
Język włoski - wrzesień 

Kl. III liceum, poziom IV.0 

Program napisany w oparciu o podręcznik Nuovo Progetto Italiano 1b unita’ 8-11 
(odpowiadający jednostkom 8-11 z podręcznika Nuovo Progetto Italiano 1), wyd. Edilingua, 

zgodny z podstawą programową (nr dopuszczenia MEN 557/2/2013/2016) 

Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe 

Słownictwo 

- Znam znaczenie i potrafię poprawnie
posługiwać się słownictwem związanym z
robieniem zakupów
- Znam wyrażenia ilościowe i nazwy
pojemników.
- Operuję słownictwem związanym z
wyrażaniem radości, smutku, rozczarowania
- Posługuję się wyrażeniami przydatnymi
podczas zawierania znajomości oraz związku
małżeńskiego

Gramatyka 

- Znam i potrafię posługiwać się zaimkiem
dopełnienia bliższego pronome diretto
- Umiem dokonywać porównań
- Posługuję się zaimkiem cząstkowym ne
- Potrafię używać zaimka dopełnienia bliższego
w czasach złożonych l’ho conosciuto/a
- Umiem stosować czasowniki conoscere i
sapere w różnych czasach

Słuchanie 

Rozumiem wypowiedzi ustne z zakresu 
słownictwa związanego z robieniem zakupów, 
wyrażaniem emocji, zawierania znajomości i 
związku małżeńskiego: 
- rozumiem intencje mówiących
- potrafię odczytać z wypowiedzi określone
informacje
- potrafię dopasować ilustracje do dialogów

Czytanie 
Rozumiem teksty związane ze słownictwem 
przydatnym podczas robienia zakupów: 
- potrafię wyszukać szczegółowe informacje i
odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu
- umiem ułożyć informacje i dialogi w logicznym
porządku

Mówienie 
- Uczestniczę w dialogu przekazując i odbierając
informacje odnośnie kupowania produktów,
pojemności, wielkości
- Potrafię zachęcić do zakupu produktu
- Potrafię zrobić zakupy, wybrać produkt i
uzasadnić swój wybór podając żądaną ilość
- Wyrażam emocje w odgrywanych scenkach

Pisanie 
- Potrafię streścić dialog w formie pisemnej
- Umiem przygotować listę zakupów

aktualizacja 03.10.2018



Zadanie 1 

Wstaw odpowiedni zaimek: 

1. Conosci questa persona? No, non _____ conosco. 

2. Guardi questo programma? Si, _____ guardo. 

3. Hai visto questo film di Fellini? Si, _____ ho visto ieri.  

4. Non so come posso fare questa cosa. Puoi far___ per me? 

5. Avete gia‘ speso tutti i soldi che avevamo spedito? Si, purtroppo ________________ tutti. 

6. Quanti invitati sono venuti alla tua festa? ________________ una trentina circa. 

7. Quante lettere hai scritto oggi? ___________________ tante. 

8. Non vedevo Marco da tanto tempo e ______ ho incontrat__ due giorni fa. 

 

Zadanie 2 

Ułóż dialog pomiędzy sprzedawcą a klientem: 

  VENDITORE: Buongiorno, signora Martelli.  

  CLIENTE: Vorrei un chilo di patate.   

 CLIENTE: Buongiorno, Pietro. 

 VENDITORE: Che cosa desidera?  

 VENDITORE: Sono sei euro. 

 CLIENTE: Arrivederci.  

  CLIENTE: Ecco, cinque... e uno, sei... Grazie. 

 VENDITORE: Ecco. Desidera altro?  

 CLIENTE: Sì... Volevo anche un chilo di carote. Quanto pago? 

 VENDITORE: Grazie a lei e arrivederci.  

 

Zadanie 3 

Przyporządkuj produkty do odpowiedniej kategorii: 

le albicocche, le banane, le cipolle, le zucchine, i pomodori, le mele, le arance, le ciliegie 

FRUTTA VERDURA/ORTAGGI 

  



Zadanie 4 

Wstaw odpowiedni zaimek. 

1. Quante persone conosci in citta‘? 

- ___________________ poche. 

2. Dottoressa, quante persone visita al giorno? 

- A volte ___________________ nessuna. 

3. Quante amiche avete a Roma? 

- ___________________ dieci. 

4. Quanta marmellata vuole? 

- ___________________ vorrei un vasetto.  

Zadanie 5 

Wskaż odpowiednią odpowiedź. 

Buongiorno, vorrei… 

a) una bottiglia b) un pacco c) una scatola d)un barattolo         di sale. 

a) una bottiglia b) un pacco c) una scatola d)un barattolo         di miele. 

a) una bottiglia b) un pacco c) una scatola d)un barattolo         di biscotti al cioccolato. 

a) una bottiglia b) un pacco c) una scatola d)un barattolo         di  riso. 

a) una bottiglia b) un pacco c) una scatola d)un barattolo         di aceto. 

a) una bottiglia b) un pacco c) una scatola d)un barattolo         di cereali. 

a) una bottiglia b) un pacco c) una scatola d)un barattolo         di zucchero 

 

Zadanie 6 

Przeczytaj dialog i wskaż, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.  

 

NEGOZIANTE: Buongiorno, signore, cosa desidera? 

CLIENTE: Volevo un etto di prosciutto crudo. 

NEGOZIANTE: Preferisce un prosciutto dolce o uno di montagna? 

CLIENTE: Un prosciutto di montagna, grazie. 

NEGOZIANTE: Ecco. Desidera altro? 

CLIENTE: Vorrei tre etti di parmigiano e una mozzarella. 

NEGOZIANTE: Allora... ecco il parmigiano. La mozzarella pesa tre etti. Va bene? 

CLIENTE: Sì, grazie. Quanto costa il salame di Milano? 

NEGOZIANTE: Oggi c’è un’offerta: due etti costano solo tre euro. 

CLIENTE: Allora va bene, vorrei due etti di salame. 



NEGOZIANTE: Vuole qualcos’altro? 

CLIENTE: No, grazie. Quanto pago? 

NEGOZIANTE: Sono venti euro, grazie. 

CLIENTE: Ecco a lei, arrivederci. 

NEGOZIANTE: Arrivederci. 

 

 

a) Il cliente compra un etto di prosciutto dolce.   VERO / FALSO 

b) Il cliente compra una mozzarella molto piccola.  VERO / FALSO 

c) Il cliente compra il salame perché il prezzo è basso.  VERO / FALSO 

d) Alla fine il cliente spende 30 euro.    VERO / FALSO 

 

Zadanie 7 

Wstaw odpowiednią formę czasownika sapere lub conoscere. 

1. Signora Rossi, ha saputo che Moravia ha scritto La Ciociara? 

Si, _________________ . 

2. Hai conosciuto la nostra professoressa d’inglese?  

Si, _________________. Non e’ molto simpatica. 

3. Avete saputo che oggi c’e’ una festa nel centro? 

No, non _______________. 

4. Quando hai conosciuto Maria? 

____________________ cinque anni. 

5. Dove avete conosciuto i vostri amici? 

________________ a Venezia. 

 

 

 


