PROGRAM KURSU - POZIOM B1
na podstawie podręcznika Nuovo Espresso 3
opracowała Agnieszka Buryan-Machura

UNITÀ 1 –DO YOU SPEAK ITALIAN?
SŁOWNICTWO: pytanie o zdanie, wyrażanie zaskoczenia, radości, ulgi, wyrażanie niepewności, pożyczanie, wyrażanie
własnej opinii.
GRAMATYKA: il trapassato prossimo- czas zaprzeszły bliski, wyrażenie prima di+ bezokolicznik, i pronomi combinati –
zaimki mieszane.
KULTURA:

UNITÀ 2 – VIVERE IN CITTÀ
SŁOWNICTWO: proszenie o pomoc, żalenie się, wyrażanie :nadziei, dezaprobaty, zakazu, naleganie, planowanie.
GRAMATYKA: il condizionale passato - , le particelle pronominali ci e ne – partykuły ci i ne, i pronomi possessivi zaimki dzierżawcze.
KULTURA: Życie w mieście.

UNITÀ 3 – MADE IN ITALY
SŁOWNICTWO: opisywanie produktu, materiały, wyrażanie emocji i stanu ducha, reklamacja, przepraszanie,
usprawiedliwianie się
GRAMATYKA: powtórzenie congiuntivo presente, użycie i tworzenie il congiuntivo passato, zgodność czasów i trybów,
przysłówki zakończone na -mente
KULTURA: Made in Italy.
UNITÀ 4 - PAROLE PAROLE PAROLE
SŁOWNICTWO: porównywanie, wyjaśnianie, oferowanie pomocy możliwości, pytanie o kogoś, zaczynanie rozmowy
przez telefon, komunikowanie błędu.
GRAMATYKA: il congiuntivo imperfetto, mowa zależna.
KULTURA: Internet.

UNITÀ 5 INVITO ALLA LETTURA
SŁOWNICTWO: opowiadanie akcji książki, wyrażanie zainteresowania lub braku, dawanie rad, wyrażanie opinii.
GRAMATYKA : zgodność czasów i trybów, strona bierna, il passato remoto – czas przeszły odległy.
KULTURA: Literatura włoska.

UNITÀ 6 LA FAMIGLIA CAMBIA FACCIA
SŁOWNICTWO: wprowadzanie nowego tematu, argumentowanie, wskazywanie konsekwencji, motywowanie, wyrażanie
plusów i minusów jakieś sytuacji.
GRAMATYKA: powtórzenie congiuntivo, zwroty po których używamy congiuntivo: sebbene, nonostante, malgrado,
benchè, comparativi e superlativi particolari, fare +bezokolicznik, forma bezosobowa czasowników zwrotnych.
KULTURA: Współczesna włoska rodzina.

UNITÀ 7 FESTE E REGALI
SŁOWNICTWO: wyrażanie braku chęci do zrobienia czegoś, wyrażanie różnicy zdań, uznawanie racji mówiącego,
żartowanie, kpienie, przypominanie o złożonej obietnicy, radzenie.
GRAMATYKA:przysłówek mica, il condizionale passato – tryb warunkowy przeszły -służący do wyrażenia przyszłości w
przeszłości, il periodo ipotetico 2 typu.
KULTURA: Święta we Włoszech.

UNITÀ 8 –ITALIANI NELLA STORIA
SŁOWNICTWO: opowiadanie o życiu o historycznym bohaterze, opowiadanie o podróży, wyrażanie niedowierzania,
przerywanie.
GRAMATYKA: przymiotniki zakończone na -bile, forma bezosobowa, il gerundio - imiesłów przysłówkowy, pozycja
zaimków z gerundio.
KULTURA: Znani Włosi.

UNITÀ 9 - ITALIA DA SCOPRIRE
SŁOWNICTWO: proszenie o wyjaśnienia, o potwierdzenie, mówienie o tym co powiedziała inna osoba.
GRAMATYKA: il discorso indiretto – mowa zależna, prima che / prima di.
KULTURA : Włochy – ciekawostki.

UNITÀ 10 L'ITALIANO OGGI
SŁOWNICTWO: mówienie o blędach językowych, wyśmiewanie się z czegoś, wyrażanie przypuszczenia czegoś w
przeszłości.
GRAMATYKA: użycie i tworzenie congiuntivo trapassato, il periodo ipotetico 3 typu, il gerundio passato - imiesłów
przysłówkowy przeszły.
KULTURA: Współczesny język włoski.

