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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 oraz poziom A2 cz. I), znają czas
teraźniejszy czasowników regularnych, nieregularnych i zwrotnych), rodzajniki określone i
nieokreślone , wiedzą jak utworzyć liczbę mnogą rzeczowników i przymiotników, znają przyimki
proste i ściągnięte, potrafią opowiedzieć o swoich planach na przyszłość używając czasów futuro
semplice i anteriore, potrafią w prostych słowach opowiedzieć o czynnościach przeszłych używając
czasów passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo (choć mogą mieć jeszcze pewne problemy z
ich popranym użyciem).
Opis ogólny
Kurs ma na celu kształtowanie wszystkich czterech kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu,
czytania, pisania i mówienia. Zakłada aktywny udział słuchaczy w zajęciach na których będziemy
zajmować się poszerzaniem zakresu słownictwa i struktur gramatycznych niezbędnych do
porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego.
Opis szczegółowy
Treści merytoryczne:
Słownictwo
Zakupy we Włoszech czyli non solo al supermercato. Telewizja i prasa włoska.
Nauczymy się jak wyrażać swoją opinię, swoje pragnienia, radość i rozczarowanie. Jak opisywać
ubrania, jak poprosić o pomoc / przysługę a także jak wskazać komuś drogę.

Dowiemy się jaką prasę czytają Włosi i co lubią oglądać w telewizji.
Poznamy kilka ciekawostek na temat typowych włoskich produktów takich jak mozzarella czy
prosciutto di Parma.
Gramatyka
Pronomi diretti.
Pronomi diretti w czasach złożonych.Pronomi diretti z czasownikami modalnymi (potere, dovere, volere).
Il pronome partitivo ne.
Formy ce l’ho, ce n’è.
Czasowniki zwrotne i forma bezosobowa w czasie passato prossimo.
Pronomi indiretti.
Tryb rozkazujący imperativo.
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 , T. Marin, S. Magnelli (ciąg dalszy, unità 8-10) + dodatkowe materiały.
Cel ogólny kursu
Ogólnym celem kursu jest wykształcenie kompetencji językowej umożliwiającej rozumienie i
samodzielne formułowanie wypowiedzi na temat zawarte w opisie kursu.
Oczekiwane efekty kształcenia
Po zakończeniu kursu z wynikiem pozytywnym słuchacz nabędzie umiejętność wykorzystania języka
włoskiego w sytuacjach życia codziennego omawianych na kursie.

