CILS UNO - ZAKRES WYMAGAŃ
Czas trwania: ok. 3 godz. 30 min.

Zagadnienia gramatyczne:
• rodzaj i liczba rzeczowników i przymiotników
• rodzajnik określony i nieokreślony
• odmiana czasowników regularnych i niektórych nieregularnych w czasie teraźniejszym (indicativo presente),
przeszłym (passato prossimo, imperfetto), trybie rozkazującym (imperativo), oraz przypuszczającym (condizionale
presente)
• użycie czasowników posiłkowych i modalnych (verbi ausiliari, verbi modali)
• zaimki osobowe, zwrotne, względne (pronomi personali, riflessivi, relativi)
• przymiotniki i zaimki dzierżawcze, wskazujące, pytające (pronomi possessivi, dimostrativi, interrogativi)
• przysłówki (avverbi)
• liczebniki główne
• przyimki (preposizioni semplici e articolate)
• zdania proste i złożone, użycie spójników
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.

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 opisywanie wrażeń.

II. Rozumienie tekstu pisanego
Teksty 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 i budowy zadania. Rodzaje ćwiczeń:
• Wypełniane luk w tekście
• Formowanie zdań

• Przekształcanie testów z liczby 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 efektywny. Rodzaje
tekstów:
• Opis osób i miejsc, opis wycieczki lub wydarzenia
• List nieoficjalny do rodziny lub znajomych

V. Wypowiedz ustna
Kandydat powinien potrafić wyrażać się w sposób jasny, swobodnie używać struktury językowe języka mówionego.
Wypowiedzi mogą mieć na celu: opis, informowanie, przekazywanie informacji, porównanie, wysuwanie propozycji,
podtrzymywanie dialogu, wyrażanie opinii. Cześć pierwsza to dialog z egzaminatorem, część druga to monolog

