PROGRAM KURSU - POZIOM A2
na podstawie podręcznika Nuovo Espresso 2
opracowała Agnieszka Buryan-Machura

UNITÀ 1 – IN GIRO PER I NEGOZI ( SPACERKIEM PO SKLEPACH)
SŁOWNICTWO: ubrania, wyrażanie opinii, porównywanie, kolory,
GRAMATYKA: zaimki osobowe zastępujące dopełnienie dalsze ( pronomi indiretti), stopniowanie, zaimek wskazujący
questo e quello.
KULTURA: Włoska moda.

UNITÀ 2 – QUANDO ERO PICCOLA ( JAK BYŁAM DZIECKIEM DZIECKO)
SŁOWNICTWO: mówienie o swoim dzieciństwie, opisywanie przyzwyczajeń z przeszłości, zwierzęta, wakacje
GRAMATYKA: czas przeszły niedokonany – imperfetto, użycie i porównanie z czasem przeszłym dokonanym - passato
prossimo
KULTURA: Natalia Ginzburg – una scrittrice italiana.

UNITÀ 3 – UN TIPO INTERESSANTE (INTERESUJĄCY TYP)
SŁOWNICTWO: opis osoby, porównywanie, mówienie o cechach charakteru, pytania grzecznościowe.
GRAMATYKA: czasownik farcela, porównywanie come / quanto, tryb przypuszczający – condizionale presente,
qualcuno / nessuno, użycie czasowników przechodnich/ nieprzechodnich cominciare, finire, sapere, andarsene .
KULTURA: Italiani
UNITÀ 4 - TI VA DI VENIRE? ( PASUJE CI PÓJŚĆ?)
SŁOWNICTWO: zapraszanie, przyjmowanie / odmowa, motywowanie odmowy, mówienie o tym co dzieje się w tej chwili
GRAMATYKA: stare + gerundio, pronomi diretti z czasem passato prossimo, przysłówki : già / non … ancora, pronomi
relativi che e cui
KULTURA: Kino włoskie

UNITÀ 5 BUON VIAGGIO ( MIŁEJ PODRÓŻY)
SŁOWNICTWO: dowiadywanie się ile zajmuje podróż, jak gdzieś się dostać , podróże, biuro podróży
GRAMATYKA: użycie czasu imperfetto e passato prossimo (II), czasowniki sapere i conoscere, volerci.
KULTURA: Podróż do wspaniałych Włoch
UNITÀ 6 A TAVOLA (PRZY STOLE)
SŁOWNICTWO: dawanie rad, mówienie o potrzebach, mówienie o jedzeniu i o przyzwyczajeniach żywnościowych,
wyrażanie opinii.
GRAMATYKA: tryb rozkazujący – imperativo do 2 osoby, czasownik servire
KULTURA: Feste e tradizioni in Italia

UNITÀ 7 COME VA? (JAK LECI?)
SŁOWNICTWO: mówienie o zdrowiu, co dolega, przekonywanie kogoś, części ciała
GRAMATYKA: tryb rozkazujący do Pana/i, voi, stopniowanie
KULTURA: Lo sport
UNITÀ 8 EGREGIO DOTTOR (SZANOWNY PANIE)
SŁOWNICTWO: mówienie o przyszłości, wyrażanie pragnień, mówienie o pracy, CV,pisanie CV
GRAMATYKA: czas przyszły – futuro semplice, la particella ne, il periodo ipotetico della reltà- condizionale
KULTURA: Praca we Włoszech.

UNITÀ 9 - COLPO DI FULMINE (JAK GROM Z JASNEGO NIEBA)
SŁOWNICTWO: przepraszanie, opowiadanie co się wydarzyło, wyrażanie niezadowolenia
GRAMATYKA: mentre/durante, stare per+bezokolicznik, czas przeszły dokonany czasowników modalnych
KULTURA : Amore

UNITÀ 10 CASA DOLCE CASA ( SŁODKI DOM)
SŁOWNICTWO: dom, typy domów, pomieszczenia, meble.
GRAMATYKA: użycie i formy congiuntivo presente
KULTURA: Włoski dom

