki transportu: 
- potrafię dobrać pytania do odpowiedzi,
- potrafię wyszukać szczegółowe informacje w
tekście,
- uzupełnić tekst brakującymi wyrazami.

Mówienie 
- Potrafię podać i zapytać o wiek oraz miejsce
zamieszkania (adres).
- Rozmowa telefoniczna – potrafię uzyskać i
udzielić informacji z zakresu tematycznego:
człowiek życie towarzyskie, czynności życia
codziennego, szkoła, praca oraz środki
transportu.

Pisanie 
- Potrafię dopasować do siebie pytania i
odpowiedzi z zakresu tematycznego „człowiek”.
- Potrafię opisać swój dzień.
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Zadanie 1 
Dopasuj do siebie zdania. 
 

1. Quanti anni hai? 

2. E tu come ti chiami? 

3. Hai fratelli? 

4. Ciao, io mi chiamo Matteo. 

a. Si, un fratello e una sorella. 

b. 18. 

c. E io sono Paola, piacere. 

d. Antonio.  

 
 

 

Zadanie 2 
Zapisz podane liczby: 
 

11 __________________    21 __________________ 

12 __________________    22 __________________ 

13 __________________    23 __________________ 

14 __________________    24 __________________ 

15 __________________    25 __________________ 

16 __________________    26 __________________ 

17 __________________    27 __________________ 

18 __________________    28 __________________ 

19 __________________    29 __________________ 

20 __________________    30 __________________ 

 

 

Zadanie 3 
Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika w czasie teraźniejszym. 

 

1. Stefania _________________________ (lavorare) tanto. 

2. Io _________________________ (aspettare) una lettera molto importante. 

3. Tu e Giacomo _________________________ (parlare) bene l’inglese. 

4. Noi _________________________ (preferire) un espresso. 

5. Alberto non _________________________ (pulire) la sua casa. 

6. Antonella e Piero _________________________ (abitare) a Cesena. 

7. Quando _________________________ (partire) per le vacanze Marco e Tiziana? 



8. Io _________________________ (essere) di Napoli, ma _________________________ (vivere) a 

Milano.  

9. Voi quando _________________________ (prendere) la macchina? 

10. Voi _________________________ (leggere) un giornale tedesco. 

 

Zadanie 4 
Dopisz właściwą formę rodzajnika określonego. 
 
1. L’amico italiano - _________ amico italiano 

2. La ragazza americana - _________ ragazza americana 

3. Il libro di storia - _________ libro di storia 

4. Il problema importante - _________ problema importante 

5. La finestra aperta - _________ finestra aperta 

6. L’amica di Roma - _________ amica di Roma 

7. Lo zio napoletano - _________ zio napoletano 

8. L’orologio nuovo - _________ orologio nuovo 

9. La casa moderna - _________ casa moderna 

10. Il gatto nero - _________ gatto nero 

11. La persona simpatica - _________ persona simpatica 

12. Lo zaino blu - _________ zaino blu 

 

Zadanie 5 
Uzupełnij krótkie dialogi. Wybierz właściwe pytania spośród podanych i wpisz odpowiednie litery 
(A-F) w rubryce obok odpowiedzi.  
 

 

 

Zadanie 6 
Opisz swój dzień w min. 5 zdaniach. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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?  


