
Il Belpaese 1– język włoski 

 

Klasa 1AP, JĘZYK WŁOSKI– jedna godzina w tygodniu 

 

Unità 1, Lezione 0-2 

 

1. Treści leksykalne 

o Kraje 

o Narodowości 

o Alfabet 

o Wiek 

o Zawody 

o Miejsca pracy 

o Liczebniki główne od 0 do 100 

o Podstawowe działania matematyczne 

 

 

2. Treści gramatyczne 

 

o Tryb oznajmujący czasu teraźniejszego czasowników: CHIAMARSI, 

ESSERE  

o Zaimki osobowe podmiotu 

o Zaimki wskazujące: questo/a/i/e 

o Rodzaj i liczba przymiotników określających narodowość  

o Zaimki pytające: come, chi, di dove 

o Przyimek: di 

o Tryb oznajmujący czasu teraźniejszego czasowników: STUDIARE, 

LAVORARE, AVERE, FARE, VOLERE 

o Liczba i rodzaj rzeczowników 

o Rodzajniki określone w liczbie pojedynczej 

o Rodzajniki nieokreślone: un, uno, una, un’ 

o Zaimki pytające: quanti, quale, dove, che 

o Przyimek: in 

 

 

3. Treści funkcjonalne 
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o Powitania 

o Zapytanie o imię i przedstawianie się 

o Zapytanie o narodowość i poinformowanie o swojej narodowości 

o Przedstawianie innych osób 

o Struktury ułatwiające komunikację w języku włoskim 

o Wymowa włoska 

o Pytanie i informowanie o danych osobowych: wiek, zawód, miejsce pracy, numer 

telefonu 

o Informowanie o planach i intencjach na przyszłość 

 

 

4. Treści kulturowe 

o Regiony włoskie 

o Miasta włoskie 

o Włosi znani w świecie 
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 Kryteria oceny ucznia 

 

 

OCENA WYMAGANIA 

Celująca Uczeń potrafi:

  Płynnie operować strukturami gramatycznymi 

i słownictwem wykraczającym poza poziom grupy

  Zrozumieć treść i sens różnorodnych tekstów i rozmów

  Mówić płynnie, spójnie, bez zawahań

  Napisać krótki tekst zawierający pełne zdania z użyciem 

bogatego słownictwa i zróżnicowanych struktur 

gramatycznych 

Bardzo dobra Uczeń potrafi:

  Poprawnie operować podstawowymi strukturami języka 

obcego

  Stosować szeroki wachlarz słownictwa, odpowiedni do 

zadania

  Zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów

  Zrozumieć kluczowe informacje zawarte w różnorodnych 

tekstach i rozmowach

  Zrozumieć z łatwością polecenia nauczyciela

  Przekazać z powodzeniem wiadomość

  Mówić spójnie, bez zahamowań, popełniając niewielkie 

błędy

  Napisać krótki tekst zawierający pełne zdania, proste 

struktury i słownictwo

  Pisać teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej 

długości 

Dobra Uczeń potrafi:

  Poprawnie operować większością prostych struktur

  Używać szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego 

do zadania

Zazwyczaj rozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów rozmów

Zrozumieć polecenia nauczyciela 

        Zazwyczaj przekazać wiadomość

Mówić spójnie z lekkim wahaniem, popełniając niekiedy zauważalne 

błędy

Napisać tekst zawierający pełne zdania, proste struktury słownictwo

Pisać teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

Dostateczna Uczeń potrafi : 

        Poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami poznanymi 

w klasie 

        Używać zazwyczaj zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania 

        Zazwyczaj rozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów 

        Zrozumieć zazwyczaj polecenia nauczyciela 

        Czasami poprawnie przekazać wiadomość 
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        Mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem, popełniając sporo 

zauważalnych błędów 

        Podejmować próby napisania tekstu zawierające pełne zdania, 

proste struktury i słownictwo 

Dopuszczająca Uczeń potrafi : 

        Poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami poznanymi 

w klasie 

        Dysponować niewielkim zakresem słownictwa 

        Od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i 

wypowiedzi 

        Czasami przekazać wiadomość, ale z trudnościami 

        Czasami mówić spójnie, ale z częstym wahaniem, popełnia 

wiele zauważalnych błędów 

        apisać struktury z trudnościami, podejmując próby 

Niedostateczna Uczeń : 

        Nie opanował prostych struktur i słownictwa 

        Nie rozumie nawet ogólnego sensu prostych tekstów i rozmów 

        Nie potrafi przekazać żadnej wiadomości w języku francuskim 

        Nie potrafi napisać nawet krótkiego tekstu zawierającego pełne 

zdania, proste struktury i słownictwo 


