
POZIOM III.2.0 – I ROK NAUKI  

 

Cele komunikacyjne Cele poznawcze Materiał leksykalny Materiał gramatyczny 

Opanowanie w mowie i piśmie 

następujących umiejętności 

komunikacyjnych 

Uzyskanie podstawo-

wych wiadomości na 

temat Włoch 

Opanowanie następujących 

pól leksykalnych 

Opanowanie następujących zagadnień 

gramatycznych 

1) przedstawić się i przedstawić kogoś; 

2) podać swój wiek i narodowość;  

3) zapytać o wiek i narodowość, 

miejsce zamieszkania, adres, zawód; 

4) przywitać się i pożegnać;  

5) podziękować i zareagować na 

podziękowanie;  

6) zapytać o zdrowie i samopoczucie;  

7) przedstawić czynności życia 

codziennego i zapytać o nie;  

8) opisać osobę, jej cechy zewnętrzne 

oraz podstawowe cechy charakteru; 

9) opisać miejsce oraz usytuować 

obiekt w przestrzeni; 

10) przedstawić sposoby spędzania 

wolnego czasu;  

11) zaprosić kogoś, przyjąć zaproszenie 

i odmówić;  

12) podać godzinę i dzień tygodnia oraz 

zapytać o nie;  

13) na poczcie: wysłać list i paczkę; 

 

1) wiadomości geogra-

ficzne na temat Włoch;  

2) znani Włosi (posta-

cie historyczne i współ-

czesne); 

3) najbardziej znane 

miejscowości, zabytki 

Włoch 

4) zasady pragmatyki 

komunikacji telefo-

nicznej i internetowej 

(e-maile); 

 

1) podstawowe narodowości  

i zawody;  

2) formułki powitania, poże-

gnania i podziękowania; 

3) pytania o wiek, zdrowie  

i samopoczucie; 

4) czynności życia 

codziennego;  

5) formy zaproszenia;  

6) wyrażenia dotyczące 

zdarzeń z życia codziennego 

oraz spędzania wolnego 

czasu;  

7) nazwy sportów oraz 

wyrażenia związane z ich 

uprawianiem 

7) przymiotniki opisujące;  

8) nazwy miejsc oraz wyra-

żenia związane z lokalizacją 

przestrzenną;  

9) jednostki czasu: godziny, 

dni tygodnia, miesiące, pory 

roku;  

 

1) alfabet włoski w połączeniu z zasadami 

wymowy: sposoby zapisu dźwięków; 

2) rzeczowniki i przymiotniki zakończone 

na o, a i e: tworzenie liczby mnogiej;  

3) regularne tworzenie rodzaju żeńskiego 

rzeczowników i przymiotników;  

4) formy rodzajnika określonego  

i nieokreślonego oraz podstawowe zasady 

użycia rodzajnika;  

5) czasowniki avere i essere, chiamarsi;  

6) czas teraźniejszy czasowników na -

are,-ere, -ire, czasowników modalnych 

(volere, potere, dovere) i podstawowych 

czasowników nieregularnych;  

7) lokalizacja w czasie i przestrzeni: 

podstawowe struktury przyimkowe  

w połączeniu z nazwami miejsc  

i jednostkami czasu;  

8) liczebniki główne i porządkowe  

(1-2000);  

9) zaimki dzierżawcze;  

10) użycie formy grzecznościowej Lei. 

 


