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Unità 10 –11 
 

Cele komunikacyjne Cele poznawcze Materiał leksykalny Materiał gramatyczny 

Opanowanie w mowie i piśmie 

następujących umiejętności 

komunikacyjnych 

Uzyskanie 

podstawowych 

wiadomości na temat 

Włoch 

Opanowanie następujących pól 

leksykalnych 

Opanowanie następujących 

zagadnień gramatycznych 

1) rozmawiać o przyrodzie i ochronie 

środowiska naturalnego; 

2) wyrażać własną opinię i zapytać  

o opinię;  

3) opowiedzieć i ocenić film;  

4) opowiedzieć spotkanie;  

5) wydać rozkaz i radzić;  

6) dyskutować na temat programu 

telewizyjnego, uzasadniając własne 

opinie i preferencje;  

7) usprawiedliwiać się;  

8) proponować rozwiązania alternatywne;  

9) przytoczyć czyjąś opinię; 

10) wyrażać żal z powodu 

niezrealizowanego pragnienia;  

11) mówić o czynności przyszłej  

w przeszłości, 

12) pytać o drogę i udzielać informacji na 

ten temat; 

13) rozmawiać o urządzeniach 

technicznych i technologiach 

informacyjno-komunikacyjnych 

1) Włosi i ochrona 

środowiska; 

2) włoska prasa 

codzienna;  

3) muzyka włoska i jej 

wykonawcy; 

4) włoska kinematografia 

współczesna i dawna; 

1) nazwy zwierząt, roślin; 

2) słownictwo służące do opisu 

krajobrazu; 

3) słownictwo związane  

z przyroda i ochroną środowiska 

4) czasowniki wyrażające sądy  

i opinie; 

5) przymiotniki wartościujące;  

6) słownictwo związane z kinem  

i filmem. 

7) słownictwo związane  

z telewizją i mediami;  

8) słownictwo związane z muzyką 

i koncertem, 

9)  wyrażenia używane dla 

opisywania kierunków  

i wskazywania drogi; 

10) wyrażenia związane ze 

światem nauki i techniki; 

1) użycie czasowników 

modalnych w połączeniu  

z czasownikami zwrotnymi;  

2) tryb rozkazujący czasowników 

nieregularnych;  

3) użycie zaimków osobowych  

z trybem rozkazującym; 

4) tryb warunkowy condizionale  

w czasie prostym i złożonym. 

5) czas zaprzeszły trapassato 

prossimo i zasady jego użycia, 

6) tryb rozkazujący czasowników 

regularnych;  

7) forma twierdząca i przecząca 

trybu rozkazującego; 



 

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 

 

 


