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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA KLAS I (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ) 

 REALIZOWANY W WYMIARZE 2 GODZIN TYGODNIOWO 

 

 

„Kurs dla początkujących dla szkół  ponadpodstawowych – III etap edukacyjny (III.2.0)” 

 

Nr dopuszczenia podręcznika Nuovo progetto Italiano 1a-965/1/2019 

 

 

Ocena celująca: 

 

Uczeń zna całe słownictwo z poszczególnych działów, wykonuje prawidłowo wszystkie zadania z ćwiczeń powtórzeniowych i/lub bierze udział w konkursach 

językowych, jego średnia ocen wynosi minimum 5,5. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie spełnia wymagań potrzebnych do uzyskania oceny dopuszczającej, jego średnia ocen wynosi minimum 1,5. 
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Benvenuti – jednostka wprowadzająca 
 

Bardzo dobra 
 

dobra dostateczna dopuszczająca 

Uczeń: 
-Identyfikuje prawie wszystkie znane 
ikony kultury włoskiej i 
przyporządkowuje je do 
odpowiadających im ogólnych pojęć. 
-Potrafi wskazać inne ikony, które 
kojarzą mu się 
ze słowem Włochy, choćby te o 
charakterze międzynarodowym 
(pizza, ciao, opera).   
-Potrafi prawie bezbłędnie przeczytać 
alfabet. 
-Literuje prawie bezbłędnie proste 
wyrazy pojawiające się   
w pierwszej jednostce. 
-Potrafi przeliterować swoje imię i 
nazwisko. 
-Powtarza usłyszane wyrazy, 
rozpoznaje i wymawia prawie 
bezbłędnie dźwięki charakterystyczne 
dla języka Włoskiego 
-Zna zasady wymowy, akcentu oraz 
pisowni. 
-Prawidłowo wymawia i akcentuje 
poznane wyrazy. 
-Wie, jakie są rodzaje w języku 
włoskim i potrafi prawie bezbłędnie 
podać ich charakterystyczne, 
regularne końcówki w liczbie 
pojedynczej i mnogiej.  
-Zna prawie wszystkie wyjątki: 
rodzaju męskiego zakończone   
na -a, rodzaju żeńskiego zakończone 

Uczeń: 
-Identyfikuje dużo znanych ikon 
kultury włoskiej i przyporządkowuje je 
do odpowiadających im ogólnych 
pojęć. 
-Potrafi wskazać inne ikony, które 
kojarzą mu się 
ze słowem Włochy, choćby te o 
charakterze międzynarodowym 
(pizza, ciao, opera).   
-Potrafi przeczytać alfabet z 
niewielkim błędami 
-Literuje proste wyrazy pojawiające 
się  w pierwszej jednostce 
popełniając przy tym sporadyczne 
błędy 
-Potrafi przeliterować swoje imię i 
nazwisko. 
-Powtarza usłyszane wyrazy, 
rozpoznaje i wymawia dźwięki 
charakterystyczne dla języka 
Włoskiego popełniając przy tym 
sporadyczne błędy 
-Zna zasady wymowy, akcentu oraz 
pisowni, popełnia przy niech bardzo 
niewiele błędów 
-Prawidłowo wymawia i akcentuje 
prawie wszystkie poznane wyrazy. 
-Wie, jakie są rodzaje w języku 
włoskim i potrafi 
podać ich charakterystyczne, 
regularne końcówki w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, popełnia przy 

Uczeń: 
-Identyfikuje większość ikon kultury 
włoskiej i przyporządkowuje je do 
odpowiadających im ogólnych pojęć. 
-potrafi przeczytać alfabet, popełnia 
jednak przy tym sporo błędów 
-Literuje proste wyrazy pojawiające 
się  w pierwszej jednostce, popełnia 
przy tym jednak sporo błędów 
-Potrafi przeliterować swoje imię i 
nazwisko, popełnia przy tym jednak 
sporadyczne błędy 
-Powtarza usłyszane wyrazy, 
rozpoznaje i wymawia dźwięki 
charakterystyczne dla języka 
Włoskiego popełniając jednak przy 
tym sporo błędów 
-Zna większość zasad wymowy, 
akcentu oraz pisowni. 
-Prawidłowo wymawia i akcentuje 
znaczną większość poznanych 
wyrazów. 
-Wie, jakie są rodzaje w języku 
włoskim i potrafi 
podać ich charakterystyczne, 
regularne końcówki w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, popełnia przy 
tym jednak dość sporo błędów 
-Zna niektóre wyjątki: rodzaju 
męskiego zakończone   
na -a, rodzaju żeńskiego zakończone 
na -o,   
rzeczowniki nieodmienne typu: citta, 

Uczeń: 
-Identyfikuje niektóre znane ikony 
kultury włoskiej i przyporządkowuje je 
do odpowiadających im ogólnych 
pojęć.  
-Potrafi przeczytać alfabet, ale 
przeważają w czytaniu błędy 
-Literuje proste wyrazy pojawiające 
się  w pierwszej jednostce popełnia 
przy ty jednak bardzo dużo błędów 
- z trudem przeliterowuje swoje imię i 
nazwisko. 
-Powtarza usłyszane wyrazy, 
rozpoznaje i wymawia tylko niektóre 
dźwięki charakterystyczne dla języka 
Włoskiego 
-Zna niektóre zasady wymowy, 
akcentu oraz pisowni. 
-Prawidłowo wymawia i akcentuje 
niektóre poznane wyrazy. 
-Wie, jakie są rodzaje w języku 
włoskim i potrafi 
podać ich charakterystyczne, 
regularne końcówki w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, popełnia przy 
tym jednak bardzo dużo błędów 
-Zna niewiele wyjątków: rodzaju 
męskiego zakończone   
na -a, rodzaju żeńskiego zakończone 
na -o,   
rzeczowniki nieodmienne typu: citta, 
caffe, universita. 
-Przyporządkowuje odsłuchane 
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na -o,   
rzeczowniki nieodmienne typu: citta, 
caffe, universita. 
-Przyporządkowuje prawie 
bezbłędnie odsłuchane dialogi do 
sytuacji przedstawionych na 
fotografiach. 
 -Przedstawia się z imienia i 
nazwiska, określa swą narodowość. 
-Potrafi odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące narodowości przy 
wykorzystaniu czasownika essere i 
zadać pytanie o narodowość za 
pomocą właściwej intonacji. 
-Rozpoznaje i prawie bezbłędnie 
stosuje w poznanych kontekstach 
formy rodzajnika określonego oraz 
zna ogólne zasady jego stosowania. 
-Zna końcówki przymiotników, potrafi 
uzgadniać przymiotnik w rodzaju i w 
liczbie. 
-Konstruuje proste zdania z użyciem 
rodzajnika określonego i czasownika 
essere oraz przymiotnika, zgodnie z 
modelem 
art.+nome+verbo+agg. (np. La casa 
e’ bella). 
-Prawidłowo wymawia i czyta cyfry. 
Potrafi płynnie policzyć do 30.  
- Zna odmianę czasownika avere 
oraz  formy czasownika chiamarsi.  
-Potrafi prawie bezbłędnie 
przyporządkować odsłuchane dialogi 
do rysunków i połączyć ze sobą 
zdania 
-Potrafi odpowiedzieć na pytanie o 
imię, wiek, rodzeństwo, a także 
zapytać o to samo inne osoby w 
grupie. 

tym jednak sporadyczne błędy  
-Zna  większość wyjątków: rodzaju 
męskiego zakończone   
na -a, rodzaju żeńskiego zakończone 
na -o,   
rzeczowniki nieodmienne typu: citta, 
caffe, universita. 
-Przyporządkowuje odsłuchane 
dialogi do sytuacji przedstawionych 
na fotografiach, popełnia przy tym 
jednak sporadyczne błędy 
Przedstawia się z imienia i nazwiska, 
określa 
swą narodowość. 
-Potrafi odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące narodowości przy 
wykorzystaniu czasownika essere i 
zadać pytanie o narodowość za 
pomocą właściwej intonacji. 
-Rozpoznaje i w znacznej większości 
poprawnie stosuje w poznanych 
kontekstach formy rodzajnika 
określonego oraz zna ogólne zasady 
jego stosowania. 
-Zna końcówki przymiotników, potrafi 
w znacznej większości przypadków 
uzgadniać przymiotnik w rodzaju i w 
liczbie. 
-Konstruuje proste zdania z użyciem 
rodzajnika określonego i czasownika 
essere oraz przymiotnika, zgodnie z 
modelem 
art.+nome+verbo+agg. (np. La casa e 
bella), może popełniać sporadyczne 
błędy 
-Prawidłowo wymawia i czyta cyfry. 
Potrafi płynnie policzyć do 30.  
- Zna odmianę czasownika avere 
oraz  formy czasownika chiamarsi, 

caffe, universita. 
-Przyporządkowuje odsłuchane 
dialogi do sytuacji przedstawionych 
na fotografiach, popełnia przy tym 
jednak dość sporo błędów. 
Przedstawia się z imienia i nazwiska, 
określa 
swą narodowość. 
-Potrafi odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące narodowości przy 
wykorzystaniu czasownika essere i 
zadać pytanie o narodowość 
-Rozpoznaje i w większości stosuje w 
poznanych kontekstach formy 
rodzajnika określonego oraz zna 
większość ogólnych zasad jego 
stosowania. 
-Zna końcówki przymiotników, potrafi 
w większości przypadków uzgadniać 
przymiotnik w rodzaju i w liczbie. 
-Konstruuje proste zdania z użyciem 
rodzajnika określonego i czasownika 
essere oraz przymiotnika, zgodnie z 
modelem 
art.+nome+verbo+agg. (np. La casa e 
bella), czasami jednak popełnia błędy 
-Prawidłowo wymawia i czyta cyfry. 
Czasami popełnia błędy w liczeniu do 
30.  
- Zna odmianę czasownika avere 
oraz popełnia błędy w odmianie 
czasownika chiamarsi.  
-Potrafi w większości przypadków 
przyporządkować odsłuchane dialogi 
do rysunków i połączyć ze sobą 
zdania. 
-Potrafi w miarę komunikatywnie 
odpowiedzieć na pytanie o imię, wiek, 
rodzeństwo, a także zapytać o to 

dialogi do sytuacji przedstawionych 
na fotografiach, popełnia przy tym 
jednak bardzo dużo błędów. 
Przedstawia się z imienia i nazwiska, 
określa 
swą narodowość. 
-Potrafi odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące narodowości przy 
wykorzystaniu czasownika essere i 
zadać pytanie o narodowość  
-Rozpoznaje lecz ma duże problemy 
z poprawnym stosowaniem w 
poznanych kontekstach form 
rodzajnika określonego oraz nie zna 
dobrze ogólnych zasad jego 
stosowania. 
-Zna końcówki przymiotników lecz 
popełnia liczne błędy w uzgadnianiu 
przymiotnika w rodzaju i w liczbie. 
- próbuje konstruować proste zdania 
z użyciem rodzajnika określonego i 
czasownika essere oraz 
przymiotnika, zgodnie z modelem 
art.+nome+verbo+agg. (np. La casa e 
bella), popełnia jednak liczne błędy. 
- Popełnia błędy w wymawianiu i 
czytaniu cyfr. Nie potrafi płynnie 
policzyć do 30.  
- Zna odmianę czasownika avere 
oraz popełnia liczne błędy w 
odmianie czasownika chiamarsi.  
-Potrafi w nielicznych przypadkach 
przyporządkować odsłuchane dialogi 
do rysunków i połączyć ze sobą 
zdania. 
- Nie potrafi samodzielnie 
odpowiedzieć na pytanie o imię, wiek, 
rodzeństwo, a także zapytać o to 
samo inne osoby w grupie. 
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 mogą jednak pojawić się 
sporadyczne błędy. 
-Potrafi przyporządkować odsłuchane 
dialogi do rysunków i połączyć ze 
sobą zdania, popełnia przy tym 
sporadyczne błędy 
-Potrafi odpowiedzieć na pytanie o 
imię, wiek, rodzeństwo, a także 
zapytać o to samo inne osoby w 
grupie, czasami popełnia jednak 
drobne błędy 
 

samo inne osoby w grupie. 
 

 

1. Un nuovo inizio 
 

-Rozpoznaje końcówki, potrafi  
wybrać poprawną formę czasownika, 
odpowiada na pytania do tekstu, 
uzupełnia dialog i ćwiczenia 
poprawną formą czasownika w 
czasie teraźniejszym, może 
popełniać sporadyczne błędy 
-Podaje o sobie podstawowe 
informacje typu: studio, lavoro.                      
-Poprawnie akcentuje  formy 3 osoby 
liczby mnogiej. 
-Rozpoznaje i prawie bezbłędnie 
stosuje w poznanych kontekstach 
formy rodzajnika nieokreślonego, 
zamienia rodzajnik określony na 
nieokreślony oraz zna ogólne zasady 
jego stosowania. 
-Zna końcówkę w liczbie mnogiej 
przymiotników zakończonych na -e i 
poprawnie uzgadnia przymiotnik z 
rzeczownikiem w liczbie mnogiej.   
-Potrafi zadawać pytania i udzielać 
odpowiedzi dotyczących 
narodowości, miejsca zamieszkania, 

-Rozpoznaje końcówki, potrafi 
wybrać poprawną formę czasownika, 
odpowiada na pytania do tekstu, 
uzupełnia dialog i ćwiczenia 
poprawną formą czasownika w 
czasie teraźniejszym, popełnia przy 
tym niewiele błędów 
-Podaje o sobie podstawowe 
informacje typu: studio, lavoro.                      
-Poprawnie akcentuje  formy 3 osoby 
liczby mnogiej. 
-Rozpoznaje i poprawnie stosuje w 
poznanych kontekstach formy 
rodzajnika nieokreślonego, zamienia 
rodzajnik określony na nieokreślony 
oraz zna ogólne zasady jego 
stosowania, może popełniać 
niewielkie błędy 
-Zna końcówkę w liczbie mnogiej 
przymiotników zakończonych na -e i 
poprawnie uzgadnia przymiotnik z 
rzeczownikiem w liczbie mnogiej.   
-Potrafi zadawać pytania i udzielać 
odpowiedzi dotyczących 

-Rozpoznaje końcówki, czasami 
potrafi wybrać poprawną formę 
czasownika, odpowiada na pytania 
do tekstu, uzupełnia dialog i 
ćwiczenia  formą czasownika w 
czasie teraźniejszym, popełnia 
jednak sporo błędów 
-Podaje o sobie podstawowe 
informacje typu: studio, lavoro.                      
-ma problem z poprawnym 
akcentowaniem formy 3 osoby liczby 
mnogiej. 
-Rozpoznaje i w większości 
przypadków poprawnie stosuje w 
poznanych kontekstach formy 
rodzajnika nieokreślonego, zamienia 
rodzajnik określony na nieokreślony 
oraz zna większość ogólnych zasad 
jego stosowania. 
-Zna końcówkę w liczbie mnogiej 
przymiotników zakończonych na -e i 
poprawnie uzgadnia przymiotnik z 
rzeczownikiem w liczbie mnogiej.   
-Potrafi z niewielkimi błędami 

-z trudem rozpoznaje końcówki, 
często nie potrafi wybrać poprawną 
formę czasownika, odpowiada na 
pytania do tekstu z pomocą 
nauczyciela, stara się uzupełnić 
dialog i ćwiczenia poprawną formą 
czasownika w czasie teraźniejszym, 
popełnia jednak przy tym bardzo 
liczne błędy  
-ma problem z podaniem o sobie 
podstawowych informacji typu: studio, 
lavoro.                      
 – ma problem z poprawnym 
akcentowaniem  formy 3 osoby liczby 
mnogiej. 
-ma problem z rozpoznawaniem i 
poprawnym stosowaniem w 
poznanych kontekstach formy 
rodzajnika nieokreślonego, z trudem 
zamienia rodzajnik określony na 
nieokreślony oraz nie  zna dobrze 
ogólnych zasad jego stosowania. 
-Zna końcówkę w liczbie mnogiej 
przymiotników zakończonych na -e i 
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powodów obecności w danym kraju. 
- Potrafi prawie bezbłędnie uzupełnić 
ćwiczenie poprawnymi wyrażeniami.  
- Stosuje poprawne formy 
pozdrowienia. 
-Rozróżnia wyrażenia 
grzecznościowe od formy 
bezpośredniej. 
-Potrafi opisać swój wygląd za 
pomocą przymiotników określających 
wzrost, wiek i kolor włosów lub oczu, 
a także podać najbardziej 
charakterystyczne cechy swojego 
charakteru, popełnia sporadyczne 
błędy 
-Zna wszystkie wprowadzone nazwy 
części ciała. 
-Potrafi wymienić kilka regionów 
włoskich, podać ich stolice. 
-Zna nazwy mórz otaczających 
Włochy, największe włoskie wyspy. 

 

narodowości, miejsca zamieszkania, 
powodów obecności w danym kraju. 
- Potrafi z niewielkim błędami 
uzupełnić ćwiczenie poprawnymi 
wyrażeniami.  
- Stosuje poprawne formy 
pozdrowienia. 
-Rozróżnia wyrażenia 
grzecznościowe od formy 
bezpośredniej. 
-Potrafi z niewielkimi błędami opisać 
swój wygląd za pomocą 
przymiotników określających wzrost, 
wiek i kolor włosów lub oczu, a także 
podać najbardziej charakterystyczne 
cechy swojego charakteru. 
-Zna większość wprowadzonych 
nazw części ciała. 
-Potrafi wymienić kilka regionów 
włoskich, podać ich stolice. 
-Zna nazwy mórz otaczających 
Włochy, największe włoskie wyspy. 

 

zadawać pytania i udzielać 
odpowiedzi dotyczących 
narodowości, miejsca zamieszkania, 
powodów obecności w danym kraju. 
- Potrafi w większości przypadków 
uzupełnić ćwiczenie poprawnymi 
wyrażeniami.  
- Stosuje w większości przypadków 
poprawne formy pozdrowienia. 
-Rozróżnia wyrażenia 
grzecznościowe od formy 
bezpośredniej. 
-Potrafi opisać swój wygląd za 
pomocą przymiotników określających 
wzrost, wiek i kolor włosów lub oczu, 
a także podać najbardziej 
charakterystyczne cechy swojego 
charakteru, popełnia jednak dość 
liczne błędy 
-Zna niektóre wprowadzone nazwy 
części ciała. 
-Potrafi wymienić kilka regionów 
włoskich, podać ich stolice. 
-Zna nazwy mórz otaczających 
Włochy, największe włoskie wyspy. 

 

poprawnie uzgadnia przymiotnik z 
rzeczownikiem w liczbie mnogiej.   
-ma trudności z zadawaniem pytań i 
udzielaniem odpowiedzi dotyczących 
narodowości, miejsca zamieszkania, 
powodów obecności w danym kraju. 
- ma problemy z uzupełnieniem 
ćwiczeń poprawnymi wyrażeniami.  
- często ma trudności w stosowaniu 
poprawnych form pozdrowienia. 
-Rozróżnia wyrażenia 
grzecznościowe od formy 
bezpośredniej. 
-Potrafi opisać swój wygląd za 
pomocą przymiotników określających 
wzrost, wiek i kolor włosów lub oczu, 
a także podać najbardziej 
charakterystyczne cechy swojego 
charakteru, popełni jednak przy tym 
bardzo liczne błędy 
-Zna nieliczne wprowadzone nazwy 
części ciała. 
-Potrafi wymienić kilka regionów 
włoskich, lecz ma problem z 
podaniem ich stolic. 
-Zna niektóre nazwy mórz 
otaczających Włochy oraz niektóre 
największe włoskie wyspy. 

 

2. Come passi il tempo libero? 
 

-Zna prawie bezbłędnie pełną 
odmianę wszystkich czasowników 
nieregularnych zawartych w treści 
niniejszej jednostki 
-Odróżnia znaczenie i poprawnie 
stosuje czasowniki andare i venire. 
-Zna modele odmiany czasowników 

-Zna  odmianę wszystkich 
czasowników nieregularnych 
zawartych w treści niniejszej 
jednostki, popełnia jednak przy nich 
nieliczne błędy 
-Odróżnia znaczenie i poprawnie 
stosuje czasowniki andare i venire. 

-Zna w większości przypadków pełną 
odmianę  czasowników 
nieregularnych zawartych w treści 
niniejszej jednostki.  
-ma czasami problem z odróżnieniem  
znaczenia i poprawnym stosowaniem 
czasowników andare i venire. 

-Zna pełną odmianę tylko niektórych 
czasowników nieregularnych 
zawartych w treści niniejszej 
jednostki.  
- ma trudności z odróżnieniem 
znaczenia i poprawnym stosowaniem 
czasowników andare i venire. 
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zakończonych na -care i -gare oraz 
na -ciare i -giare. 
-Potrafi odpowiedzieć na pytania:  
Che cosa fai la mattina/dopo la 
lezione/ stasera/domani? 
-Potrafi poprawnie zadać te pytania 
innym osobom w grupie. 
-Zna prawie bezbłędnie odmianę 
czasowników modalnych oraz 
uzupełnia zdania i dialogi ich 
poprawnymi formami.  
-Odpowiada na pytania dotyczące 
chęci czy powinności, potrafi 
powiedzieć, jakie ma plany, co chce, 
co musi, a co może zrobić i na co ma 
ochotę, stosując czasowniki modalne 
i wyrażenie aver voglia di.   
-Potrafi podać daną liczbę od 30-
2000 oraz ją zapisać. 
-Zna, rozpoznaje i poprawnie 
akcentuje formy liczebników 
porządkowych  od 1-25. 
-Potrafi podać swój numer telefonu 
(licząc dziesiątkami oraz setkami) i 
datę urodzin.  
-Zna zasady podawania dat – 
liczebnik porządkowy w przypadku 
pierwszego dnia miesiąca, w 
pozostałych liczebniki główne. 
-Zna znaczenie i zasady stosowania 
wybranych przyimków (np. przyimek 
a + nazwa miasta, in + nazwa kraju, 
in + środek lokomocji). 
-Odpowiada na pytania 
wykorzystujące czasowniki i łączące 
się z nimi przyimki z tabeli ze strony 
37 podręcznika (np. dove vai, da 
dove vieni, dove parti?). 
-Uzupełnia dialogi z poznanym 

-popełnia nieliczne błędy w odmianie 
czasowników zakończonych na -care 
i -gare oraz na -ciare i -giare. 
-Potrafi odpowiedzieć na pytania:  
Che cosa fai la mattina/dopo la 
lezione/ stasera/domani?, popełnia 
przy tym sporadyczne błędy 
-Potrafi zadać te pytania innym 
osobom w grupie, popełnia przy tym 
sporadyczne błędy 
-Zna odmianę czasowników 
modalnych oraz uzupełnia zdania i 
dialogi ich poprawnymi formami, 
rzadko popełniając przy tym błędy 
-Odpowiada na pytania dotyczące 
chęci czy powinności, potrafi 
powiedzieć, jakie ma plany, co chce, 
co musi a co może zrobić i na co ma 
ochotę, stosując czasowniki modalne 
i wyrażenie aver voglia di, popełnia 
przy tym niewielkie błędy  
-Potrafi podać daną liczbę od 30-
2000 oraz ją zapisać. 
-Zna, rozpoznaje i w większości 
przypadków poprawnie akcentuje 
formy liczebników porządkowych  od 
1-25. 
-Potrafi prawie bezbłędnie podać 
swój numer telefonu (licząc 
dziesiątkami oraz setkami) i datę 
urodzin.  
-Zna i ze sporadycznymi błędami 
stosuje zasady podawania dat – 
liczebnik porządkowy w przypadku 
pierwszego dnia miesiąca, w 
pozostałych liczebniki główne. 
-Zna znaczenie i zasady stosowania 
wybranych przyimków (np. przyimek 
a + nazwa miasta, in + nazwa kraju, 

-czasami popełnia błędy w  odmianie 
czasowników zakończonych na -care 
i -gare oraz na -ciare i -giare. 
-Potrafi odpowiedzieć na pytania:  
Che cosa fai la mattina/dopo la 
lezione/ stasera/domani?, popełnia 
przy tym czasami błędy 
-Potrafi  zadać te pytania innym 
osobom w grupie, popełnia przy tym 
czasami błędy 
-Zna odmianę czasowników 
modalnych oraz uzupełnia zdania i 
dialogi w większości przypadków ich 
poprawnymi formami.  
-Odpowiada na pytania dotyczące 
chęci czy powinności, potrafi 
powiedzieć, jakie ma plany, co chce, 
co musi, a co może zrobić i na co ma 
ochotę, stosując czasowniki modalne 
i wyrażenie aver voglia di, czasami 
popełnia błędy   
-Potrafi podać daną liczbę od 30-
2000 oraz ją zapisać. 
-Zna, rozpoznaje formy liczebników 
porządkowych  od 1-25. 
-Potrafi z nielicznymi błędami podać 
swój numer telefonu (licząc 
dziesiątkami oraz setkami) i datę 
urodzin.  
-Zna i w większości przypadków 
stosuje poprawnie zasady podawania 
dat – liczebnik porządkowy w 
przypadku pierwszego dnia miesiąca, 
w pozostałych liczebniki główne. 
-Zna w większości przypadków 
znaczenie i zasady stosowania 
wybranych przyimków (np. przyimek 
a + nazwa miasta, in + nazwa kraju, 
in + środek lokomocji). 

-ma trudności z  odmianą 
czasowników zakończonych na -care 
i -gare oraz na -ciare i -giare. 
-nie potrafi bez pomocy nauczycila 
odpowiedzieć na pytania:  Che cosa 
fai la mattina/dopo la lezione/ 
stasera/domani? 
- nie potrafi bez pomocy nauczyciela 
poprawnie zadać te pytania innym 
osobom w grupie. 
-Zna odmianę czasowników 
modalnych oraz uzupełnia zdania i 
dialogi niektórymi ich poprawnymi 
formami.  
-Odpowiada na pytania dotyczące 
chęci czy powinności, potrafi 
powiedzieć, jakie ma plany, co chce, 
co musi a co może zrobić i na co ma 
ochotę, stosując czasowniki modalne 
i wyrażenie aver voglia di, popełnia 
przy tym bardzo liczne błędy  
-Potrafi podać daną liczbę od 30-
2000 oraz ją zapisać. 
- nie zna wszystkich liczebników 
porządkowych  od 1-25. 
-Potrafi popełniając jednak przy tym 
sporo błędów podać swój numer 
telefonu (licząc dziesiątkami oraz 
setkami) i datę urodzin.  
-nie zna dokładnie i w większości 
przypadków nie stosuje poprawnie 
zasad podawania dat – liczebnik 
porządkowy w przypadku pierwszego 
dnia miesiąca, w pozostałych 
liczebniki główne. 
-Zna znaczenie i niektóre zasady 
stosowania wybranych przyimków 
(np. przyimek a + nazwa miasta, in + 
nazwa kraju, in + środek lokomocji). 



7 
 

słownictwem, stosownie do 
kontekstu. 
-Potrafi przyjąć zaproszenie, zgodzić 
się na propozycję lub odmówić, 
używając podanych w materiale 
zwrotów. 
-Potrafi zapytać o przyczynę odmowy 
i podać jej powód. 
-Podaje swój pełny adres, typ 
budynku,  w którym mieszka.  
-Potrafi opisać położenie i ogólny 
wygląd swojego mieszkania. 
-Zna wszystkie dni tygodnia, 
rozróżnia znaczenie: lunedi`, il 
lunedi`.         
-Potrafi zapytać i podać dzień 
tygodnia.  
-Pyta i odpowiada  na pytania o 
godzinę: Che ora e`/che ore sono?, 
podając pełne godziny oraz dzieląc 
godzinę na połowę  i kwadranse 
-Zna nazwy środków transportu i 
potrafi przyporządkować je do 
fotografii, poprawnie rozwiązuje 
krótkie testy rozwijające umiejętność 
rozumienia tekstu pisanego na 
poziomie globalnym. 
-Potrafi wskazać wykorzystywane we 
Włoszech środki transportu. 

 

in + środek lokomocji), popełnia przy 
tym niewielkie błędy 
-Odpowiada na pytania 
wykorzystujące czasowniki i łączące 
się z nimi przyimki z tabeli ze strony 
37 podręcznika (np. dove vai, da 
dove vieni, dove parti?), popełnia 
sporadyczne błędy 
-Uzupełnia dialogi z poznanym 
słownictwem, stosownie do 
kontekstu. 
-Potrafi przyjąć zaproszenie, zgodzić 
się na propozycję lub odmówić, 
używając podanych w materiale 
zwrotów, popełnia przy tym 
sporadyczne błędy 
-Potrafi zapytać o przyczynę odmowy 
i podać jej powód, popełniając przy 
tym tylko sporadyczne błędy 
-Podaje swój pełny adres, typ 
budynku,  w którym mieszka.  
-Potrafi opisać położenie i ogólny 
wygląd swojego mieszkania. 
-Zna wszystkie dni tygodnia, 
rozróżnia znaczenie: lunedi`, il 
lunedi`.        
 -Potrafi zapytać i podać dzień 
tygodnia.  
-Pyta i odpowiada  na pytania o 
godzinę: Che ora e`/che ore sono?, 
podając pełne godziny oraz dzieląc 
godzinę na połowę  i kwadranse, 
popełnia sporadyczne błędy 
-Zna nazwy środków transportu i 
potrafi przyporządkować je do 
fotografii, popełnia nieliczne błędy w 
rozwiązywaniu krótkich testów 
rozwijających umiejętność rozumienia 
tekstu pisanego na poziomie 

-Odpowiada na pytania 
wykorzystujące czasowniki i łączące 
się z nimi przyimki z tabeli ze strony 
37 podręcznika (np. dove vai, da 
dove vieni, dove parti?), popełnia 
przy tym dość liczne błędy 
-Uzupełnia dialogi z poznanym 
słownictwem, stosownie do 
kontekstu. 
-Potrafi w większości przypadków 
przyjąć zaproszenie, zgodzić się na 
propozycję lub odmówić, używając 
podanych w materiale zwrotów 
-Potrafi w większości przypadków 
zapytać o przyczynę odmowy i podać 
jej powód. 
-Podaje swój pełny adres, typ 
budynku,  w którym mieszka, 
czasami popełnia błędy 
-Potrafi opisać położenie i ogólny 
wygląd swojego mieszkania. 
-Zna wszystkie dni tygodnia      
 -Potrafi zapytać i podać dzień 
tygodnia.  
-Pyta i odpowiada  na pytania o 
godzinę: Che ora e`/che ore sono?, 
podając pełne godziny oraz dzieląc 
godzinę na połowę  i kwadranse, 
czasami popełnia błędy 
-Zna większość nazw środków 
transportu i potrafi przyporządkować 
je do fotografii, w większości 
przypadków poprawnie rozwiązuje 
krótkie testy rozwijające umiejętność 
rozumienia tekstu pisanego na 
poziomie globalnym. 
-Potrafi wskazać większość 
wykorzystywanych we Włoszech 
środków transportu. 

-Odpowiada na pytania 
wykorzystujące czasowniki i łączące 
się z nimi przyimki z tabeli ze strony 
37 podręcznika (np. dove vai, da 
dove vieni, dove parti?), popełnia 
przy tym bardzo liczne błędy 
-Uzupełnia dialogi z poznanym 
słownictwem, stosownie do 
kontekstu. 
-Potrafi tylko w niewielu przypadkach 
przyjąć zaproszenie, zgodzić się na 
propozycję lub odmówić, używając 
podanych w materiale zwrotów. 
-Potrafi tylko w niektórych 
przypadkach zapytać o przyczynę 
odmowy i podać jej powód. 
-Podaje swój pełny adres, typ 
budynku,  w którym mieszka, 
popełnia dość liczne błędy 
-Potrafi opisać położenie i ogólny 
wygląd swojego mieszkania. 
-Zna większość dni tygodnia       
  -Potrafi zapytać i podać dzień 
tygodnia.  
-Pyta  lecz ma duży problem z 
odpowiedzią  na pytania o godzinę: 
Che ora e`/che ore sono?, podając 
pełne godziny oraz dzieląc godzinę 
na połowę  i kwadranse. 
-Zna niektóre nazwy środków 
transportu i potrafi przyporządkować 
je do fotografii, poprawnie rozwiązuje 
tylko nieliczne krótkie testy 
rozwijające umiejętność rozumienia 
tekstu pisanego na poziomie 
globalnym. 
-Potrafi wskazać niektóre 
wykorzystywane we Włoszech środki 
transportu. 
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globalnym. 
-Potrafi wskazać wykorzystywane we 
Włoszech środki transportu. 

 

  

3. Scrivere e telefonare 
 

Zna wszystkie formy przyimków 
ściągniętych. 
-Wie, które przyimki ulegają 
ściągnięciu, a które nie. 
-Zna podstawowe zasady, kiedy 
stosować przyimki proste, a kiedy 
ściągnięte.   
-Uzupełnia zdania prawidłowymi 
formami przyimków prostych  i 
ściągniętych, popełnia sporadyczne 
błędy 
-Wie, kiedy stosowany jest rodzajnik 
cząstkowy i popełnia sporadyczne 
błędy w jego zastosowaniu 
-Rozpoznaje formy rodzajnika 
nieokreślonego w liczbie mnogiej   
i stosuje go w konstruowanych  przez 
siebie zdaniach popełniając 
sporadyczne błędy 
-Zadaje pytanie o położenie danej 
rzeczy (dov’e il televisore?) i udziela 
odpowiedzi przy wykorzystaniu 
wyrażeń lokalizujących. 
-Zna zasady i poprawnie stosuje się 
formy czasownika essere i esserci. 
-Rozpoznaje i stosuje poznane formy 
zaimków dzierżawczych.  
-Odpowiada na pytania: di chi e 
questo libro?, używając krótkich 
odpowiedzi twierdzących: e mio, 
bądź przeczących: no, non e mio, e 
suo.  

Zna prawie wszystkie formy 
przyimków ściągniętych. 
-Wie, które przyimki ulegają 
ściągnięciu, a które nie, popełnia 
sporadyczne błędy 
-Zna większość podstawowych 
zasad, kiedy stosować przyimki 
proste, a kiedy ściągnięte.  
-Uzupełnia zdania w większości 
przypadków prawidłowymi formami 
przyimków prostych  i ściągniętych. 
-Wie, kiedy stosowany jest rodzajnik 
cząstkowy i w większości 
przypadków prawidłowo go stosuje 
-Rozpoznaje formy rodzajnika 
nieokreślonego w liczbie mnogiej   
i stosuje go w konstruowanych  przez 
siebie zdaniach popełniając nieliczne 
błędy 
-Zadaje pytanie o położenie danej 
rzeczy (dov’e il televisore?) i udziela 
odpowiedzi przy wykorzystaniu 
wyrażeń lokalizujących, popełnia 
sporadyczne błędy 
-Zna zasady i stosuje formy 
czasownika essere i esserci, popełnia 
nieliczne błędy 
-Rozpoznaje i stosuje poznane formy 
zaimków dzierżawczych.  
-Odpowiada na pytania: di chi e 
questo libro?, używając krótkich 
odpowiedzi twierdzących: e mio, 

Zna większość form przyimków 
ściągniętych. 
-Wie  w większości przypadków które 
przyimki ulegają ściągnięciu, a które 
nie. 
-Zna niektóre podstawowe zasady, 
kiedy stosować przyimki proste, a 
kiedy ściągnięte.   
-Uzupełnia zdania prawidłowymi 
formami przyimków prostych  i 
ściągniętych, czasami popełnia błędy 
-Wie, kiedy stosowany jest rodzajnik 
cząstkowy lecz czasami popełnia 
błędy 
-Rozpoznaje formy rodzajnika 
nieokreślonego w liczbie mnogiej   
i w większości przypadków stosuje go 
poprawnie w konstruowanych  przez 
siebie zdaniach. 
-Zadaje pytanie o położenie danej 
rzeczy (dov’e il televisore?) i udziela 
odpowiedzi przy wykorzystaniu 
wyrażeń lokalizujących, popełnia 
nieliczne błędy 
-Zna zasady i w większości 
przypadków poprawnie stosuje formy 
czasownika essere i esserci. 
-Rozpoznaje i stosuje poznane formy 
zaimków dzierżawczych.  
-Odpowiada na pytania: di chi e 
questo libro?, używając krótkich 
odpowiedzi twierdzących: e mio, 

Zna niektóre formy przyimków 
ściągniętych. 
- ma problem z rozpoznaniem które 
przyimki ulegają ściągnięciu, a które 
nie. 
-Zna nieliczne podstawowe zasady, 
kiedy stosować przyimki proste, a 
kiedy ściągnięte.   
-w nielicznych przypadkach uzupełnia 
zdania prawidłowymi formami 
przyimków prostych  i ściągniętych. 
-Wie, kiedy stosowany jest rodzajnik 
cząstkowy, w większości przypadków 
popełnia jednak błędy 
-Rozpoznaje formy rodzajnika 
nieokreślonego w liczbie mnogiej   
lecz ma problem ze stosowaniem go 
w konstruowanych  przez siebie 
zdaniach. 
-Zadaje pytanie o położenie danej 
rzeczy (dov’e il televisore?) i udziela 
odpowiedzi przy wykorzystaniu 
wyrażeń lokalizujących, popełnia 
jednak liczne błędy 
-Zna zasady lecz ma problem ze 
stosowaniem  poprawnej formy 
czasownika essere i esserci. 
-Rozpoznaje i stosuje poznane formy 
zaimków dzierżawczych.  
-Odpowiada na pytania: di chi e 
questo libro?, używając krótkich 
odpowiedzi twierdzących: e mio, bądź 
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- Potrafi przeczytać i rozumie ze 
słuchu daną liczbę. 
-Potrafi zapytać, gdzie jest np. 
poczta, skrzynka na listy, kawiarenka 
internetowa.  
-Potrafi poprosić np. o znaczek, 
kopertę.  
-Prawidłowo adresuje listy, 
pocztówki. 
-Potrafi zapytać i odpowiedzieć na 
pytania dotyczące rozpoczęcia 
wykonywania danej czynności i jej 
zakończenia. 
-Pyta o godzinę otwarcia i zamknięcia 
np. sklepu, banku, etc. 
-Zna nazwy wszystkich miesięcy, pór 
roku, zna rzeczowniki określające 
główne pory dnia. 
-Podaje datę swoich urodzin. 
-Stosuje konstrukcje: in primavera/in 
estate, etc 
-Wyraża niepewność i 
prawdopodobieństwo, stosując 
następujące zwroty: non so, non 
sono sicuro, penso, probabilmente, 
forse. 
-Dziękuje i odpowiada na 
podziękowanie, używając 
następujących sformułowań: grazie, ti 
ringrazio, prego, non c’e di che, etc. 
-Dostrzega różnicę pomiędzy 
formalnymi zwrotami 
wykorzystywanymi przy dziękowaniu 
a tymi mniej formalnymi  (np. grazie 
mille, figurati). 
-Zna nazwy najważniejszych 
instytucji pierwszej pomocy: 
pogotowia, karabinierów i straży 
pożarnej. 

bądź przeczących: no, non e mio, e 
suo, popełnia sporadyczne błędy 
- Potrafi przeczytać i rozumie ze 
słuchu daną liczbę, popełnia 
sporadyczne błędy 
-Potrafi zapytać, gdzie jest np. 
poczta, skrzynka na listy, kawiarenka 
internetowa., popełnia sporadyczne 
błędy  
-Potrafi poprosić np. o znaczek, 
kopertę.  
-Prawidłowo adresuje listy, 
pocztówki. 
-Potrafi zapytać i odpowiedzieć na 
pytania dotyczące rozpoczęcia 
wykonywania danej czynności i jej 
zakończenia, popełnia sporadyczne 
błędy 
-Pyta o godzinę otwarcia i zamknięcia 
np. sklepu, banku, etc. 
-Zna nazwy prawie wszystkich 
miesięcy, pór roku, zna rzeczowniki 
określające główne pory dnia. 
-Podaje datę swoich urodzin. 
-Stosuje konstrukcje: in primavera/in 
estate, etc 
-Wyraża niepewność i 
prawdopodobieństwo, stosując 
następujące zwroty: non so, non 
sono sicuro, penso, probabilmente, 
forse. 
-Dziękuje i odpowiada na 
podziękowanie, używając 
następujących sformułowań: grazie, ti 
ringrazio, prego, non c’e di che, etc. 
-Dostrzega różnicę pomiędzy 
formalnymi zwrotami 
wykorzystywanymi przy dziękowaniu 
a tymi mniej formalnymi  (np. grazie 

bądź przeczących: no, non e mio, e 
suo, czasami popęłnia błędy 
- Potrafi przeczytać i rozumie ze 
słuchu daną liczbę, czasami popełnia 
błędy 
-Potrafi zapytać, gdzie jest np. 
poczta, skrzynka na listy, kawiarenka 
internetowa, czasami popełnia błędy 
-Potrafi poprosić np. o znaczek, 
kopertę.  
-Potrafi zapytać i odpowiedzieć na 
pytania dotyczące rozpoczęcia 
wykonywania danej czynności i jej 
zakończenia, czasami popełnia błędy 
-Pyta o godzinę otwarcia i zamknięcia 
np. sklepu, banku, etc., popełnia 
czasami błędy 
-Zna nazwy większości miesięcy, pór 
roku, zna rzeczowniki określające 
główne pory dnia. 
-Podaje datę swoich urodzin 
-Stosuje konstrukcje: in primavera/in 
estate, etc 
-Wyraża niepewność i 
prawdopodobieństwo, stosując 
następujące zwroty: non so, non 
sono sicuro, penso, probabilmente, 
forse, czasami popełnia błędy 
-Dziękuje i odpowiada na 
podziękowanie, używając 
następujących sformułowań: grazie, ti 
ringrazio, prego, non c’e di che, etc. 
-Dostrzega różnicę pomiędzy 
formalnymi zwrotami 
wykorzystywanymi przy dziękowaniu 
a tymi mniej formalnymi  (np. grazie 
mille, figurati).   
-zna słownictwo związane z 
wakacjami oraz potrafi napisać krótką 

przeczących: no, non e mio, e suo, 
popełnia bardzo liczne błędy 
- Potrafi przeczytać i rozumie ze 
słuchu daną liczbę, często popełnia 
błędy 
-Potrafi zapytać, gdzie jest np. 
poczta, skrzynka na listy, kawiarenka 
internetowa, wypowiedź jednak 
zawiera liczne błędy 
-Potrafi poprosić np. o znaczek, 
kopertę.  
-ma problem z zapytaniem i 
odpowiedzeniem na pytania 
dotyczące rozpoczęcia wykonywania 
danej czynności i jej zakończenia. 
-Pyta o godzinę otwarcia i zamknięcia 
np. sklepu, banku, etc, popełnia 
jednak bardzo liczne błędy 
-Zna nazwy niektórych miesięcy, pór 
roku, zna rzeczowniki określające 
główne pory dnia. 
-popełnia błędy przy podaniu daty 
swoich urodzin. 
-Stosuje konstrukcje: in primavera/in 
estate, etc 
-Wyraża niepewność i 
prawdopodobieństwo, stosując 
następujące zwroty: non so, non sono 
sicuro, penso, probabilmente, forse, 
popełnai dość liczne błędy 
-Dziękuje i odpowiada na 
podziękowanie, używając 
następujących sformułowań: grazie, ti 
ringrazio, prego, non c’e di che, etc. 
-ma problem z dostrzeganiem różnicy 
pomiędzy formalnymi zwrotami 
wykorzystywanymi przy dziękowaniu 
a tymi mniej formalnymi  (np. grazie 
mille, figurati).  
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-Odpowiada na pytanie, pod jaki 
numer należy zadzwonić w 
przypadku pożaru, kradzieży, 
nagłego pogorszenia stanu zdrowia 
czy wypadku drogowego.    
-zna słownictwo związane z 
wakacjami oraz potrafi napisać krótką 
pocztówkę z wakacji, popełnia 
sporadyczne błędy 

mille, figurati). 
-Zna nazwy najważniejszych 
instytucji pierwszej pomocy: 
pogotowia, karabinierów i straży 
pożarnej. 
-Odpowiada na pytanie, pod jaki 
numer należy zadzwonić w 
przypadku pożaru, kradzieży, 
nagłego pogorszenia stanu zdrowia 
czy wypadku drogowego.    
-zna słownictwo związane z 
wakacjami oraz potrafi napisać krótką 
pocztówkę z wakacji, popełnia 
nieliczne błędy 

pocztówkę z wakacji, czasami 
popełnia błędy 

-zna niektóre słowa związane z 
wakacjami i ma problem z 
samodzielnym  napisaniem krótkiej 
pocztówki z wakacji 


