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Opis kursu
Wymagania wstępne
Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają już pewne podstawy leksykalne i gramatyczne języka
włoskiego, znają czas teraźniejszy i rodzajniki i potrafią ich używać, wiedzą jak utworzyć liczbę mnogą
rzeczowników i przymiotników, potrafią zawierać znajomości, przedstawić siebie i innych.

Opis ogólny
Kurs ukierunkowany na kształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem, zakłada
aktywny udział słuchaczy w zajęciach. Podczas kursu będziemy zajmować się dalszym poznawaniem
podstaw leksykalno – gramatycznych języka niezbędnych do porozumiewania się podczas podróży
do Włoch, w podstawowych sytuacjach życia codziennego.
Kształcenie obejmuje również ćwiczenie umiejętności odróżniania stylów (formalny/ nieformalny),
pisanie krótkich listów, emaili…

Opis szczegółowy
Treści merytoryczne:
Słownictwo
- Mój dzień
- Na lotnisku
- W kawiarni / w barze
- Podróż pociągiem
- W mieście – pytanie o drogę
- Ciało ludzkie i najczęściej występujące dolegliwości
- Opowiadanie o rzeczach, które wydarzyły się w niedalekiej przeszłości

Gramatyka
- Czas teraźniejszy – powtórka i rozszerzenie czyli czasowniki nieregularne i zwrotne.
- Tryb rozkazujący.
- Czas przeszły dokonany passato prossimo.
- Przyimki proste i ściągnięte.
Wymagania oceny
Słuchacz zakończy kurs z wynikiem pozytywnym jeśli będzie regularnie uczestniczył w zajęciach
(przynajmniej 50 % obecności), będzie aktywny na zajęciach, przygotowany do zajęć (zadania
domowe) oraz zaliczy końcowy test pisemny.
Literatura
Nuovo Progetto Italiano 1 (T. Marin, S .Magnelli, wydawnictwo:Edilingua, ciąg dalszy, unità 3- 4) +
materiały dodatkowe.
Cel ogólny kursu
Ogólnym celem kursu jest wykształcenie elementarnej kompetencji językowej umożliwiającej
rozumienie i samodzielne formułowanie prostych zdań i krótkich wypowiedzi niezbędnych do
porozumiewania się w najczęściej spotykanych sytuacjach w czasie podróży do Włoch. Umiejętności
językowe słuchacza po zakończeniu kursu Po zakończeniu kursu z wynikiem pozytywnym słuchacz
nabędzie umiejętność wykorzystania języka włoskiego w sytuacjach życia codziennego omawianych
na kursie

