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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA KLAS II (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 5,51. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie spełnia wymagań potrzebnych do uzyskania oceny dopuszczającej, jego średnia ocen wynosi minimum 1,7. 
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4. Al Bar 
 

Bardzo dobra 
 

dobra dostateczna dopuszczająca 

Uczeń: 
-Potrafi samodzielnie lub przy 
niewielkiej pomocy nauczyciela 
tworzyć bardziej złożone wypowiedzi. 
Uczestniczy w dyskusji, zadaje 
pytania. 
- Potrafi samodzielnie utworzyć 
prawidłową formę imiesłowu 
regularnego. 
Buduje zdania w czasie passato 
prossimo. 
-Potrafi poprawnie stosować 
czasownik posiłkowy w przypadku 
tych czasowników, które 
wykorzystują dwa czasowniki 
posiłkowe. 
Stosuje prawie bezbłędnie wszystkie 
formy poznanych imiesłowów 
nieregularnych. 
Potrafi opowiedzieć w czasie passato 
prossimo o czynnościach 
wykonywanych dnia poprzedniego 
- Konstruuje wypowiedzi w passato 
prossimo, uwzględniając kilka 
czynności przeszłych (np. Prima ho 
mangiato, poi ho fatto colazione e 
dopo sono uscito di casa). 
- Konstruuje prawie bezbłędnie 
zdania z czasownikami modalnymi w 
passato prossimo 
- Konstruuje prawie bezbłędnie 
zdania z partykułą ci w czasie 
passato prossimo 

Uczeń: 
-Potrafi samodzielnie lub przy 
pomocy nauczyciela tworzyć bardziej 
złożone wypowiedzi. Uczestniczy w 
dyskusji, zadaje pytania. 
- Potrafi samodzielnie utworzyć 
prawidłową formę imiesłowu 
regularnego, popełnia sporadyczne 
błędy. 
Buduje zdania w czasie passato 
prossimo. 
-Potrafi prawie bezbłędnie stosować 
czasownik posiłkowy w przypadku 
tych czasowników, które 
wykorzystują dwa czasowniki 
posiłkowe. 
Stosuje w znacznej większości 
prawidłowo formy poznanych 
imiesłowów nieregularnych. 
Potrafi z niewielkimi błędami 
opowiedzieć w czasie passato 
prossimo o czynnościach 
wykonywanych dnia poprzedniego 
- Konstruuje wypowiedzi w passato 
prossimo, uwzględniając kilka 
czynności przeszłych (np. Prima ho 
mangiato, poi ho fatto colazione e 
dopo sono uscito di casa), popełnia 
sporadyczne błędy. 
- Konstruuje w znacznej większości 
przypadków poprawne zdania z 
czasownikami modalnymi w passato 
prossimo 

Uczeń: 
-Potrafi przy pomocy nauczyciela 
tworzyć bardziej złożone wypowiedzi. 
Uczestniczy w dyskusji, zadaje proste 
pytania. 
- Potrafi w większości przypadków 
samodzielnie utworzyć prawidłową 
formę imiesłowu regularnego. 
Buduje zdania w czasie passato 
prossimo, popełnia jednak czasami 
błędy. 
-Potrafi czasami stosować czasownik 
posiłkowy w przypadku tych 
czasowników, które wykorzystują 
dwa czasowniki posiłkowe. 
Stosuje prawidłowo większość form 
poznanych imiesłowów 
nieregularnych. 
Potrafi opowiedzieć w czasie passato 
prossimo o czynnościach 
wykonywanych dnia poprzedniego, 
popełnia jednak w opisie dość liczne 
błędy. 
- Konstruuje wypowiedzi w passato 
prossimo, uwzględniając kilka 
czynności przeszłych (np. Prima ho 
mangiato, poi ho fatto colazione e 
dopo sono uscito di casa), czasami 
popełnia błędy. 
- Konstruuje w w większości 
przypadków poprawne zdania z 
czasownikami modalnymi w passato 
prossimo 

Uczeń: 
Nie potrafi samodzielnie lub przy 
pomocy nauczyciela tworzyć bardziej 
złożone wypowiedzi. Rzadko 
uczestniczy w dyskusji, zadaje proste 
pytania popełniając jednak przy tym 
błędy. 
- Potrafi czasami samodzielnie 
utworzyć prawidłową formę imiesłowu 
regularnego. 
Buduje zdania w czasie passato 
prossimo popełniając jednak liczne 
błędy 
-Potrafi tylko w niektórych sytuacjach 
stosować czasownik posiłkowy w 
przypadku tych czasowników, które 
wykorzystują dwa czasowniki 
posiłkowe. 
Stosuje prawidłowo niektóre formy 
poznanych imiesłowów 
nieregularnych. 
Z trudnością opowiada w czasie 
passato prossimo o czynnościach 
wykonywanych dnia poprzedniego 
- Z trudem konstruuje wypowiedzi w 
passato prossimo, uwzględniając 
kilka czynności przeszłych (np. Prima 
ho mangiato, poi ho fatto colazione e 
dopo sono uscito di casa). 
- Konstruuje w niektórych 
przypadkach poprawne zdania z 
czasownikami modalnymi w passato 
prossimo 
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-Potrafi opowiedzieć o danym 
wydarzeniu z przeszłości nie 
związanym bezpośrednio z jego 
życiem, potrafi podać 
datę wybranego wydarzenia 
historycznego, a także fakty z życia 
innych osób – popełnia sporadyczne 
błędy. 
- Potrafi szczegółowo wypowiedzieć 
się na temat włoskiego menu w 
barze, a także wskazać różnice w 
odniesieniu do swojego kraju. Potrafi 
opisać swoje preferencje związane z 
wyborem danej kawy czy deseru – 
popełnia sporadyczne błędy. 
- zna prawie bezbłędnie słownictwo 
związane ze sportem i umie 
opowiedzieć o ulubionych sportach 
 

- Konstruuje zdania z partykułą ci w 
czasie passato prossimo, popełnia 
sporadyczne błędy. 
-Potrafi opowiedzieć o danym 
wydarzeniu z przeszłości nie 
związanym bezpośrednio z jego 
życiem, potrafi podać 
datę wybranego wydarzenia 
historycznego, a także fakty z życia 
innych osób – popełnia nieliczne 
błędy. 
- Potrafi szczegółowo wypowiedzieć 
się na temat włoskiego menu w 
barze, a także wskazać różnice w 
odniesieniu do swojego kraju. Potrafi 
opisać swoje preferencje związane z 
wyborem danej kawy czy deseru – 
czasami popełnia błędy  
- zna prawie całe słownictwo 
związane ze sportem i umie 
opowiedzieć o ulubionych sportach 
 

- Konstruuje, czasami popełniając 
błędy, zdania z partykułą ci w czasie 
passato prossimo 
-Potrafi opowiedzieć o danym 
wydarzeniu z przeszłości nie 
związanym bezpośrednio z jego 
życiem, potrafi podać 
datę wybranego wydarzenia 
historycznego, a także fakty z życia 
innych osób – czasami popełnia 
błędy 
- Potrafi niezbyt szczegółowo 
wypowiedzieć się na temat włoskiego 
menu w barze, a także wskazać 
różnice w odniesieniu do swojego 
kraju. Potrafi opisać swoje 
preferencje związane z wyborem 
danej kawy czy deseru, ale popełnia 
dość liczne błędy 
- zna większość słownictwa 
związanego ze sportem i umie 
opowiedzieć o ulubionych sportach, 
czasami popełnia błędy 
 

- Konstruuje często popełniając błędy 
zdania z partykułą ci w czasie 
passato prossimo 
-Potrafi z pomocą nauczyciela 
opowiedzieć o danym wydarzeniu z 
przeszłości nie związanym 
bezpośrednio z jego życiem, potrafi 
podać datę wybranego wydarzenia 
historycznego, a także fakty z życia 
innych osób.   
- Potrafi z pomocą nauczyciela 
wypowiedzieć się na temat włoskiego 
menu w barze, a także wskazać 
różnice w odniesieniu do swojego 
kraju. Potrafi opisać swoje 
preferencje związane z wyborem 
danej kawy czy deseru, popełnia 
jednak przy tym liczne błędy. 
- zna niektóre słownictwo związane 
ze sportem i umie  z pomocą 
nauczyciela opowiedzieć o 
ulubionych sportach 
 

5. Feste e viaggi 
Uczeń: 
-Zna formy regularne futuro semplice 
wszystkich trzech koniugacji. 
Rozróżnia formy czasowników 
nieregularnych w tym czasie.  
-Tłumaczy proste zdania.  Formułuje 
prostą wypowiedź na temat 
dotyczący planów na przyszłość, 
wykorzystując wyrażenia zawarte w 
czytance oraz ćwiczeniach z 
niniejszej jednostki np. quest’anno, 
da grande, domani, l’anno prossimo, 
etc. 

Uczeń: 
-Zna formy regularne futuro semplice 
wszystkich trzech koniugacji. 
Rozróżnia formy czasowników 
nieregularnych w tym czasie. 
Popełnia sporadyczne błędy. 
-Tłumaczy proste zdania popełniając 
sporadyczne błędy.  Formułuje prostą 
wypowiedź na temat dotyczący 
planów na przyszłość, wykorzystując 
wyrażenia zawarte w czytance oraz 
ćwiczeniach z niniejszej jednostki np. 
quest’anno, da grande, domani, 

Uczeń: 
-Zna formy regularne futuro semplice 
wszystkich trzech koniugacji. 
Rozróżnia formy czasowników 
nieregularnych w tym czasie. 
Czasami popełnia błędy. 
-Tłumaczy proste zdania czasami 
popełniając błędy.  Formułuje prostą 
wypowiedź na temat dotyczący 
planów na przyszłość, wykorzystując 
wyrażenia zawarte w czytance oraz 
ćwiczeniach z niniejszej jednostki np. 
quest’anno, da grande, domani, 

Uczeń 
-Zna formy regularne futuro semplice 
wszystkich trzech koniugacji. 
Rozróżnia formy czasowników 
nieregularnych w tym czasie, ale 
popełnia dużo błędów. 
-Tłumaczy z trudem proste zdania.  
Formułuje z pomocą nauczyciela 
prostą wypowiedź na temat 
dotyczący planów na przyszłość, 
wykorzystując wyrażenia zawarte w 
czytance oraz ćwiczeniach z 
niniejszej jednostki np. quest’anno, 
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- Potrafi prawie bezbłędnie pisemnie 
opowiedzieć o planach na przyszłość 
(wakacje, życie zawodowe, 
marzenia) wybranej osoby lub osób.  
-Zna szczegółowe zastosowanie 
czasu futuro semplice: potrafi 
przewidywać (np. Secondo me lei 
rimarra` a casa), przypuszczać (np. 
Avra` 30 anni), wyrazić obietnicę (np. 
Quest’anno studiero` di piu`), 
konstruuje zdania w okresie 
warunkowym 1 
- Zna zasady tworzenia czasu futuro 
composto i jego zastosowanie. 
-Zna wyrażenia, po których stosuje 
się ów czas. Rozpoznaje podane 
formy oraz samodzielnie konstruuje 
proste zdania. 
-Potrafi powiedzieć, gdzie zamierza 
spędzić wakacje czy czas wolny. 
Zna prawie całe słownictwo związane 
z podróżą pociągiem.  Potrafi zapytać 
o środek transportu, cenę biletu, 
peron, stację docelową. Wskazuje 
informacje szczegółowe zawarte w 
tekstach słuchanych dotyczące tych 
tematów. 
- Zna kierunki geograficzne: nord, 
sud, centro. Potrafi opisać, jaka jest 
pogoda:  fa bel tempo/brutto tempo,  
fa freddo/caldo, piove, nevica, etc. 
Rozróżnia prognozę na dany dzień  
od przewidywań na kolejne dni.   
- Zna nazwy najważniejszych świąt 
obchodzonych we Włoszech 
(Natale, Pasqua, Epifania,etc.) i 
wybrane słownictwo z nimi 
związane (np. tradycyjne słodycze 
przygotowywane w okresie 

l’anno prossimo, etc. 
- Potrafi pisemnie opowiedzieć o 
planach na przyszłość (wakacje, 
życie zawodowe, marzenia) wybranej 
osoby lub osób. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
-Zna szczegółowe zastosowanie 
czasu futuro semplice: potrafi 
przewidywać (np. Secondo me lei 
rimarra` a casa), przypuszczać (np. 
Avra` 30 anni), wyrazić obietnicę (np. 
Quest’anno studiero` di piu`), 
konstruuje zdania w okresie 
warunkowym 1, popełnia nieliczne 
błędy. 
- Zna zasady tworzenia czasu futuro 
composto i jego zastosowanie. 
-Zna wyrażenia, po których stosuje 
się ów czas. Rozpoznaje podane 
formy oraz samodzielnie konstruuje 
proste zdania, popełnia sporadyczne 
błędy. 
-Potrafi powiedzieć, gdzie zamierza 
spędzić wakacje czy czas wolny. 
Zna znakomitą większość słownictwa 
związanego z podróżą pociągiem.  
Potrafi zapytać o środek transportu, 
cenę biletu, peron, stację docelową. 
Wskazuje informacje szczegółowe 
zawarte w tekstach słuchanych 
dotyczące tych tematów. 
- Zna kierunki geograficzne: nord, 
sud, centro. Potrafi opisać, jaka jest 
pogoda:  fa bel tempo/brutto tempo,  
fa freddo/caldo, piove, nevica, etc. 
Rozróżnia prognozę na dany dzień  
od przewidywań na kolejne dni. 
Popełnia sporadyczne błędy.  
- Zna nazwy najważniejszych świąt 

l’anno prossimo, etc. 
- Potrafi pisemnie opowiedzieć o 
planach na przyszłość (wakacje, 
życie zawodowe, marzenia) wybranej 
osoby lub osób, popełnia przy tym 
jednak sporo błędów. 
- Zna szczegółowe zastosowanie 
czasu futuro semplice: potrafi 
przewidywać (np. Secondo me lei 
rimarra` a casa), przypuszczać (np. 
Avra` 30 anni), wyrazić obietnicę (np. 
Quest’anno studiero` di piu`), 
konstruuje zdania w okresie 
warunkowym 1, popełnia jednak 
liczne błędy. 
- Zna zasady tworzenia czasu futuro 
composto i jego zastosowanie. 
-Zna wyrażenia, po których stosuje 
się ów czas. Rozpoznaje podane 
formy oraz samodzielnie konstruuje 
proste zdania lecz czasami popełnia 
w nich błędy. 
-Potrafi powiedzieć, gdzie zamierza 
spędzić wakacje czy czas wolny. 
Zna większość słownictwa 
związanego z podróżą pociągiem.  
Potrafi zapytać o środek transportu, 
cenę biletu, peron, stację docelową. 
Wskazuje informacje szczegółowe 
zawarte w tekstach słuchanych 
dotyczące tych tematów. Czasami 
popełnia błędy. 
- Zna kierunki geograficzne: nord, 
sud, centro. Potrafi opisać, jaka jest 
pogoda:  fa bel tempo/brutto tempo,  
fa freddo/caldo, piove, nevica, etc. 
Rozróżnia prognozę na dany dzień  
od przewidywań na kolejne dni.  
Czasami popełnia błędy. 

da grande, domani, l’anno prossimo, 
etc. 
- Potrafi tylko fragmentarycznie i mało 
komunikatywnie pisemnie 
opowiedzieć o planach na przyszłość 
(wakacje, życie zawodowe, marzenia) 
wybranej osoby lub osób.  
-Zna częściowo zastosowanie czasu 
futuro semplice: potrafi przewidywać 
(np. Secondo me lei rimarra` a casa), 
przypuszczać (np. Avra` 30 anni), 
wyrazić obietnicę (np. Quest’anno 
studiero` di piu`), popełnia jednak 
liczne błędy. Ma problem z 
konstruowaniem zdań w okresie 
warunkowym 1 
- Nie zna dobrze zasad tworzenia 
czasu futuro composto i jego 
zastosowania. 
 -Nie zna dobrze wyrażeń, po których 
stosuje się ów czas. Rozpoznaje 
podane formy ale nie potrafi 
samodzielnie konstruować prostych 
zdań. 
-Potrafi z trudem powiedzieć, gdzie 
zamierza spędzić wakacje czy czas 
wolny. 
-Zna częściowo słownictwo związane 
z podróżą pociągiem.  Potrafi zapytać 
o środek transportu, cenę biletu, 
peron, stację docelową. Ma problem 
ze wskazaniem informacji 
szczegółowych zawartych w tekstach 
słuchanych dotyczące tych tematów. 
- Zna kierunki geograficzne: nord, 
sud, centro. Potrafi opisać, jaka jest 
pogoda:  fa bel tempo/brutto tempo,  
fa freddo/caldo, piove, nevica, etc. 
Nie rozróżnia prognozy na dany dzień  
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Bożego Narodzenia: panettone, 
pandoro).  
-Potrafi wykonać ćwiczenie na 
globalne rozumienie tekstu pisanego, 
popełnia sporadyczne błędy. 

 

obchodzonych we Włoszech 
(Natale, Pasqua, Epifania,etc.) i 
wybrane słownictwo z nimi 
związane (np. tradycyjne słodycze 
przygotowywane w okresie 
Bożego Narodzenia: panettone, 
pandoro). 
- Potrafi wykonać ćwiczenie na 
globalne rozumienie tekstu pisanego, 
czasami popełnia błędy. 

 

- Zna większość nazw 
najważniejszych świąt obchodzonych 
we Włoszech 
(Natale, Pasqua, Epifania,etc.) i 
wybrane słownictwo z nimi 
związane (np. tradycyjne słodycze 
przygotowywane w okresie 
Bożego Narodzenia: panettone, 
pandoro).  
-Potrafi w większości poprawnie 
wykonać ćwiczenie na globalne 
rozumienie tekstu pisanego. 

 

od przewidywań na kolejne dni.   
- Zna niektóre nazwy najważniejszych 
świąt obchodzonych we Włoszech 
(Natale, Pasqua, Epifania,etc.)i 
wybrane słownictwo z nimi 
związane (np. tradycyjne słodycze 
przygotowywane w okresie 
Bożego Narodzenia: panettone, 
pandoro).  
- Nie potrafi samodzielnie wykonać 
ćwiczenia na globalne rozumienie 
tekstu pisanego. 

 

6. A cena fuori 
Uczeń: 
- Zna wszystkie formy zaimków 
dzierżawczych i dopasowuje  je 
poprawnie do form rzeczownika w 
liczbie pojedynczej i mnogiej. 
-Potrafi  prawie bezbłędnie 
opowiedzieć o członkach najbliższej 
rodziny, stosując prawidłowe formy 
zaimków dzierżawczych  
– zna zasadę dotyczącą pomijania i 
stosowania rodzajnika w zależności 
od liczby rzeczownika oznaczającego 
pokrewieństwo (np. mio padre, mia 
madre, i miei cugini, i tuoi nipoti).   
- Stosuje prawie bezbłędnie w mowie 
i w piśmie poznane konstrukcje. 
-Wyraża zamiar, co chciałby zrobić, 
zjeść, zobaczyć oraz swoje 
upodobania, co lubi, a czego nie lubi 
robić. 
- Rozróżnia i poprawnie stosuje formy 
akcentowane i nie akcentowane 
czasownika piacere w pierwszej i 
drugiej osobie liczby pojedynczej.    -

Uczeń: 
- Zna wszystkie formy zaimków 
dzierżawczych i dopasowuje je 
prawie bezbłędnie do form 
rzeczownika w liczbie pojedynczej i 
mnogiej. 
-Potrafi opowiedzieć o członkach 
najbliższej rodziny, stosując 
prawidłowe formy zaimków 
dzierżawczych; czasami popełnia 
drobne błędy. 
– zna zasadę dotyczącą pomijania i 
stosowania rodzajnika w zależności 
od liczby rzeczownika oznaczającego 
pokrewieństwo (np. mio padre, mia 
madre, i miei cugini, i tuoi nipoti), 
popełnia nieliczne błędy. 
- Stosuje w mowie i w piśmie 
poznane konstrukcje, popełnia 
sporadyczne błędy. 
-Wyraża zamiar, co chciałby zrobić, 
zjeść, zobaczyć oraz swoje 
upodobania, co lubi, a czego nie lubi 
robić, popełnia sporadyczne błędy. 

Uczeń: 
- Zna wszystkie formy zaimków 
dzierżawczych i dopasowuje je w 
większości poprawnie do form 
rzeczownika w liczbie pojedynczej i 
mnogiej. 
-Potrafi opowiedzieć o członkach 
najbliższej rodziny, stosując formy 
zaimków dzierżawczych, popełnia 
jednak dość liczne błędy.  
– zna zasadę dotyczącą pomijania i 
stosowania rodzajnika w zależności 
od liczby rzeczownika oznaczającego 
pokrewieństwo (np. mio padre, mia 
madre, i miei cugini, i tuoi nipoti), 
czasami popełnia błędy.  
- Stosuje w większości prawidłowo w 
mowie i w piśmie poznane 
konstrukcje. 
-Wyraża zamiar, co chciałby zrobić, 
zjeść, zobaczyć oraz swoje 
upodobania, co lubi, a czego nie lubi 
robić, czasami popełnia błędy 
- Rozróżnia i poprawnie stosuje 

Uczeń: 
- Zna niektóre formy zaimków 
dzierżawczych i dopasowuje je 
częściowo poprawnie do form 
rzeczownika w liczbie pojedynczej i 
mnogiej. 
-Potrafi  opowiedzieć o członkach 
najbliższej rodziny, stosując formy 
zaimków dzierżawczych, popełnia 
jednak liczne błędy utrudniające 
komunikację. 
 – nie zna zasady dotyczącej 
pomijania i stosowania rodzajnika w 
zależności od liczby rzeczownika 
oznaczającego pokrewieństwo (np. 
mio padre, mia madre, i miei cugini, i 
tuoi nipoti).   
- Stosuje tylko częściowo prawidłowo 
w mowie i w piśmie poznane 
konstrukcje. 
-Wyraża zamiar, co chciałby zrobić, 
zjeść, zobaczyć oraz swoje 
upodobania, co lubi, a czego nie lubi 
robić, popełnia dużo błędów. 
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Rozróżnia prawie wszystkie formy 
przymiotnika bello i zaimka 
wskazującego quello. 
- Zna znaczenie, formy, 
zastosowanie oraz różnicę między 
czasownikami volerci  i metterci. 
- Potrafi opowiedzieć o swojej 
sympatii, przyjaciołach i znajomych, 
wymieniając ich ogólne cechy 
wyglądu i charakteru, określając ich 
wiek, wykonywany zawód, popełnia 
sporadyczne błędy. 
- Zna nazwy wybranych produktów, 
dań i potraw włoskich. 
Potrafi zamówić poszczególne dania. 
Potrafi opowiedzieć o swoich 
kulinarnych zwyczajach i 
preferencjach oraz opisać swoje 
ulubione danie.   
Zna prawie wszystkie podstawowe 
produkty żywnościowe, nazwy 
podstawowych naczyń kuchennych. 
- Rozumie prawie bezbłędnie główną 
myśl i wybrane informacje 
szczegółowe przeczytanego tekstu. 
- Zna pochodzenie pizzy i makaronu. 
-Zna prawie wszystkie słowa z 
przeczytanych tekstów związane z 
kuchnią, potrawami, nazwami miejsc, 
w których jedzą Włosi, rodzajami 
makaronu (np. basilico, mozzarella, 
pasta, trattoria, paninoteca, tortellini, 
lasagne, etc.)   
 
 

 

-Rozróżnia i poprawnie stosuje 
prawie wszystkie formy akcentowane 
i nie akcentowane czasownika 
piacere w pierwszej i drugiej osobie 
liczby pojedynczej.  
- Rozróżnia znaczną większość form 
przymiotnika bello i zaimka 
wskazującego quello. 
- Zna znaczenie, formy, 
zastosowanie oraz różnicę między 
czasownikami volerci  i metterci, 
popełnia sporadyczne błędy 
- Potrafi opowiedzieć o swojej 
sympatii, przyjaciołach i znajomych, 
wymieniając ich ogólne cechy 
wyglądu i charakteru, określając ich 
wiek, wykonywany zawód, popełnia 
niewielkie błędy. 
- Zna nazwy wybranych produktów, 
dań i potraw włoskich. 
Potrafi zamówić poszczególne dania. 
Potrafi opowiedzieć o swoich 
kulinarnych zwyczajach i 
preferencjach oraz opisać swoje 
ulubione danie, popełnia 
sporadyczne błędy.  
Zna znaczną większość 
podstawowych produktów 
żywnościowych, nazwy 
podstawowych naczyń kuchennych. 
- Rozumie w znacznej większości 
główną myśl i wybrane informacje 
szczegółowe przeczytanego tekstu.  
-Zna pochodzenie pizzy i makaronu.  
-Zna znaczną większość słów z 
przeczytanych tekstów związanych z 
kuchnią, potrawami, nazwami miejsc, 
w których jedzą Włosi, rodzajami 
makaronu (np. basilico, mozzarella, 

większość form akcentowanych i nie- 
akcentowanych czasownika piacere 
w pierwszej i drugiej osobie liczby 
pojedynczej.   
-Rozróżnia większość form 
przymiotnika bello i zaimka 
wskazującego quello. 
- Zna znaczenie, formy, 
zastosowanie oraz różnicę między 
czasownikami volerci  i metterci, 
czasami popełnia błędy 
- Potrafi opowiedzieć o swojej 
sympatii, przyjaciołach i znajomych, 
wymieniając ich ogólne cechy 
wyglądu i charakteru, określając ich 
wiek, wykonywany zawód, czasami 
popełnia błędy 
- Zna nazwy wybranych produktów, 
dań i potraw włoskich. 
Potrafi zamówić poszczególne dania. 
Potrafi opowiedzieć o swoich 
kulinarnych zwyczajach i 
preferencjach oraz opisać swoje 
ulubione danie, czasami popełnia 
błędy   
-Zna większość podstawowych 
produktów żywnościowych, nazwy 
podstawowych naczyń kuchennych. 
- Rozumie w większości główną myśl 
i wybrane informacje szczegółowe 
przeczytanego tekstu. 
- Zna pochodzenie pizzy i makaronu. 
-Zna większość słów z przeczytanych 
tekstów związanych z kuchnią, 
potrawami, nazwami miejsc, w 
których jedzą Włosi, rodzajami 
makaronu (np. basilico, mozzarella, 
pasta, trattoria, paninoteca, tortellini, 
lasagne, etc.)   

- Rozróżnia i poprawnie stosuje tylko 
niektóre formy akcentowane i 
nieakcentowane czasownika piacere 
w pierwszej i drugiej osobie liczby 
pojedynczej.   
-Rozróżnia niektóre formy 
przymiotnika bello i zaimka 
wskazującego quello. 
-zna znaczenie czasowników volerci i 
metterci. 
- Potrafi opowiedzieć o swojej 
sympatii, przyjaciołach i znajomych, 
wymieniając ich ogólne cechy 
wyglądu i charakteru, określając ich 
wiek, wykonywany zawód, popełnia 
dużo błędów 
- Zna nazwy wybranych produktów, 
dań i potraw włoskich. 
Potrafi zamówić poszczególne dania. 
Potrafi opowiedzieć o swoich 
kulinarnych zwyczajach i 
preferencjach oraz opisać swoje 
ulubione danie, popełnia jednak dużo 
błędów  
Zna niektóre podstawowe produkty 
żywnościowe, nazwy podstawowych 
naczyń kuchennych. 
- Rozumie tylko częściowo główną 
myśl i wybrane informacje 
szczegółowe przeczytanego tekstu.  
-Zna tylko niektóre słowa z 
przeczytanych tekstów związane z 
kuchnią, potrawami, nazwami miejsc, 
w których jedzą Włosi, rodzajami 
makaronu (np. basilico, mozzarella, 
pasta, trattoria, paninoteca, tortellini, 
lasagne, etc.)   
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pasta, trattoria, paninoteca, tortellini, 
lasagne, etc.)   
 
 

 

 
 

 

 


