
Zakres materiału z języka włoskiego dla początkujących 

(klasa I) 

(W nawiasie odniesienie do podstawy programowej) 

 

I. Elementy komunikacyjne i leksykalne 

 

1. Nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie i innych osób, 

powitanie, pożegnanie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat, pytanie o 

dane rozmówcy i innych osób). (6.1) 

2. Rozpoczynanie, prowadzenie i zakończenie rozmowy. (6.2) 

3. Prowadzenie rozmowy telefonicznej. (1.12) 

4. Opis wyglądu zewnętrznego i cech charakteru człowieka. (1.1), (4.1) 

5. Dom (miejsce zamieszkania, opis domu, jego pomieszczeń i ich wyposażenia) (1.2) 

6. Praca (zawody i związane z nimi czynności). (1.4) 

7. Życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy 

spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości). (1.5) 

8. Informowanie o godzinie i pytanie o nią.  

9. Wyrażanie niepewności i wątpliwości. (5.4)  

10. Wyrażanie prośby i podziękowania oraz zgody i odmowy wykonania prośby. (6.6), 

(6.9) 

11. Uzyskiwanie i przekazywanie prostych  informacji i wyjaśnień. (6.4) 

12. Zamawianie w barze, jadłospis. (3.3), (1.6) 

13. Przedstawianie faktów z przeszłości. (4.3) 

14. Podróżowanie i turystyka (środki transportu, wycieczki, hotele, zwiedzanie). (1.8) 

15. Opis pogody. (1.13) 

16. Przedstawianie intencji i planów na przyszłość. (4.6) 

17. Liczebniki główne i porządkowe.  

18. Stosowanie form grzecznościowych. (1.15) 

19. Dni tygodnia, miesiące, pory roku. 

20. Elementy geografii Włoch (regiony i miasta) (1.15) 

21. Środki transportu miejskiego. (1.8) 

22. Pisanie listu nieformalnego. (7) 

23. Włosi i święta (religijne i narodowe). (1.15) 

 

 



II. Elementy gramatyczne 

1. Alfabet, wymowa. 

2. Rzeczowniki i przymiotniki (rodzaj i liczba). 

3. Rodzajniki określone i nieokreślone. 

4. Czas teraźniejszy (indicativo presente) – czasowniki regularne i nieregularne. 

5. Przyimki. 

6. Zaimki dzierżawcze. 

7. Czas przeszły dokonany (passato prossimo)- formy regularne i nieregularne. 

8. Czas przyszły prosty i złożony (futuro semplice i futuro composto) – formy regularne i 

nieregularne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakres materiału z języka włoskiego dla początkujących 

(klasa II- 3 godziny tygodniowo) 

(W nawiasie odniesienie do podstawy programowej) 

 

I. Elementy komunikacyjne i leksykalne 

1. Rozmowa o uczuciach (1.1.) 

2. Rodzina, stopnie pokrewieństwa (1.5.) 

3. Kuchnia włoska (1.6.) 

a. Dania włoskie (1.15.) 

b. Zamawianie w restauracji 

c. Zwyczaje żywieniowe Włochów (1.15.) 

4. Opowiadanie o wspomnieniach 

5. Opis przeszłości 

6. Opowiadanie filmu (1.9.) 

7. Kino włoskie (1.9., 1.15.) 

8. Zakupy spożywcze i odzieżowe (1.7.) 

a. Typowe produkty włoskie  (1.15.) 

b. Styliści włoscy (1.15.) 

c. Kolory, rozmiary, style 

d. Sposoby płatności 

9. Wyrażanie radości, gniewu i żalu (1.1.) 

10.  Oferowanie, przyjmowanie i odrzucanie pomocy (1.5.) 

11.  Telewizja (1.5., 1.9.) 

a. Program TV 

b. Ulubione programy- argumentacja 

12. Wyrażanie opinii (1.1.) 

13.  Wyrażanie pragnienia (1.1.) 

14.  Prośba o przysługę (1.5.) 

15. Dawanie rad (1.5.) 

16.  Wydawanie poleceń (1.5.) 

17.  Prośba o wskazanie drogi i udzielanie informacji na ten temat (1.5.) 

18.  Telewizja włoska  (1.15.) 

19.  Prasa włoska (1.15.) 



 

II. Elementy gramatyczne 

1. Zaimki i przymiotniki dzierżawcze 

2. Czas przeszły niedokonany- imperfetto 

3. Zaimki dopełnienia bliższego- pronomi diretti 

4. Pronomi diretti w czasach złożonych 

5. Czasowniki zwrotne 

6. Forma nieosobowa 

7. Zaimki dopełnienia dalszego- pronomi indiretti 

8. Tryb rozkazujący 

9. Tryb rozkazujący + zaimki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakres materiału z języka włoskiego dla początkujących – 

rozszerzony zakres materiału (klasa II, cztery godziny 

tygodniowo)) 

(W nawiasie odniesienie do podstawy programowej) 

 

I. Elementy komunikacyjne i leksykalne 

1. Rozmowa o uczuciach (1.1.) 

2. Rodzina, stopnie pokrewieństwa (1.5.) 

3. Kuchnia włoska (1.6.) 

d. Dania włoskie (1.15.) 

e. Zamawianie w restauracji 

f. Zwyczaje żywieniowe Włochów (1.15.) 

4. Opowiadanie o wspomnieniach 

5. Opis przeszłości (4.3.) 

6. Opowiadanie filmu (1.9.) 

7. Kino włoskie (1.9., 1.15.) 

8. Zakupy spożywcze i odzieżowe (1.7.) 

e. Typowe produkty włoskie  (1.15.) 

f. Styliści włoscy (1.15.) 

g. Kolory, rozmiary, style 

h. Sposoby płatności (1.7.) 

9. Wyrażanie radości, gniewu i żalu (1.1., 4.4., 6.8.) 

10.  Oferowanie, przyjmowanie i odrzucanie pomocy (1.5.) 

11.  Telewizja (1.5., 1.9.) 

a. Program TV 

b. Ulubione programy- argumentacja 

12. Wyrażanie opinii (1.1., 4.5.) 

13.  Wyrażanie pragnienia (1.1., 4.5.) 

14.  Prośba o przysługę (1.5., 6.9.) 

15. Dawanie rad (1.5.) 

16.  Wydawanie poleceń (1.5.) 

17.  Prośba o wskazanie drogi i udzielanie informacji na ten temat (1.5.) 

18.  Telewizja włoska  (1.15.) 



19.  Prasa włoska (1.15.) 

20.  Muzyka (1.5., 1.9.) 

a. Opowiadanie o koncercie 

b. Współczesna popularna muzyka włoska (1.15.) 

21.  Dawanie rad (5.5.) 

22.  Wyrażanie subiektywnej opinii (5.5.) 

23.  Wyrażanie pragnienia niemożliwego do zrealizowania (6.6.) 

24.  Przyszłość w przeszłości 

25.  Przepraszanie, odpowiedź na przeprosiny (6.10.) 

26.  Wyrażanie zaskoczenia i niedowierzania (6.8.) 

27.  Zawody (1.4.) 

28.  Kierunki uniwersyteckie (1.3.) 

29.  System szkolny we Włoszech (1.3., 1.15.) 

30.  Operacje bankowe (1.7.) 

31.  Pisanie listu formalnego (7.2., 7.7., 4.6.) 

32.  Pisanie listu motywacyjnego (7.2., 7.7., 4.6.) 

33.  Pisanie Curriculum Vitae (7.2., 7.7., 4.6.) 

34.  Rozmowa o pracę (1.4.) 

35.  Ekonomia włoska (1.15) 

I. Elementy gramatyczne 

10. Zaimki i przymiotniki dzierżawcze 

11. Czas przeszły niedokonany- imperfetto 

12.  Czas zaprzeszły (trapassato prossimo) 

13. Zaimki dopełnienia bliższego- pronomi diretti 

14. Pronomi diretti w czasach złożonych 

15. Czasowniki zwrotne 

16. Forma nieosobowa 

17. Zaimki dopełnienia dalszego- pronomi indiretti 

18. Tryb rozkazujący 

19. Tryb rozkazujący + zaimki 

20.  Condizionale semplice 

21. Condizionale composto 

22.  Zaimki względne 

23.  Stare + gerundio; stare per + infinito 

 


