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Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe 

Słownictwo 
Znam i potrafię poprawnie posługiwać się 
słownictwem:  
- z zakresu: człowiek, życie towarzyskie, zakupy i
usługi, codzienne czynności, spędzanie czasu
wolnego, żywienie
- związanym z relacjonowaniem wydarzeń
- przydatnym podczas rozmowy kwalifikacyjnej
- związanym z życiem kulturalnym.

Gramatyka 
- Znam użycie i potrafię posługiwać się czasem
przeszłym passato prossimo.
- Znam zasady użycia i potrafię posługiwać się
czasownikami posiłkowymi essere i avere w
czasie passato prossimo.
- Potrafię tworzyć imiesłowy bierne (participio
passato) od czasowników regularnych i
nieregularnych.
- Znam i posługuję się wyrażeniami
pozwalającymi na określenie i umiejscowienie
wydarzeń w przyszłości (również podawać daty).

Słuchanie 
Rozumiem teksty słuchane z zakresu spędzania 
wolnego czasu: 
- potrafię określić główną myśl tekstu
- rozumiem szczegółowe informacje w tekście.

Czytanie 
Rozumiem teksty z zakresu spędzania wolnego 
czasu, wydarzeń z przeszłości oraz rozmowy o 
pracę: 
- potrafię określić główną myśl tekstu,
- porządkuję fragmenty tekstu,
- wyszukuję szczegółowe informacje w tekście.

Mówienie 
- Potrafię odegrać scenkę przesłuchania na
policji (opisując, co robiłem, np. w weekend).
- Potrafię opowiedzieć o zdobytym
wykształceniu.
- Potrafię wyrazić swoje preferencje spędzania
weekendu.

Pisanie 
Potrafię opisać swój lub czyjś weekend lub inne 
wydarzenie w czasie przeszłym. 

Elementy kultury Włoch 
Wiem, z czego słynie i potrafię opowiedzieć o Antico Caffè Greco w Rzymie. Wiem, jak Włosi 
spędzają czas wolny. 
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Zadanie 1 
Utwórz imiesłów bierny (participio passato) od podanych czasowników. 
 
 

1. credere                                   _______________ 

2. perdere                                   _______________ 

3. mangiare                                _______________ 

4. mettere                                  _______________ 

5. passeggiare                            _______________ 

6. leggere                                    _______________ 

7. partire                                     _______________ 

8. venire                                      _______________ 

9. ricevere                                  _______________ 

10. aprire                                    _______________ 

11. finire                                     _______________ 

12. scegliere                               _______________ 

 

13. avere                                     _______________ 

14. rispondere                           _______________ 

15. vendere                                _______________ 

16. rompere                               _______________ 

17. comprare                             _______________ 

18. essere                                   _______________ 

19. dormire                                _______________ 

20. nascere                                 _______________ 

21. tornare                                 _______________ 

22. bere                                      _______________ 

23. sentire                                  _______________ 

24. morire                                  _______________ 

 

 
 
Zadanie 2 
Wybierz poprawne uzupełnienia podanych zdań. Zaznacz A lub B.  
 

1. Monica _____________ dalle vacanze. 

A. ha tornato B. è tornata 

2. Ieri ________________ un cd di Laura Pausini.  

A. sono comprato B. ho comprato 

3. I ragazzi ______________ molto tardi. 

A. sono arrivati B. hanno arrivato 

4. Io e mia moglie, ____________ la TV sabato. 

A. siamo guardati B. abbiamo guardato 

5. Luca ____________ Maria per strada. 

A. ha incontrato B. è incontrato 

 

 
 



Zadanie 3 
Przeczytaj informacje z kalendarza Michele’a i zapytaj go, co robił w piątek. Zapisz jego odpowiedzi 
w czasie przeszłym passato prossimo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Michele, che cosa hai fatto venerdì? 

 

1. Alle 9.30 _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________  

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

 
 
Zadanie 4 
Odpowiedz na pytania w języku włoskim. Ułóż i zapisz zdania, podając informacje wymienione w 
nawiasach. 
 

1. Quando sei nato/a? (giorno/mese/anno) 

__________________________________________________________________________ 

2. Quando hai finito la scuola elementare? (mese/anno) 

__________________________________________________________________________ 

3. Quando è stata l’ultima volta che sei andato/a in vacanze? (mese/anno) 

__________________________________________________________________________ 

4. Quando è stata l’ultima volta che sei andato/a al cinema?  

__________________________________________________________________________ 

5. Quando hai cominciato a studiare l’italiano?  

__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

venerdì, 11 marzo 

9.30  uscire da casa 

13.00  parlare con Laura 

14.00  mangiare insieme una buona pizza 

16.00  tornare a casa 

19.00  incontrare gli amici 



Zadanie 5 
Uporządkuj fragmenty dialogu, aby powstała rozmowa Marty w sprawie pracy z dyrektorką biura 
podróży. Następnie odpowiedz na pytania. 
 

  

 

1. Quando ha finito l’università Marta? __________________________________________________ 

2. Quando e dove ha lavorato? _________________________________________________________ 

3. Quando ha lasciato il lavoro precedente?  ______________________________________________ 

4. Perché non ha ancora trovato lavoro? _________________________________________________ 

 

_____   Direttrice: 

 

_____   Direttrice: 

_____   Marta: 

_____   Direttrice: 

_____   Marta: 

 

_____   Marta: 

_____   Direttrice: 

_____   Marta: 

 

Signorina Grandi, vedo che è laureata in Economia e Commercio. 

Quando ha finito l’università? 

Ah, e per quanto tempo? 

L’anno scorso. 

Ha già lavorato in un’agenzia di viaggi, vero? 

Sono andata via nel settembre scorso… quindi ci ho lavorato in tutto 

per 8 mesi. 

Sì, ma non ho ancora trovato niente di interessante. 

Ho capito… e da allora cerca lavoro? 

Sì, certo. La prima volta tre anni fa, a Padova. Poi l’anno scorso ho 

lavorato part-time qui a Milano. 




