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Moduł 1 / A1 

JĘZYK Włoski 
PROGRAM 

Caffe’ Italia unita’ 1- 3 

KOMUNIKACJA - SPRAWNOŚCI SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Przywitanie się. 
Przedstawienie siebie oraz drugiej osoby: 
imię, nazwisko, narodowość, miejsce 
zamieszkania, nazwa uczelni oraz swojego 
wydziału, włoskie odpowiedniki 
wydziałów itp. 
Zadawanie prostych pytań – pytanie o 
adres, telefon, wiek, godzinę, 
upodobania.  
Liczebniki, proste działania 
matematyczne. 
Bar- zamawianie/ rachunek/ krótka 
charakterystyka włoskich barów/ 
rodzaje kaw. 
Opis osoby. Proste 
informacje o najbliższej 
rodzinie. 
Pytania o drogę i 
wskazywanie drogi. 
Środki transportu. 
Zakupy: 
 

Alfabet – literowanie. 
Czasowniki  regularne i nieregularne w czasie 
teraźniejszym ( avere, essere, fare, andare, 
venire). 
Czasownik zwrotny:chiamarsi 
Wyrażenie c’e’/ ci sono. 
Rodzajniki: określone i nieokreślone. 
Rodzaj męski i żeński rzeczowników i 
przymiotników, liczba pojedyncza i 
mnoga. 
Użycie przyimków: a, in, di, per. 
Zawody, narodowości, nazwy przedmiotów. 
Liczebniki, działania arytmetyczne, data, 
godziny. 
Członkowie rodziny. 
Podstawowe przymiotniki dot. opisu osób. 
Podstawowe słownictwo związane z barem, 
zakupami, poruszaniem się po mieście. 

 

Moduł 2 / A1 
Caffe’ Italia 1 Unita’ 4,5 

KOMUNIKACJA - SPRAWNOŚCI SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Wyrażanie własnych upodobań. 
Restauracja: rezerwacja stolika, wzywanie 
kelnera, menu, reklamacje. 
Formułowanie zaproszenia i zareagowanie. 
Opisywanie mieszkania, miejsca 
zamieszkania, pokoju. 

 Szukanie i wynajęcie pokoju. 
Opowiadanie o czynnościach dnia 
codziennego, zainteresowaniach, 
rodzinie. 
Najsłynniejsi włoscy wynalazcy. 

Użycie czasownika piacere ( piace, piacciono) 
oraz zaimków dopełnienia dalszego. 
Stosowanie bene i buono. 
Zaimki dopełnienia bliższego. 
Zaimki przymiotne dzierżawcze. 
Czasowniki zwrotne. 
Słownictwo związane z restauracją, umawianiem 
się na spotkania, mieszkaniem, meblami, 
czynnościami codziennymi, czasem wolnym, 
sportem (nazwy dyscyplin sportowych). 
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Moduł 4 / A2 
Caffe’ Italia Unita’ 8-9 

KOMUNIKACJA - SPRAWNOŚCI SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 
Dworzec kolejowy, pociągi, zakup biletu. 
Wyrażanie czynności niedawnych, 
czynności zwyczajowych w przeszłości. 
Opisywanie okoliczności wydarzeń. 
Opisywanie wydarzeń z życia 
studenckiego, szkolnego, wspomnienia z 
dzieciństwa. 
Organizowanie spotkań, przyjęć- 
zaproszenie, przyjęcie lub odrzucenie 
zaproszenia. 
Opis osoby ( wygląd zewnętrzny cd. oraz 
cechy charakteru). 

Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego 
Stosowanie zaimków dopełnienia dalszego z 
czasownikami bastare, succedere, sembrare). 
Użycie anche i neanche. 
Czas przeszły niedokonany- imperfetto. 
Imperfetto a passato prossimo.Słownictwo 
związane z upodobaniami, ze szkołą, z życiem 
studenckim, z pracą ,wakacjami, rozrywkami. 

Caffe’ Italia Unita’ 6 - 7 

KOMUNIKACJA - SPRAWNOŚCI SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 
Opowiadanie o podróży i czasie wolnym. 
Opowiadanie o wydarzeniach z 
przeszłości. 
Zasięganie informacji w biurach podróży. 
Rezerwacja pokoju w hotelu. 
Określanie pogody . 
Zakupy w sklepach odzieżowych. Kolory i 
rodzaje tkanin. 

Słownictwo: zwyczaje, tradycje, czas wolny, 
opowiadanie o odbytej podróży, o wakacjach i 
sposobach spędzania, rezerwowanie pokoju 
hotelowego, robienie zakupów. 
Gramatyka: czas przeszły dokonany, użycie, 
tworzenie participio passato form regularnych i 
nieregularnych, wybór czasownika posiłkowego. 
Okoliczniki czasu przeszłego. 
Liczebniki porządkowe. 
Użycie partykuły ci. 



 

 

 
Podręczniki: 
Caffe’ Italia 1- corso di italiano wyd.ELI 
 
Materiały uzupełniające: 
 
Se ascoltando livelli A1- A2 wyd. Guerra Edizioni 
 
Praticamente dimmi... esercizi e attivita’ diprimo livello wyd. Guerra Edizioni 
 
L’italiano della matematica, fisica e chimica a cura di Anna Ignone e Mauro Pichassi wyd. Guerra 
Edizioni 


