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POZIOM III.2.0 – II 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) przedstawiać wydarzenia przeszłe:
przebieg życia zawodowego, 
doświadczenia w pracy lub szkole; 
2) zamówić napój lub coś do 
jedzenia w barze, zamówić danie 
w restauracji;
3) zapytać o godziny funkcjonowa-
nia urzędu, sklepu, lokalu; 
4) zapytać o cenę i wyrazić opinię 
na jej temat.
5) wyrażać swoje preferencje; 
6) opisać posiłek i sposób jego 
przyrządzania; 
7) przedstawiać plany i projekty na 
przyszłość; 
8) wyrażać warunek w czasie 
przyszłym; 
9) zaplanować i zrealizować podróż
pociągiem; 
10) zaplanować wycieczkę; 
11) rozmawiać o pogodzie
12) rozmawiać o rodzinie

1) celebrowanie picia 
kawy i rola baru w życiu 
codziennym we Włoszech;
2) kolej we Włoszech: 
rodzaje pociągów, ceny 
biletów i dopłaty; 
3) tradycje świąteczne 
we Włoszech; 
4) historia pizzy i maka-
ronu oraz ich rola w życiu 
Włochów; rodzaje maka-
ronu oraz przepisy na 
typowe dania; 
5) wyjście do lokalu 
i rodzaje lokali uczęszcz-
anych przez Włochów; 
2) zasady poruszania się 
środkami komunikacji 
miejskiej;

1) słownictwo związane z pracą i ze 
szkołą; 
2) konsumpcja w barze i w restaura-
cji: nazwy napojów i dań oraz 
przymiotniki je opisujące; 
3) nazwy posiłków i ich opisywanie;
4) sprzęty kuchenne oraz czynności 
wykonywane w kuchni; 
6) słownictwo związane z tradycją 
obchodzenia świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku we 
Włoszech i w Polsce; 
7) na stacji i w pociągu; 
8) wyjazd w góry; 
9) wyrażenia związane z wycieczką; 
10) pogoda i zjawiska meteorologiczne;
11) rodzina i pokrewieństwo; 

1) czas przeszły passato prossimo 
i zasady użycia czasowników 
posiłkowych; 
2) passato prossimo czasowników 
modalnych; 
3) przysłówek ci; 
4) czas przyszły futuro semplice
5) I okres warunkowy; 
6) użycie zaimków dzierżawczych 
z nazwami pokrewieństwa;
7) odmiana i zasady użycia zaimka 
quello oraz przymiotnika bello; 
8) wyrażenia metterci i volerci; 


