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Opis kursu:
Wymagania wstępne
Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają już pewien zakres słownictwa (zgodnie z opisem kursów
języka włoskiego dla początkujących poziom A1 cz. I i cz. II), znają czas teraźniejszy czasowników
regularnych, nieregularnych i zwrotnych) , rodzajniki określone i nieokreślone , wiedzą jak utworzyć
liczbę mnogą rzeczowników i przymiotników, znają najczęściej używane przyimki proste i ściągnięte,
potrafią opowiedzieć o czynnościach, które wydarzyły się niedawno w czasie przeszłym passato
prossimo, choć mogą mieć jeszcze wiele obaw i wątpliwości co do poprawnego używania poznanych
dotąd struktur jak na przykład wybór czasownika posiłkowego( essere czy avere?), utworzenie
poprawnych form participio passato i innych.
Opis ogólny
Kurs ukierunkowany jest na kształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem i
zakłada aktywny udział słuchaczy w zajęciach. Podczas kursu będziemy zajmować się poszerzaniem
zakresu słownictwa i struktur gramatycznych niezbędnych do porozumiewania się w podstawowych
sytuacjach życia codziennego.
Opis szczegółowy
Treści merytoryczne:
Słownictwo
Święta we Włoszech. Wakacje. Podróże. (Vacanze, feste e viaggi).
Jaka będzie pogoda? – Che tempo farà domani?
W restauracji – Gli italiani a tavola e la storia della pasta.
Il cinema italiano – nauczymy się opowiadać o filmie, i wyrażać swoją opinię na temat dzieł

filmowych, aktorów, reżyserów.
I ricordi – czyli nasze wspomnienia.
Gramatyka
Czasy przeszłe: passato prossimo a imperfetto – różnice.Trapassato prossimo.
Czasy przyszłe: futuro semplice i futuro anteriore.
Zaimki i przymiotniki dzierżawcze.
Zaimki wskazujące i przymiotnik bello.
Czasowniki volerci / metterci.
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 (ciąg dalszy, unità 5-7) + dodatkowe materiały.
Cel ogólny kursu
Ogólnym celem kursu jest wykształcenie kompetencji językowej umożliwiającej rozumienie i
samodzielne formułowanie wypowiedzi w prostych sytuacjach komunikacyjnych zgodnych z opisem
kursu.
Oczekiwane efekty kształcenia
Po zakończeniu kursu z wynikiem pozytywnym słuchacz nabędzie umiejętność wykorzystania języka
włoskiego w sytuacjach życia codziennego omawianych na kursie.

