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                                             JĘZYK WŁOSKI – PROGRAM 

 

Moduł 1/A1/30 godz. 

 

Al lavoro! A1– Unita` 1-7 

CELE: SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 

Student potrafi: 
• przywitać się. 

• przedstawić siebie i innych/imię, 
nazwisko, narodowość, miejsce 
zamieszkania, podać nazwę 
uczelni oraz swojego wydziału/. 

• zadawać proste pytania  o adres, 
telefon, wiek, godzinę, 
upodobania.  

• nazywać liczebniki oraz proste 
działania matematyczne. 

• opowiadać o sposobach spędzania 
wolnego  czasu.  

• określać pory dnia oraz dni 
tygodnia. 

Alfabet – literowanie. 
Zasady wymowy. 
Odmiana czasowników regularnych I, II, III 
koniugacji w czasie teraźniejszym. 
Rodzajniki określone, forma i 
zastosowanie. 
Rodzajniki nieokreślone, 
forma i zastosowanie. 
Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników 
oraz przymiotników. 
Użycie przyimków: a, in, di, per. 
Odmiana czasowników nieregularnych       
(avere, essere, fare, andare, stare) w 
czasie teraźniejszym. 
Czasownik zwrotny: chiamarsi. 
Nazwy wydziałów PW 
Zawody.  
Narodowości. 
Dni tygodnia. 
Liczebniki i działania arytmetyczne. 
Czasowniki związane z czasem wolnym. 

 

Moduł 2 / A1/30 godz. 

Al lavoro! – Unita` 8-12  

CELE SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 
Student potrafi: 

• opisać swój dzień.  

• komunikować się w 
restauracji/barze:  rezerwować, 
zamawiać potrawy, przywoływać 
kelnera, prosić o rachunek lub 

Wyrażenia z czasownikiem avere: aver 
caldo/ freddo/sete/ fretta/paura itd. 
Odmiana czasowników zwrotnych 
Czasowniki związane z czynności dnia 
codziennego: alzarsi, svegliarsi, pettinarsi, 
vestirsi, lavarsi, incontrarsi 



fakturę . 

• opowiadać o potrawach. 

• nazywać warzywa i owoce. 

• mówić o tym co można, trzeba lub 
nie można, nie powinno się robić w 
miejscu pracy, na uczelni i innych 
miejscach. 

• opisywać miasto, dzielnicę, ulicę. 

• zapraszać oraz reagować na 
zaproszenia. 

• pytać o cenę i podawać cenę. 

• pytać o godzinę i ją podawać. 

• wyrażać upodobania. 

• podawać częstotliwość 
wykonywanych czynności. 

• opowiadać o swoim hobby. 

• nazywać kolory. 

• opisywać struktury 
przedsiębiorstwa. 

 
 
 
 
 
 

Określanie godzin. 
Nazwy związane z jedzeniem: ristorante, 
mensa, trattoria, pizzeria, bar. 
Nazwy warzyw i owoców. 
Nazwy potraw włoskich oraz podstawowe 
nazwy kaw. 
Słownictwo związane z płaceniem w 
restauracji: fattura, scontrino, ricevuta, 
P.IVA, codice fiscale. 
Czasowniki nieregularne: bere, potere, 
volere, dovere, stare, dire.  
Słownictwo związane z bezpieczeństwem 
pracy. 
Czasowniki nieregularne venire, uscire, 
rimanere. 
Zwroty służące zaproszeniu. 
Zwroty odmowy oraz akceptacji. 
Słownictwo związane z technologią: 
chiavetta USB, alimentatore, 
caricabatterie, lettore. 
Słownictwo związane z życiem w mieście: 
metropolitana, quartiere, fermata, servizi 
pubblici . 
Czynności związane z czasem wolnym - 
rozwinięcie  ( mostre, concerti, corsi ). 
Użycie c’e`, ci sono. 
Użycie partykuły ci. 
Użycie czasownika piacere. 

 
 

 

Moduł 3/ A1/30 godz. 

Al lavoro! – Unita` 13-16  

CELE: SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 
Student potrafi: 

• opisać miejsce pracy.  

• opisać mieszkanie oraz budynek. 

• komunikować się podczas podróży: 
pytać o godzinę odjazdu, przyjazdu, 
długość podróży, rodzaj biletów 
oraz pociągów. 

• uczestniczyć w rozmowie o pracę.  

• opowiadać o uczelni i studiach.  

• opisywać własne umiejętności i 
doświadczenia. 

Zaimki dzierżawcze liczby pojedynczej i 
mnogiej. 
Wyrażenia ci vuole, ci vogliono. 
Odmiana oraz zastosowanie czasownika 
sapere, porównanie z czasownikiem 
conoscere. 
Zastosowanie przyimków a, in, per, con, 
da. Czasowniki zwrotne, na przykładzie 
czasowników occuparsi i trovarsi. 
Łączenie przyimków z rodzajnikami. 
Przymiotniki opisowe ( buio, luminoso, 
caldo, freddo, bello, brutto). 



• pytać o drogę oraz wskazywać 
drogę.  

• rezerwować pokój w hotelu oraz 
zadawać pytania związane z 
rezerwacją w hotelu. 

• sygnalizować problemy. 

• opowiadać o swojej rodzinie. 
 

Słownictwo związane z podróżami i 
komunikacją miejską: dworzec, lotnisko, 
pociąg, samolot, hotel. 
Ruch drogowy – słownictwo. 
Regiony Włoch oraz ich stolice. 
 
 

 

Moduł 4/A2/30 godz. 

Al lavoro! – Unita` 17-20  

CELE: SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 
Student potrafi: 

• opowiadać o minionych 
wydarzeniach dnia codziennego.  

• opowiadać o wakacjach.  

• opowiadać o wydarzeniach z 
przeszłości na uczelni oraz w pracy 
w formie ustnej i pisemnej. 

• tworzyć krótkie prezentacje ustne. 

• porównywać. 

• formułować życzenia w formie 
ustnej i pisemnej. 

• opisywać przedmioty. 

• podawać datę. 

• opisywać pogodę.  

• opisywać pory roku. 

• opisywać święta we Włoszech. 

• opisywać włoskie firmy. 
 
 
- 

Czas przeszły dokonany Passato Prossimo.  
Czasowniki essere oraz avere w Passato 
Prossimo. 
Określenia czasowe związane z czasem 
przeszłym: due giorni fa, la settimana 
scorsa, ieri. 
Łączenie przyimków z 
rodzajnikami/kontynuacja/ 
Nazwy kolorów, materiałów, kształtów.  
Liczby wyższe. 
Miesiące.  
Pory roku. 
Określanie pogody. 
Włoskie święta i tradycje we Włoszech. 
Wyrażenia związane z życzeniami i 
pisaniem kartek. 
Czasowniki ruchu: salire, scendere, partire, 
arrivare, entrare.  
Krótkie opisy firm włoskich oraz ich 
historii.  
Słownictwo związane z targami. 

 

Moduł 5/A2/30 godz. 

Nuovo Espresso 2! – Unita` 1-3;8  

CELE: SŁOWNICTWO i GRAMATYKA 
Student potrafi: 

• opowiadać o ubraniach i je 
kupować.  

• porównywać.  

• Rozkazywać. 

• dawać rady. 

Zaimki dopełnienia dalszego. 
Tryb rozkazujący: wprowadzenie. 
Porównania, użycie di/che 
Forma i użycie czasu imperfetto. 
Różnica w użyciu imperfetto a passato 
pros simo. 



• opowiadać o swoim dzieciństwie. 

• opowiadać o przyzwyczajeniach w 
przeszłości.  

• opisywać wygląd zewnętrzny. 

• opisywać cechy charakteru. 

• mówić o przyszłości. 

• wyrażać życzenia i intencje. 

• mówić o pracy i warunkach pracy. 

• pisać podanie o pracę i życiorys. 
 

 
 

 
 
- 

Wyrażenia czasowe charakterystyczne dla 
czasu imperfetto. 
Końcówki: -ino, -one. 
Czasowniki: farcela, andarsene. 
Uzgadnianie końcówek imiesłowu 
participio passato z zaimkami dopełnienia 
bliższego. 
Czas przyszły: futuro semplice. 
Określenia czasowe futuro semplice. 
 
 
 
 

 

Podręcznik obowiązujący na lektoracie: 

Al lavoro! A1, Daniela Pepe, Giovanni Garelli, Loescher Editore Torino 

Al lavoro! A2, Daniela Pepe, Giovanni Garelli, Loescher Editore Torino 

Nuovo Espresso 2, Maria Bali, Giovanna Rizzo, Alma Edizioni 

Materiały uzupełniające: 

Grammatica della lingua italiana per Stranieri, Roberto Tartaglione, Angelica 

Benincasa, Alma Edizioni  

Nuovo Espresso 1, Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo, Alma Edizioni  

Gramatyka włoska dla wszystkich, Alessandra Latino, Marida Muscolino, 

Edilingua 
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