CILS DUE - ZAKRES WYMAGAŃ
Czas trwania: ok. 4 godz.
Zagadnienia gramatyczne:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w następujących czasach: passato remoto, trapassato prossimo,
futuro semplice i anteriore, congiuntivo presente i imperfetto, condizionale passato.
strona bierna (forma passiva)
forma bezosobowa (forma impresonale)
czasowniki posiłkowe (verbi ausiliari) i modalne (verbi modali)
przymiotnik
zaimki łączone (pronomi combinati)
zaimki i przymiotniki nieokreślone (pronomi e aggettivi indefiniti)
przysłówek
przyimki (preposizioni semplici e articolate)
zdanie proste (z użyciem congiuntivo, indicativo presente i infinito)
zdanie złożone

Słownictwo:
Kandydat powinien wykazywać się znajomością słownictwa zaczerpniętego głównie z życia codziennego, potrafić
zareagować w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, rozumieć sens najczęstszych informacji ustnych i pisemnych,
również tych niezwiązanych z codziennością.
I. Rozumienie ze słuchu
Najczęściej są to dialogi z życia codziennego lub z mediów (np. radio) oraz monologi. Mogą to być instrukcje, opisy,
wiadomości, mające na celu informowanie, opis, wyjaśnianie, wyrażanie opinii i wrażeń.
II. Rozumienie tekstu pisanego
Teksty egzaminacyjne pochodzą najczęściej z książek, gazet, czasopism, katalogów, instrukcji użycia. Mają formę listów,
artykułów informacyjnych, fragmentów narracji.
III. Analiza struktur językowych
Kandydat powinien posiadać umiejętność dokonywania analizy, syntezy, przekształcania, itd. struktur językowych na
poziomie słownictwa oraz fleksji, składni, słowotwórstwa oraz budowy zadania. Rodzaje ćwiczeń:
• wypełniane luk w tekście (przyimki, łączniki, zaimki, czasowniki we właściwiej formie)
• formowanie zdań lub uzupełnianie zdań

• przekształcanie testów z liczy pojedynczej na mnogą, z czasu teraźniejszego na przeszły i odwrotnie
• wybór lub podanie odpowiedniego wyrażenia, wypowiedzi do danej sytuacji komunikacyjnej
IV. Wypowiedz pisemna
Kandydat powinien potrafić komponować proste teksty, przekazujące informacje w sposób jasny i skuteczny. Rodzaje
tekstów:
• Opis osób i miejsc, opis wycieczki, wydarzenia lub typowych świąt własnego kraju, z wyrażaniem własnych opinii i
hipotez
• List formalny do firm lub instytucji, mający na celu uzyskanie wyjaśnień lub informacji
V. Wypowiedz ustna
Kandydat powinien potrafić wyrażać się w sposób jasny i płynny, układać dłuższe, spójne wypowiedzi o różnorakiej
tematyce odnoszącej się do życia codziennego. Wypowiedzi mogą mieć na celu: opis, informowanie, przekazywanie
informacji, porównanie, składanie propozycji, podtrzymywanie dialogu, wyrażanie opinii. Cześć pierwsza to dialog z
egzaminatorem, część druga to monolog.

