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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA KLAS III (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 w obrębie danego działu, wykonuje prawidłowo wszystkie zadania z ćwiczeń powtórzeniowych, uzyskuje cząstkowe oceny 
umożliwiające mu zdobycie oceny celującej zgodnie z zasadami określonymi Statutem Szkoły. 
 

Ocena niedostateczna 
Uczeń nie spełnia wymagań określonych dla oceny dopuszczającej oraz uzyskuje cząstkowe oceny uniemożliwiające mu zdobycie oceny dopuszczającej 
zgodnie z zasadami określonymi Statutem Szkoły. 
 

Oceny: dopuszczająca, dostateczna, dobra, bardzo dobra 

Uczeń spełnia określone poniżej wymagania dla poszczególnej oceny, a jego oceny cząstkowe umożliwiają mu zdobycie tej oceny zgodnie z zasadami 

określonymi Statutem Szkoły. 

Ocena celująca: 
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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. 

 

 

 

 

7. Al cinema 
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Bardzo dobra 

 

dobra dostateczna dopuszczająca 

-Wie, jaką czynność wyraża czas 
przeszły imperfetto oraz zna jego 
formy. Potrafi je dopasować do 
podanych zdań. Wie, na czym polega 
różnica między czasem przeszłym 
dokonanym a niedokonanym. 
-Potrafi skonstruować zdania 
wyrażające dwie czynności 
równorzędne w przeszłości 
(imperfetto+imperfetto) ze spójnikiem 
mentre oraz zdania z wyrażeniami 
wskazującymi na powtarzalność 
czynności w przeszłości: di solito, da 
bambino, ogni giorno, etc. 
-Konstruuje prawie bezbłędnie zdania 
mieszane, w których jedna czynność 
wyrażona w imperfetto zostaje 
przerwana przez czynność wyrażoną 
w passato prossimo 
- Potrafi wyrazić własną opinię na 
dany temat lub dezaprobatę, zgodzić 
się oraz przyznać rację, stosując 
wyrażenia: 
sono/non sono d’accordo,hai/non 
hai ragione. 
- Opowiada prawie bezbłędnie na 
temat swojej szkoły i planów na 
przyszłość. 
- zna prawie całe  słownictwo 
związane z typami szkół, różnice 
pomiędzy szkołą polską a włoską 
- Zna różnice semantyczne między 
zdaniami z czasownikami modalnymi 
w czasach imperfetto passato 
prossimo, popełnia sporadyczne 
błędy 

-Wie, jaką czynność wyraża czas 
przeszły imperfetto oraz zna jego 
formy. Potrafi je dopasować do 
podanych zdań. Wie na czym polega 
różnica między czasem przeszłym 
dokonanym a niedokonanym. 
Popełnia nieliczne błędy.  
-Potrafi prawie bezbłędnie 
skonstruować zdania wyrażające 
dwie czynności równorzędne w 
przeszłości (imperfetto+imperfetto) ze 
spójnikiem mentre oraz zdania z 
wyrażeniami wskazującymi na 
powtarzalność czynności w 
przeszłości: di solito, da bambino, 
ogni giorno, etc. 
-Konstruuje  w znacznej większości 
bezbłędnie zdania mieszane, w 
których jedna czynność wyrażona w 
imperfetto zostaje przerwana przez 
czynność wyrażoną w passato 
prossimo 
- Potrafi wyrazić własną opinię na 
dany temat lub dezaprobatę, zgodzić 
się oraz przyznać rację, stosując 
wyrażenia: 
sono/non sono d’accordo,hai/non 
hai ragione.  
-Opowiada  na temat swojej szkoły i 
planów na przyszłość, popełnia 
sporadyczne błędy 
- zna znaczną większość słownictwa 
związanego z typami szkół, różnice 
pomiędzy szkołą polską a włoską 
- Zna różnice semantyczne między 
zdaniami z czasownikami modalnymi 

-Wie, jaką czynność wyraża czas 
przeszły imperfetto oraz zna jego 
formy. Potrafi w większości 
przypadków dopasować je do 
podanych zdań. Wie, na czym polega 
różnica między czasem przeszłym 
dokonanym a niedokonanym, jednak 
często nie umie wiedzy zastosować 
w praktyce. 
-Potrafi czasami skonstruować 
zdania wyrażające dwie czynności 
równorzędne w przeszłości 
(imperfetto+imperfetto) ze spójnikiem 
mentre oraz zdania z wyrażeniami 
wskazującymi na powtarzalność 
czynności w przeszłości: di solito, da 
bambino, ogni giorno, etc. 
-Konstruuje zdania mieszane, w 
których jedna czynność wyrażona w 
imperfetto zostaje przerwana przez 
czynność wyrażoną w passato 
prossimo, czasami popełnia błędy. 
- Potrafi wyrazić własną opinię na 
dany temat lub dezaprobatę, zgodzić 
się oraz przyznać rację, stosując 
wyrażenia: 
sono/non sono d’accordo,hai/non 
hai ragione.  
-Opowiada zwięźle na temat swojej 
szkoły i planów na przyszłość, 
czasami popełnia błędy. 
- zna większość słownictwa 
związanego z typami szkół, różnice 
pomiędzy szkołą polską a włoską 
- Zna różnice semantyczne między 
zdaniami z czasownikami modalnymi 

-Wie, jaką czynność wyraża czas 
przeszły imperfetto oraz zna jego  
formy. Ma problem z dopasowaniem 
ich  do podanych zdań. Nie wie, na 
czym polega różnica między czasem 
przeszłym dokonanym a 
niedokonanym, bardzo często 
popełnia błędy. 
-Potrafi tylko w niektórych sytuacjach 
albo z pomocą nauczyciela 
skonstruować zdania wyrażające 
dwie czynności równorzędne w 
przeszłości (imperfetto+imperfetto) ze 
spójnikiem mentre oraz zdania z 
wyrażeniami wskazującymi na 
powtarzalność czynności w 
przeszłości: di solito, da bambino, 
ogni giorno, etc. 
-Z trudem samodzielnie lub z pomocą 
nauczyciela konstruuje zdania 
mieszane, w których jedna czynność 
wyrażona w imperfetto zostaje 
przerwana przez czynność wyrażoną 
w passato prossimo 
- Potrafi wyrazić własną opinię na 
dany temat lub dezaprobatę, zgodzić 
się oraz przyznać rację, stosując 
wyrażenia: 
sono/non sono d’accordo,hai/non 
hai ragione. 
- z trudem lub z pomocą nauczyciela 
opowiada na temat swojej szkoły i 
planów na przyszłość. 
- zna niektóre słownictwo związane z 
typami szkół, różnice pomiędzy 
szkołą polską a włoską 

Sformatowano: Czcionka:
Pogrubienie
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- Wie, jaką czynność wyraża 
trapassato prossimo i wie jaka jest 
konstrukcja tego czasu. Potrafi 
wskazać formy czasowników  w 
trapassato prossimo. 
Zna różnicę między czasem passato 
prossimo a trapassato 
- Potrafi wyrazić własną opinię na 
dany temat lub dezaprobatę, zgodzić 
się oraz przyznać rację, stosując 
wyrażenia: sono/non sono 
d’accordo,hai/non 
hai ragione.  
-Opowiada zwięźle treść swojego 
ulubionego bądź ostatnio 
obejrzanego filmu i wyraża na jego 
temat swoją opinię, popełnia 
sporadyczne błędy. 
- Potrafi wymienić najwybitniejszych 
twórców kina włoskiego (Federico 
Fellini), tytuły znanych filmów (La Vita 
e bella) oraz najwybitniejszych 
aktorów 
(Marcello Mastroianni). - Potrafi 
krótko scharakteryzować wybraną 
przez siebie sylwetkę twórczą 
jednego z nich, popełnia sporadyczne 
błędy.   
 
 

w czasach imperfetto passato 
prossimo, popełnia niewiele błędów 
- Wie, jaką czynność wyraża 
trapassato prossimo i wie jaka jest 
konstrukcja tego czasu. Potrafi 
wskazać formy czasowników  w 
trapassato prossimo. 
Zna różnicę między czasem passato 
prossimo a trapassato 
- Potrafi wyrazić własną opinię na 
dany temat lub dezaprobatę, zgodzić 
się oraz przyznać rację, stosując 
wyrażenia: sono/non sono 
d’accordo,hai/non 
hai ragione.  
-Opowiada zwięźle treść swojego 
ulubionego bądź ostatnio 
obejrzanego filmu i wyraża na jego 
temat swoją opinię, czasami popełnia 
błędy. 
- Potrafi wymienić najwybitniejszych 
twórców kina włoskiego (Federico 
Fellini), tytuły znanych filmów (La Vita 
e bella) oraz najwybitniejszych 
aktorów 
(Marcello Mastroianni). Potrafi krótko 
scharakteryzować wybraną przez 
siebie sylwetkę twórczą jednego z 
nich., popełnia nieliczne błędy   
 
 

w czasach imperfetto passato 
prossimo, czasami popełnia błędy. 
- Wie, jaką czynność wyraża 
trapassato prossimo i wie jaka jest 
konstrukcja tego czasu. Potrafi 
wskazać formy czasowników  w 
trapassato prossimo. 
Zna różnicę między czasem passato 
prossimo a trapassato 
- Potrafi wyrazić własną opinię na 
dany temat lub dezaprobatę, zgodzić 
się oraz przyznać rację, stosując 
wyrażenia: sono/non sono 
d’accordo,hai/non 
hai ragione.  
-Opowiada zwięźle treść swojego 
ulubionego bądź ostatnio 
obejrzanego filmu i wyraża na jego 
temat swoją opinię, często popełnia 
błędy. 
- Potrafi wymienić najwybitniejszych 
twórców kina włoskiego (Federico 
Fellini), tytuły znanych filmów (La Vita 
e bella) oraz najwybitniejszych 
aktoróww 
(Marcello Mastroianni). Potrafi krótko 
scharakteryzować wybraną przez 
siebie sylwetkę twórczą jednego z 
nich, czasami popełnia błędy.   
 
 

- Nie zZna różnicce semantycznyche 
między zdaniami z czasownikami 
modalnymi w czasach imperfetto 
passato prossimo, w większości 
przypadków popełnia błędy.. 
- Wie, jaką czynność wyraża 
trapassato prossimo i wie jaka jest 
konstrukcja tego czasu. Potrafi 
wskazać formy czasowników  w 
trapassato prossimo. 
Zna różnicę między czasem passato 
prossimo a trapassato 
- Potrafi wyrazić własną opinię na 
dany temat lub dezaprobatę, zgodzić 
się oraz przyznać rację, stosując 
wyrażenia: sono/non sono 
d’accordo,hai/non 
hai ragione.  
-Opowiada zwięźle z pomocą 
nauczyciela zwięźle treść swojego 
ulubionego bądź ostatnio 
obejrzanego filmu i wyraża na jego 
temat swoją opinię. 
- Potrafi wymienić najwybitniejszych 
twórców kina włoskiego (Federico 
Fellini), tytuły znanych filmów (La Vita 
e bella) oraz najwybitniejszych 
aktorów 
 
(Marcello Mastroianni). Potrafi z 
trudem lub z pomocą nauczyciela 
krótko scharakteryzować wybraną 
przez siebie sylwetkę twórczą 
jednego z nich.   
 
 

85.  Fare la spesa Feste e viaggi 
Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń 

Sformatowano: Czcionka: 14 pt
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-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. 
- 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 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, 
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, 

-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, 
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, 

-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, 
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. 
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- 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 
Bożego Narodzenia: panettone, 
pandoro).  
-Potrafi wykonać ćwiczenie na 
globalne rozumienie tekstu pisanego, 
popełnia sporadyczne błędy. 
-Potrafi samodzielnie  tworzyć proste 
wypowiedzi. Odpowiada na proste 
pytania. 
-Zna formy i prawie bezbłędnie 
stosuje zaimki dopełnienia bliższego 
w formie nieakcentowanej. 
-Rozróżnia zastosowanie zaimków 
(zastępują cały rzeczownik) i 
partykuły ne (dotyczy ilości), popełnia 
sporadyczne błędy 
-Potrafi stosować zaimki dopełnienia 
bliższego oraz zaimek cząstkowy ne 
w czasach złożonych, popełnia 
sporadyczne błędy 
-Zna zasady uzgadniania końcówek 
imiesłowu przeszłego w rodzaju i w 
liczbie zastępowanego rzeczownika.     
-Wie, jak stosować zaimki 
dopełnienia bliższego oraz zaimek 
cząstkowy ne 
z czasownikami modalnymi, popełnia 
sporadyczne błędy 

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 
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. 
-Potrafi samodzielnie  tworzyć proste 
wypowiedzi. Odpowiada na proste 
pytania, popełnia sporadyczne błędy 
-Zna formy i w znacznej większości 
przypadków prawidłowo stosuje 
zaimki dopełnienia bliższego w formie 
nieakcentowanej. 
-Rozróżnia zastosowanie zaimków 
(zastępują cały rzeczownik) i 
partykuły ne (dotyczy ilości), popełnia 
niewiele błędów 
-Potrafi stosować zaimki dopełnienia 
bliższego oraz zaimek cząstkowy ne 
w czasach złożonych, popełnia 
niewiele błędów 
-Zna zasady uzgadniania końcówek 
imiesłowu przeszłego w rodzaju i w 

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. 
- 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. 
-Potrafi samodzielnie lub przy 
pomocy nauczyciela tworzyć proste 
wypowiedzi. Odpowiada na proste 
pytania, czasami popełnia błędy 
-Zna formy i w większości 
przypadków stosuje zaimki 
dopełnienia bliższego w formie 
nieakcentowanej. 
-Rozróżnia zastosowanie zaimków 
(zastępują cały rzeczownik) i 
partykuły ne (dotyczy ilości), czasami 
popełnia błędy 
-Potrafi stosować zaimki dopełnienia 
bliższego oraz zaimek cząstkowy ne 
w czasach złożonych, czasami 

-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  
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. 
-Potrafi przy pomocy nauczyciela 
tworzyć proste wypowiedzi. 
Odpowiada na proste pytania przy 
pomocy nauczyciela. 
-Zna niektóre formy i czasami 
poprawnie stosuje zaimki dopełnienia 
bliższego w formie nieakcentowanej. 
-Rozróżnia w niektórych przypadkach 
zastosowanie zaimków (zastępują 
cały rzeczownik) i partykuły ne 
(dotyczy ilości). 
-Potrafi w niektórych przypadkach 
stosować zaimki dopełnienia 
bliższego oraz zaimek cząstkowy ne 
w czasach złożonych. 
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-Zna zasady występowania tych 
zaimków przed czasownikiem 
modalnym lub łącznie z 
bezokolicznikiem, popełnia 
sporadyczne błędy 
-Zna znaczenie oraz zastosowanie 
konstrukcji: ce l’ho/non ce l’ho, ce 
n’e, ce ne sono. 
-Potrafi zadać pytanie i 
odpowiedzieć, używając poprawnych 
form tych konstrukcji.   
-Posługuje się najprostszymi 
poznanymi wyrażeniami 
wykrzyknikowymi, wyrażającymi 
rozmaite emocje (radość, żal, 
niezadowolenie, złość), np. Che 
bello! Che peccato! Accidenti! 
Mannaggia!   
-Potrafi zaoferować swoją pomoc i 
złożyć propozycję, a także 
zaakceptować i odmówić. 
Wykorzystuje zwroty związane z 
proponowaniem pomocy (vuoi una 
mano, ti posso aiutare, posso essere 
d’aiuto, hai bisogno di auto?).   
-Potrafi wybrać i zapytać o określony 
towar (biscotti, Parmigiano Reggiano, 
mazzo di rose), zna miary (etto, chilo) 
oraz rodzaje typowych pojemników 
(lattina, bottiglia, pacchetto). 
-Zna nazwy produktów 
sprzedawanych w supermarketach 
i rodzaje sklepów (pasticceria, 
libreria, fioraio), może popełnić 
nieliczne błędy ortograficzne 
-Potrafi stworzyć własną listę 
zakupów na wybrany dzień tygodnia 
-Zna nazwy najbardziej 
charakterystycznych włoskich 

liczbie zastępowanego rzeczownika, 
popełnia sporadyczne błędy    
-Wie, jak stosować zaimki 
dopełnienia bliższego oraz zaimek 
cząstkowy ne 
z czasownikami modalnymi, popełnia 
nieliczne błędy 
-Zna zasady występowania tych 
zaimków przed czasownikiem 
modalnym lub łącznie z 
bezokolicznikiem, czasami popełnia 
błędy 
-Zna znaczenie oraz zastosowanie 
konstrukcji: ce l’ho/non ce l’ho, ce 
n’e, ce ne sono, popełnia 
sporadyczne błędy 
-Potrafi zadać pytanie i 
odpowiedzieć, używając w znacznej 
większości przypadków poprawnych 
form tych konstrukcji.   
-Posługuje się najprostszymi 
poznanymi wyrażeniami 
wykrzyknikowymi, wyrażającymi 
rozmaite emocje (radość, żal, 
niezadowolenie, złość), np. Che 
bello! Che peccato! Accidenti! 
Mannaggia!   
-Potrafi zaoferować swoją pomoc i 
złożyć propozycję, a także 
zaakceptować i odmówić. 
Wykorzystuje zwroty związane z 
proponowaniem pomocy (vuoi una 
mano, ti posso aiutare, posso essere 
d’aiuto, hai bisogno di auto?), 
popełnia sporadyczne błedy 
-Potrafi wybrać i zapytać o określony 
towar (biscotti, Parmigiano Reggiano, 
mazzo di rose), zna miary (etto, chilo) 
oraz rodzaje typowych pojemników 

popełnia błędy 
-Zna zasady uzgadniania końcówek 
imiesłowu przeszłego w rodzaju i w 
liczbie zastępowanego rzeczownika, 
czasami popełnia błedy     
-Wie, jak stosować zaimki 
dopełnienia bliższego oraz zaimek 
cząstkowy ne 
z czasownikami modalnymi, często 
popełnia błędy 
-Zna zasady występowania tych 
zaimków przed czasownikiem 
modalnym lub łącznie z 
bezokolicznikiem lecz często 
popełnia błędy 
-Zna znaczenie oraz zastosowanie 
konstrukcji: ce l’ho/non ce l’ho, ce 
n’e, ce ne sono, czasami popełnia 
błędy 
-Potrafi zadać pytanie i 
odpowiedzieć, używając w 
większości przypadków poprawnych 
form tych konstrukcji.   
-Posługuje się najprostszymi 
poznanymi wyrażeniami 
wykrzyknikowymi, wyrażającymi 
rozmaite emocje (radość, żal, 
niezadowolenie, złość), np. Che 
bello! Che peccato! Accidenti! 
Mannaggia!   
-Potrafi zaoferować swoją pomoc i 
złożyć propozycję, a także 
zaakceptować i odmówić. 
Wykorzystuje zwroty związane z 
proponowaniem pomocy (vuoi una 
mano, ti posso aiutare, posso essere 
d’aiuto, hai bisogno di auto?), 
czasami popełnia błędy   
-Potrafi w większości przypadków 

-Zna niektóre zasady uzgadniania 
końcówek imiesłowu przeszłego w 
rodzaju i w liczbie zastępowanego 
rzeczownika.     
-Nie wie, jak poprawnie stosować 
zaimki dopełnienia bliższego oraz 
zaimek cząstkowy ne 
z czasownikami modalnymi, popełnia 
liczne błędy 
-Zna zasady występowania tych 
zaimków przed czasownikiem 
modalnym lub łącznie z 
bezokolicznikiem, popełnia jednak 
liczne błędy 
-Zna znaczenie lecz z trudnością 
stosuje konstrukcję: ce l’ho/non ce 
l’ho, ce n’e, ce ne sono. 
-Potrafi z pomocą nauczyciela zadać 
pytanie i odpowiedzieć, używając  
tych konstrukcji.   
-Posługuje się kilkoma najprostszymi 
wyrażeniami wykrzyknikowymi, 
wyrażającymi rozmaite emocje 
(radość, żal, niezadowolenie, złość), 
np. Che bello! Che peccato! 
Accidenti! Mannaggia!   
-Potrafi w niektórych przypadkach 
zaoferować swoją pomoc i złożyć 
propozycję, a także zaakceptować i 
odmówić. Wykorzystuje niektóre 
zwroty związane z proponowaniem 
pomocy (vuoi una mano, ti posso 
aiutare, posso essere d’aiuto, hai 
bisogno di auto?).   
-Potrafi z pomocą nauczyciela lub 
popełniając liczne błędy wybrać i 
zapytać o określony towar (biscotti, 
Parmigiano Reggiano, mazzo di 
rose), zna miary (etto, chilo) oraz 
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produktów żywnościowych oraz 
nazwy miejsc, w których Włosi mają 
w zwyczaju robić zakupy.  
-Zna wybrane słownictwo z 
przeczytanych tekstów (rzeczowniki i 
przymiotniki uzupełniające materiał 
leksykalny dotyczący rodzajów 
produktów np. Verdera fresca, 
mozzarella di bufala, genuino). 

 

(lattina, bottiglia, pacchetto), popełnia 
nieliczne błędy 
-Zna nazwy prawie wszystkich 
produktów sprzedawanych w 
supermarketach 
i rodzaje sklepów (pasticceria, 
libreria, fioraio). 
-Potrafi stworzyć własną listę 
zakupów na wybrany dzień tygodnia 
-Zna znaczną większość nazw 
najbardziej charakterystycznych 
włoskich produktów żywnościowych 
oraz nazw miejsc, w których Włosi 
mają w zwyczaju robić zakupy. 
 -Zna wybrane słownictwo z 
przeczytanych tekstów (rzeczowniki i 
przymiotniki uzupełniające materiał 
leksykalny dotyczący rodzajów 
produktów np. Verdera fresca, 
mozzarella di bufala, genuino). 

 

wybrać i zapytać o określony towar 
(biscotti, Parmigiano Reggiano, 
mazzo di rose), zna miary (etto, chilo) 
oraz rodzaje typowych pojemników 
(lattina, bottiglia, pacchetto). 
-Zna nazwy większości produktów 
sprzedawanych w supermarketach 
i rodzaje sklepów (pasticceria, 
libreria, fioraio). 
-Potrafi stworzyć własną listę 
zakupów na wybrany dzień tygodnia 
-Zna większość nazw najbardziej 
charakterystycznych włoskich 
produktów żywnościowych oraz nazw 
miejsc, w których Włosi mają w 
zwyczaju robić zakupy.  
-Zna wybrane słownictwo z 
przeczytanych tekstów (rzeczowniki i 
przymiotniki uzupełniające materiał 
leksykalny dotyczący rodzajów 
produktów np. Verdera fresca, 
mozzarella di bufala, genuino). 

 

niektóre rodzaje typowych 
pojemników (lattina, bottiglia, 
pacchetto). 
-Zna nazwy niektórych produktów 
sprzedawanych w supermarketach 
i rodzaje sklepów (pasticceria, 
libreria, fioraio). 
-Potrafi stworzyć z pomocą 
nauczyciela własną listę zakupów na 
wybrany dzień tygodnia 
-Zna niektóre nazwy najbardziej 
charakterystycznych włoskich 
produktów żywnościowych oraz nazw 
miejsc, w których Włosi mają w 
zwyczaju robić zakupy. 
- Zna niewiele słów z przeczytanych 
tekstów (rzeczowniki i przymiotniki 
uzupełniające materiał leksykalny 
dotyczący rodzajów produktów np. 
Verdera fresca, mozzarella di bufala, 
genuino). 

 

96.  In giro per i negozi 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).   

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 

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 

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 

Sformatowano: Angielski
(Zjednoczone Królestwo)

Sformatowano: Czcionka: 16 pt,
Angielski (Zjednoczone Królestwo)

Sformatowano: Angielski
(Zjednoczone Królestwo)

Sformatowano: Angielski
(Zjednoczone Królestwo)
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- 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.    -
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, 

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. 
-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 

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 
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 

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. 
- 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 

Sformatowano: Angielski
(Zjednoczone Królestwo)
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w których jedzą Włosi, rodzajami 
makaronu (np. basilico, mozzarella, 
pasta, trattoria, paninoteca, tortellini, 
lasagne, etc.)   
 

 

-Zna schemat odmiany czasowników 
zwrotnych w czasie teraźniejszym i 
potrafi prawie bezbłędnie uzupełnić 
podane zdania odpowiednimi 
formami czasowników. 
-Odpowiada prawie bezbłędnie na 
pytania zawierające czasowniki 
zwrotne, np. A che ora ti alzi di 
solito? 
-Wypowiada się na temat swojego 
rozkładu zajęć, stosując czasowniki 
zwrotne np. alzarsi, vestirsi, farsi la 
barba, etc. 
-Zna zasady odmiany czasowników 
zwrotnych w czasach przeszłych 
złożonych, popełnia sporadyczne 
błędy 
-Potrafi przekształcić podane zdanie 
(w czasie teraźniejszym) na passato 
prossimo. 
-Odpowiada na pytania dotyczące 
czynności wyrażonych za pomocą 
czasowników zwrotnych w czasie 
przeszłym passato prossimo np. A 
che ora ti sei svegliato ieri?, popełnia 
sporadyczne błędy 
-Zna nazwy sklepów (obuwniczy, 
odzieżowy) oraz zawarte w tej 
jednostce prawie całe słownictwo 
dotyczące części garderoby i 
kolorów.   

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, 
pasta, trattoria, paninoteca, tortellini, 
lasagne, etc.)   
 
 
-Zna schemat odmiany czasowników 
zwrotnych w czasie teraźniejszym i 
potrafi popełniając sporadyczne błędy 
uzupełnić podane zdania 
odpowiednimi formami czasowników. 
-Odpowiada popełniając sporadyczne 
błędy na pytania zawierające 
czasowniki zwrotne, np. A che ora ti 
alzi di solito? 
-Wypowiada się na temat swojego 
rozkładu zajęć, stosując czasowniki 
zwrotne np. alzarsi, vestirsi, farsi la 
barba, etc, popęłnia sporadyczne 
błedy 
-Zna zasady odmiany czasowników 
zwrotnych w czasach przeszłych 
złożonych, popełnia nieliczne błędy 
-Potrafi przekształcić podane zdanie 
(w czasie teraźniejszym) na passato 
prossimo, popełnia nieliczne błędy 
-Odpowiada na pytania dotyczące 
czynności wyrażonych za pomocą 
czasowników zwrotnych w czasie 
przeszłym passato prossimo np. A 
che ora ti sei svegliato ieri?, 

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.)   
 
 
-Zna schemat odmiany czasowników 
zwrotnych w czasie teraźniejszym i 
potrafi uzupełnić podane zdania 
odpowiednimi formami czasowników, 
czasami popełnia błędy. 
-Odpowiada w większości 
przypadków poprawnie na pytania 
zawierające czasowniki zwrotne, np. 
A che ora ti alzi di solito? 
-Wypowiada się w sposób niepełny  
na temat swojego rozkładu zajęć, 
stosując czasowniki zwrotne np. 
alzarsi, vestirsi, farsi la barba, etc. 
-Zna zasady odmiany czasowników 
zwrotnych w czasach przeszłych 
złożonych, czasami popełnia błędy 
-Potrafi przekształcić podane zdanie 
(w czasie teraźniejszym) na passato 
prossimo, czasami popełnia błędy 
-Odpowiada na pytania dotyczące 
czynności wyrażonych za pomocą 
czasowników zwrotnych w czasie 
przeszłym passato prossimo np. A 
che ora ti sei svegliato ieri?, czasami 
popęłnia błędy 
-Zna nazwy sklepów (obuwniczy, 
odzieżowy) oraz zawartą w tej 

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.)   
 
 
-Zna większość schematu odmiany 
czasowników zwrotnych w czasie 
teraźniejszym i potrafi uzupełnić tylko 
niektóre podane zdania odpowiednimi 
formami czasowników. 
-Odpowiada tylko na niektóre pytania 
zawierające czasowniki zwrotne, np. 
A che ora ti alzi di solito? 
-Wypowiada się popełniając liczne 
błędy na temat swojego rozkładu 
zajęć, stosując czasowniki zwrotne 
np. alzarsi, vestirsi, farsi la barba, etc. 
-Zna niektóre zasady odmiany 
czasowników zwrotnych w czasach 
przeszłych złożonych. 
-Potrafi przekształcić podane zdanie 
(w czasie teraźniejszym) na passato 
prossimo, popełnia bardzo liczne 
błędy 
-Odpowiada z pomocą nauczyciela 
na pytania dotyczące czynności 
wyrażonych za pomocą czasowników 
zwrotnych w czasie przeszłym 
passato prossimo np. A che ora ti sei 
svegliato ieri? 
-Zna nazwy niektórych sklepów 
(obuwniczy, odzieżowy) oraz zawarte 
w tej jednostce niektóre słownictwo 
dotyczące części garderoby i 
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-Potrafi zapytać o cenę (np. quanto 
costa?), rozmiar (np. che taglia e?), 
kolor (np. di che colore e?) . 
-Wyraża swoją opinię o towarze, 
używając wyrażeń: questo mi piace, 
non mi piace, bellissimo, brutto, molto 
elegante, poco elegante, di moda, 
etc. 
-Potrafi opisać ubiór dowolnej 
postaci, wykorzystując poznane na 
zajęciach słownictwo i wyrazić opinię 
na jego temat, popełnia sporadyczne 
błędy      
-Rozpoznaje konstrukcję: czasownik 
modalny + czasownik zwrotny i 
potrafi  ją przetłumaczyć. 
-Zna zasady odmiany czasowników 
zwrotnych z czasownikami 
modalnymi i wie o podwójnej 
możliwości umiejscowienia w zdaniu 
zaimka zwrotnego, popełnia 
sporadyczne błędy 
-Zna zasadę odmiany czasowników 
zwrotnych z czasownikami 
modalnymi w czasach złożonych i 
zasadę wyboru czasownika 
posiłkowego w zależności od miejsca 
zaimka zwrotnego, popełnia 
sporadyczne błędy 
-Potrafi samodzielnie budować 
zdania z czasownikami zwrotnymi i 
czasownikami modalnymi w czasie 
passato prossimo, popełnia 
sporadyczne błędy   
-Potrafi zapytać kogoś o opinię na 
dany temat, używając zwrotów: Che 
ne dici? Che ne pensi di? 
-Potrafi wyrazić także swoją opinię, 
używając zwrotu: Secondo me… 

popełnioa nieliczne błędy 
-Zna nazwy sklepów (obuwniczy, 
odzieżowy) oraz zawartą w tej 
jednostce znaczną większość 
słownictwa dotyczącego części 
garderoby i kolorów.   
-Potrafi zapytać o cenę (np. quanto 
costa?), rozmiar (np. che taglia e?), 
kolor (np. di che colore e?) . 
-Wyraża swoją opinię o towarze, 
używając wyrażeń: questo mi piace, 
non mi piace, bellissimo, brutto, molto 
elegante, poco elegante, di moda, 
etc. 
-Potrafi opisać ubiór dowolnej 
postaci, wykorzystując poznane na 
zajęciach słownictwo i wyrazić opinię 
na jego temat, popełnia nieliczne 
błędy       
-Rozpoznaje konstrukcję: czasownik 
modalny + czasownik zwrotny i 
potrafi  ją przetłumaczyć. 
-Zna zasady odmiany czasowników 
zwrotnych z czasownikami 
modalnymi i wie o podwójnej 
możliwości umiejscowienia w zdaniu 
zaimka zwrotnego, czasami popełnia 
błędy 
-Zna zasadę odmiany czasowników 
zwrotnych z czasownikami 
modalnymi w czasach złożonych i 
zasadę wyboru czasownika 
posiłkowego w zależności od miejsca 
zaimka zwrotnego, niekiedy popełnia 
błędy 
-Potrafi samodzielnie budować 
zdania z czasownikami zwrotnymi i 
czasownikami modalnymi w czasie 
passato prossimo, niekedy popełnia 

jednostce większość słownictwa 
dotyczącego części garderoby i 
kolorów.   
-Potrafi zapytać o cenę (np. quanto 
costa?), rozmiar (np. che taglia e?), 
kolor (np. di che colore e?) . 
-Wyraża swoją opinię o towarze, 
używając wyrażeń: questo mi piace, 
non mi piace, bellissimo, brutto, molto 
elegante, poco elegante, di moda, 
etc., czasami popełnia błędy 
-Potrafi opisać ubiór dowolnej 
postaci, wykorzystując poznane na 
zajęciach słownictwo i wyrazić opinię 
na jego temat, czasami popełnia 
błędy      
-Rozpoznaje konstrukcję: czasownik 
modalny + czasownik zwrotny i 
potrafi  ją przetłumaczyć, czasami 
popełnia błędy 
-Zna zasady odmiany czasowników 
zwrotnych z czasownikami 
modalnymi i wie o podwójnej 
możliwości umiejscowienia w zdaniu 
zaimka zwrotnego, dość często 
popełnia błędy 
-Zna zasadę odmiany czasowników 
zwrotnych z czasownikami 
modalnymi w czasach złożonych i 
zasadę wyboru czasownika 
posiłkowego w zależności od miejsca 
zaimka zwrotnego, czasami popełnia 
błędy 
-Potrafi samodzielnie budować 
zdania z czasownikami zwrotnymi i 
czasownikami modalnymi w czasie 
passato prossimo, czasami popełnia 
błędy  
-Potrafi zapytać kogoś o opinię na 

kolorów.   
-Potrafi zapytać o cenę (np. quanto 
costa?), rozmiar (np. che taglia e?), 
kolor (np. di che colore e?), popełnia 
liczne błędy 
-Wyraża swoją opinię o towarze, 
używając wyrażeń: questo mi piace, 
non mi piace, bellissimo, brutto, molto 
elegante, poco elegante, di moda, 
etc., popełnia liczne błędy 
-Potrafi opisać ubiór dowolnej 
postaci, wykorzystując poznane na 
zajęciach słownictwo i wyrazić opinię 
na jego temat, popełnia liczne błędy        
-Rozpoznaje konstrukcję: czasownik 
modalny + czasownik zwrotny i 
czasami potrafi ją przetłumaczyć. 
-Zna zasady odmiany czasowników 
zwrotnych z czasownikami 
modalnymi i wie o podwójnej 
możliwości umiejscowienia w zdaniu 
zaimka zwrotnego, bardzo często 
popełnia błędy 
-Zna zasadę odmiany czasowników 
zwrotnych z czasownikami 
modalnymi w czasach złożonych i 
zasadę wyboru czasownika 
posiłkowego w zależności od miejsca 
zaimka zwrotnego, często popełnia 
błędy 
-Potrafi samodzielnie budować 
zdania z czasownikami zwrotnymi i 
czasownikami modalnymi w czasie 
passato prossimo, często popełnia 
błędy   
-Potrafi zapytać kogoś o opinię na 
dany temat, używając zwrotów: Che 
ne dici? Che ne pensi di? 
-Potrafi z pomocą nauczyciela 
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-Potrafi utworzyć zdania 

wykorzystujące konstrukcje uno/si+ 

czasownik w 3 osobie czasu 

teraźniejszego (np. In questo 

ristorante uno mangia molto bene, in 

questo ristorante si mangia molto 

bene), popełnia sporadyczne błędy 

-Stosuje formy: uno/si studia molto, 
uno/si esce spesso, uno/si spende 
molto, uno/si lavora poco, etc., 
popełnia sporadyczne błedy 
-Stosuje poprawnie konstrukcję: 
wyrażenie nieosobowe 
+bezokolicznik: Bisogna leggere 
molto, e bello passare il tempo con 
te, e meglio non dire niente, etc 
-Opowiada o życiu studenta (co 
trzeba, co należy, co lepiej jest zrobić 
bądź czego nie robić),  używając 
poznanych konstrukcji, popełnia 
sporadyczne błędy 
-Potrafi wskazać temat i główne myśli 
wysłuchanego tekstu. 
-Potrafi sformułować krótką 
wypowiedź o swoim życiu 
towarzyskim w presente indicativo, 
bądź o sytuacji towarzyskiej, która 
miała miejsce w przeszłości w 
passato prossimo, z uwzględnieniem 
poznanych czasowników zwrotnych, 
popełnia sporadyczne błędy   
-Potrafi wymienić nazwiska 
najwybitniejszych włoskich 
projektantów i ogólnie kojarzone na 
świecie włoskie marki odzieżowe. 
- Potrafi krótko opowiedzieć o treści 
przeczytanych tekstów, popełnia 
sporadyczne błędy 

błędy   
-Potrafi zapytać kogoś o opinię na 
dany temat, używając zwrotów: Che 
ne dici? Che ne pensi di? 
-Potrafi wyrazić także swoją opinię, 
używając zwrotu: Secondo me…,  
popełnia nieliczne błędy 
-Potrafi utworzyć zdania 

wykorzystujące konstrukcje uno/si+ 

czasownik w 3 osobie czasu 

teraźniejszego (np. In questo 

ristorante uno mangia molto bene, in 

questo ristorante si mangia molto 

bene), popełnia nieliczne błędy 

-Stosuje formy: uno/si studia molto, 
uno/si esce spesso, uno/si spende 
molto, uno/si lavora poco, etc., 
popełnia nieliczne błędy 
-Stosuje prawie bezbłędnie 
konstrukcję: wyrażenie nieosobowe 
+bezokolicznik: Bisogna leggere 
molto, e bello passare il tempo con 
te, e meglio non dire niente, etc 
-Opowiada o życiu studenta (co 
trzeba, co należy, co lepiej jest zrobić 
bądź czego nie robić),  używając 
poznanych konstrukcji, popełnia 
nieliczne błędy 
-Potrafi prawie zawsze wskazać 
temat i główne myśli wysłuchanego 
tekstu. 
-Potrafi sformułować krótką 
wypowiedź o swoim życiu 
towarzyskim w presente indicativo, 
bądź o sytuacji towarzyskiej, która 
miała miejsce w przeszłości w 
passato prossimo, z uwzględnieniem 
poznanych czasowników zwrotnych, 

dany temat, używając zwrotów: Che 
ne dici? Che ne pensi di? 
-Potrafi wyrazić także swoją opinię, 
używając zwrotu: Secondo me…, 
czasami popełnia błędy 
-Potrafi utworzyć zdania 
wykorzystujące konstrukcje uno/si+ 
czasownik w 3 osobie czasu 
teraźniejszego (np. In questo 
ristorante uno mangia molto bene, in 
questo ristorante si mangia molto 
bene), czasami popełnia błedy 
-Stosuje formy: uno/si studia molto, 
uno/si esce spesso, uno/si spende 
molto, uno/si lavora poco, etc., 
czasami popełnia błędy 
-Stosuje w większości przypadków 
poprawnie konstrukcję: wyrażenie 
nieosobowe +bezokolicznik: Bisogna 
leggere molto, e bello passare il 
tempo con te, e meglio non dire 
niente, etc 
-Opowiada o życiu studenta (co 
trzeba, co należy, co lepiej jest zrobić 
bądź czego nie robić),  używając 
poznanych konstrukcji, czasami 
popełnia błędy 
-Potrafi w większości przypadków 
wskazać temat i główne myśli 
wysłuchanego tekstu. 
-Potrafi sformułować krótką 
wypowiedź o swoim życiu 
towarzyskim w presente indicativo, 
bądź o sytuacji towarzyskiej, która 
miała miejsce w przeszłości w 
passato prossimo, z uwzględnieniem 
poznanych czasowników zwrotnych, 
czasami popełnia błędy   
- Potrafi krótko opowiedzieć o treści 

wyrazić także swoją opinię, używając 
zwrotu: Secondo me… 
-Potrafi utworzyć zdania 
wykorzystujące konstrukcje uno/si+ 
czasownik w 3 osobie czasu 
teraźniejszego (np. In questo 
ristorante uno mangia molto bene, in 
questo ristorante si mangia molto 
bene), popełnia liczne błędy 
-Stosuje formy: uno/si studia molto, 
uno/si esce spesso, uno/si spende 
molto, uno/si lavora poco, etc., 
popełnia liczne błedy 
-Stosuje czasami poprawnie 
konstrukcję: wyrażenie nieosobowe 
+bezokolicznik: Bisogna leggere 
molto, e bello passare il tempo con 
te, e meglio non dire niente, etc 
-Opowiada o życiu studenta (co 
trzeba, co należy, co lepiej jest zrobić 
bądź czego nie robić),  używając 
poznanych konstrukcji, popełnia 
liczne błędy 
-Potrafi w niektórych 
przypadkachwskazać temat i główne 
myśli wysłuchanego tekstu. 
-Potrafi sformułować krótką 
wypowiedź o swoim życiu 
towarzyskim w presente indicativo, 
bądź o sytuacji towarzyskiej, która 
miała miejsce w przeszłości w 
passato prossimo, z uwzględnieniem 
poznanych czasowników zwrotnych, 
popełnia liczne błędy   
- Potrafi  z pomocą nauczyciela 
krótko opowiedzieć o treści 
przeczytanych tekstów. 
-Zna znaczenie nielicznych 
wybranych słów (w zakresie 

Sformatowano: Polski (Polska)

Sformatowano: Polski (Polska)

Sformatowano: Polski (Polska)

Sformatowano: Polski (Polska)
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-Zna znaczenie wybranych słów (w 
zakresie pozwalającym na 
uzupełnienie materiału leksykalnego 
dotyczącego ubrań i mody). 

popełnia nieliczne błędy   
-Potrafi wymienić niektóre nazwiska 
najwybitniejszych włoskich 
projektantów i ogólnie kojarzone na 
świecie włoskie marki odzieżowe. 
- Potrafi krótko opowiedzieć o treści 
przeczytanych tekstów, popełnia 
nieliczne błędy 
-Zna znaczenie większości 
wybranych słów (w zakresie 
pozwalającym na uzupełnienie 
materiału leksykalnego dotyczącego 
ubrań i mody). 

przeczytanych tekstów, czasami 
popełnia błędy 
-Zna znaczenie niektórych wybranych 
słów (w zakresie pozwalającym na 
uzupełnienie materiału leksykalnego 
dotyczącego ubrań i mody). 

pozwalającym na uzupełnienie 
materiału leksykalnego dotyczącego 
ubrań i mody). 


