PROGRAM KURSU DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY
na podstawie podręcznika Facilissimo
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, pytanie o samopoczucie
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: Co każdy Polak powinien wiedzieć o Włochach przed wyjazdem

UNITÀ 2 – FARE CONOSCENZA ( POZNAWANIE SIĘ)
SŁOWNICTWO:, 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.
KULTURA: Fałszywi przyjaciele

UNITÀ 3 – IN GIRO (SPACER)
SŁOWNICTWO: godziny, pytanie o rozkład jazdy autobusów/pociągów, środki transportu miejskiego, dni tygodnia
GRAMATYKA: czasowniki II koniugacji – ere, czasowniki : andare, dovere, fare, potere, sapere, stare, venire
KULTURA: Znaki w mieście

UNITÀ 4 - CERCARE UNA CAMERA (SZUKANIE POKOJU)
SŁOWNICTWO: określanie daty, rezerwacja pokoju w hotelu lub w bed and breakfast, pytanie o cenę, wyposażenie
pokoju w hotelu, mówienie o braku czegoś, opis pokoju, opisywanie domu
GRAMATYKA: czasowniki III koniugacji: -ire, zaimki dierżawcze
KULTURA: Domy i mieszkania Włochów

UNITÀ 5 – AL BAR E AL RISTORANTE ( W BARZE I RESTAURACJI)
SŁOWNICTWO: zamawianie w barze, w restauracji, proszenie o rachunek, dania
GRAMATYKA: czasowniki piacere oraz czasownik nieregularny woleć (preferire), tryb warunkowy czasownika chcieć
(volere)
KULTURA: Il caffè – rodzaje oraz co i gdzie jedzą Włosi

UNITÀ 6 RIMANERE IN CONTATTO (BĘDĄC W KONTAKCIE)
SŁOWNICTWO: używanie komputera, zakup karty sim,
GRAMATYKA: przysłówki czasu, czas teraźniejszy wszystkich 3 koniugacji
KULTURA: Ważne telefony

UNITÀ 7 IN BANCA E ALLA POSTA (W BANKU I NA POCZCIE)
SŁOWNICTWO: w banku, na poczcie, reklamacje
GRAMATYKA:czas przeszły- tworzenie z avere
KULTURA: Sklepy we Włoszech

UNITÀ 8 –IN VIAGGIO (W PODRÓŻY)
SŁOWNICTWO: kupowanie biletu,pytanie o drogę, mówienie o pogodzie
GRAMATYKA: przyimki z czasownikiem andare, wyrażenia z avere
KULTURA: Najbardziej znane zabytki włoskie

UNITÀ 9 - FARE SPESE (ZAKUPY)
SŁOWNICTWO: sklepy, zakupy, ubrania
GRAMATYKA: zaimki wskazujące questo/quello
KULTURA: Moda włoska
UNITÀ 10 PROBLEMI DI SALUTE (PROBLEMY ZE ZDROWIEM)
SŁOWNICTWO: mówienie o zdrowiu, części ciała, wizyta u lekarza, wykupywanie lekarstw w aptece
GRAMATYKA: czas przeszły dokonany z essere
KULTURA: System zdrowa we Włoszech

UNITÀ 11 CERCARE LAVORO (POSZUKIWANIE PRACY)
SŁOWNICTWO: ogłoszenia o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, pisanie CV
GRAMATYKA: tryb rozkazujący
KULTURA: Najważniejsze Święta we Włoszech

