
 Klasa 2AP, JĘZYK WŁOSKI – jedna godzina w tygodniu 

 

Nuovo progetto italiano 1a 

 

Unità 2-3 

 

 

Cele komunikacyjne 

Opanowanie w mowie i piśmie następujących umiejętności komunikacyjnych 

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; 

 

Cele poznawcze 

Uzyskanie podstawo-wych wiadomości na temat Włoch 

3) najbardziej znane miejscowości, zabytki Włoch 

4) zasady pragmatyki komunikacji telefo-nicznej i internetowej (e-maile); 

 

Materiał leksykalny 

Opanowanie następujących pól leksykalnych 

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. 



 

 

Materiał gramatyczny 

Opanowanie następujących zagadnień gramatycznych 

6) 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. 

 

 

Kryteria oceniania 

 

 

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 

        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 

 


