PROGRAM KURSU - POZIOM A1
na podstawie podręcznika Nuovo Espresso 1
opracowała Agnieszka Buryan-Machura

UNITÀ INTRODUTTIVA
SŁOWNICTWO: zwroty na powitanie i na pożegnanie, pytanie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, przedstawianie się.
GRAMATYKA: alfabet, zasady wymowy i pisowni
KULTURA: Piękne Włochy, najważniejsze informacje

UNITÀ 1 - PRIMI CONTATTI ( PIERWSZE KONTAKTY)
SŁOWNICTWO: przedstawianie się , poznanie formy grzecznościowej, pytanie o : pochodzenie( narodowości), adres,
telefon
GRAMATYKA: zaimki osobowe, czasownik być (essere) i mieć (avere) oraz nazywać się (chiamarsi), czasownik
mieszkać (abitare), zaimki pytające jak (come), skąd (di dove), jaki (qual), liczebniki od 0-20, wymowa c i g
KULTURA: Buongiorno, buona sera o buonanotte?

UNITÀ 2 – IO E GLI ALTRI ( JA I INNI)
SŁOWNICTWO: pytanie o samopoczucie, zadawanie pytań i odpowiadanie, przedstawianie osoby, pytanie o znajomość
języków, pytanie i mówienie jaką pracę się wykonuje (zawody), mówienie o wieku
GRAMATYKA: czasowniki I koniugacji - are, czasowniki nieregularne: czuć się (stare) i robić (fare), zaimek wskazujący
ten, ta (questo, questa), przyimki a (w), in (w), di (z), liczebniki od 20 -100, rodzajniki określone liczba poj.

UNITÀ 3 – AL BAR E AL RISTORANTE ( W BARZE I RESTAURACJI)
SŁOWNICTWO: zamawianie w barze, w restauracji, proszenie o rachunek, dania
GRAMATYKA: czasowniki II koniugacji – ere, czasowniki nieregularne chcieć (volere) i woleć (preferire), rodzajniki
określone w l. mogiej oraz rodzajniki nieokreślone.
KULTURA: Ristorante , trattoria o ….? Typy lokali we Włoszech

UNITÀ 4 - LA VITA QUOTIDIANA ( CODZIENNE ŻYCIE)
SŁOWNICTWO: godziny, czynności dnia codziennego, dni tygodnia,
GRAMATYKA: czasowniki III koniugacji: -ire, czasowniki nieregularne iść ( andare), uscire (wychodzić), czasowniki
zwrotne
KULTURA: Cosa regalano gli italiani? Święta we Włoszech.

UNITÀ 5 IL FINE SETTIMANA E IL TEMPO LIBERO ( WEEKEND I CZAS WOLNY)
SŁOWNICTWO: czynności w wolnym czasie, hobby, mówienie jak często się coś robi.
GRAMATYKA : czasowniki I, II, III koniugacji, przyimki określające miejsce przeznaczenia (in, a, al, da).
KULTURA: Włoskie miasta.

UNITÀ 6 IN ALBERGO ( W HOTELU)
SŁOWNICTWO: rezerwacja pokoju, pytanie o cenę, wyposażenie pokoju w hotelu, mówienie o braku czegoś, opis
pokoju, wynajmowanie mieszkania, miesiące, data
GRAMATYKA: czasowniki nieregularne móc (potere) i pochodzić ( venire), konstrukcja c’è i ci sono, przyimki di, a, da,
in, su + rodzajniki określone, liczebniki porządkowe, liczebniki powyżej 100.
KULTURA: Hotele i wynajem mieszkań we Włoszech.

UNITÀ 7 IN GIRO PER L'ITALIA (PODRÓŻ DO WŁOCH)
SŁOWNICTWO: opis miejsca, pytanie o drogę, opis drogi
GRAMATYKA: tryb rozkazujący, przyimki miejsca ( obok, między, za, itd.), czasownik nieregularny musieć (dovere),
sapere (wiedzieć)
KULTURA: Ulice we Włoszech.

UNITÀ 8 –ANDIAMO IN VACANZA (JEDZIEMY NA WAKACJE)
SŁOWNICTWO: powtórzenie czynności w wolnym czasie, powiadanie w czasie przeszłym o wakacjach, mówienie o
pogodzie
GRAMATYKA: czas przeszły dokonany, czasowniki regularne, czasowniki nieregularne, czasowniki modalne w czasie
przeszłym.
KULTURA: Italiani in vacanza.

UNITÀ 9 - SAPORI D'ITALIA (SMAKI WŁOCH)
SŁOWNICTWO: sklepy, zakupy.
GRAMATYKA: zaimki osobowe zastępujące dopełnienie bliższe ( pronomi diretti), rodzajnik cząstkowy ( articolo
partitivo), zaimek cząstkowy ne
KULTURA : Typowe produkty włoskie.

UNITÀ 10 LA FAMIGLIA (RODZINA)
SŁOWNICTWO: członkowie rodziny
GRAMATYKA: zaimki dzierżawcze, stopniowanie, czas przeszły z czasownikami zwrotnymi
KULTURA: Gesty włoskie.

