
Plan nauczania z języka włoskiego 

W klasie I LOA 

Rok szkolny 2017/2018 

I.  W oparciu o program nauczania- DKOW-5002-30/08 

II. Podręcznik do realizacji w/w materiału- Nuovo Progetto Italiano 

III. Wymiar godzin lekcji języka włoskiego- 2 godziny tygodniowo[zakres podstawowy] 

IV. Treści nauczania:  

A) Materiał gramatyczny 

1. Alfabet włoski, zasady pisowni i wymowy 

2. Czasowniki nieregularne: essere, avere, andare, stare 

3.  Wyrażenia z w/w czasownikami nieregularnymi  

4. Liczebniki główne i porządkowe  

5. Liczba i rodzaj  rzeczowników 

6. Rzeczowniki nieregularne 

7. Rodzajniki nieokreślone i określone 

8. Przyimek: „a”, „in”, „di” 

9. Liczba pojedyncza i mnoga przymiotników 

10. Zaimki 

11. Określenie ilości 

12. Zaimki wskazujące: „ questo”, „quello” 

13. Porównania 

14. Czasowniki I,II,III koniugacji 

15. Czasowniki zwrotne I, II, III koniugacji 

 

B) Materiał leksykalno-tematyczny 

1. Zwroty grzecznościowe  

2. Narodowości 

3. Zawody 

4. Kalendarz ( nazwy dni, tygodni, miesięcy itd.) 

5. Pytanie i udzielanie prostych informacji 

6. Zegar 

7. Prezentacja własnej osoby 

8. Zwroty u lekarza 

9. Opis rodziny 

10. Opis zewnętrzny i cechy charakteru człowieka 

11. Opis dnia i pogody  

12. Udzielanie informacji o drodze 

13. Środki transportu 

14. Pisanie pocztówki, listów formalnych i nieformalnych  

C) Przedmiotowy system oceniania z j. włoskiego w  klasie 
a) Odpowiedź ustna- 2 w semestrze 
b) Praca klasowa wagi 2-1 w I semestrze, -2 w II semestrze ( w tym próbna matura) 



c) Zapowiedziane kartkówki – 3 w semestrze 
d) Ocena za aktywność 
e) 1 ocena za wypowiedź pisemną w semestrze 
f) Uczeń  ma prawo do jednego np. w semestrze 

 

D) Forma i tryb  poprawy poszczególnej oceny końcowo rocznej 

Jeżeli uczeń zgłasza chęć poprawy oceny końcowej z języka włoskiego, to musi wykonać to na 
następnej godzinie lekcyjnej po poinformowaniu go o przewidywanej ocenie końcowej. 
Poprawa odbywa się w terminie nie później niż na dwa tygodnie przed definitywnym 
wystawieniem ocen kończących semestr bądź rok szkolny. Poprawa ma formę pisemną i 
ustną. Zakres materiału obejmujący poprawę podaje nauczyciel w dniu wyznaczenia terminu 
poprawy oceny. Forma pisemna to jest gramatyczno-leksykalny wraz z  krótką wypowiedzią 
pisemną na dany temat. Forma ustna to odpowiedź ustna na jeden z trzech podanych 
tematów. 

 

E) Poprawa oceny z pracy klasowej 

Uczeń może poprawić tylko ocenę niedostateczną z pracy klasowej w ciągu 14 dni od 
otrzymania sprawdzianu. Termin poprawy jest jeden dla wszystkich poprawiających się. 
Uczeń, który jest chory  i nie jest obecny na lekcjach, ma dwa tygodnie na uzupełnienie 
materiału (w razie dłuższej choroby nauczyciel przedłuża termin) 

F) Kryteria ocen z języka włoskiego 

 

Ocena dopuszczająca:  wymagania podstawowe w przynajmniej 40% 

Ocena dostateczna:  wymagania podstawowe w co najmniej 65% 

Ocena dobra:  wymagania w co najmniej 65% oraz ponadpodstawowe w co najmniej 40% 

Ocena bardzo dobra:  wymagania podstawowe w co najmniej 75% oraz ponadpodstawowe w 
co najmniej 65%  

Ocena celująca:  wymagania podstawowe i ponadpodstawowe w co najmniej 95%  plus 
wiadomości wykraczające poza materiał przerabiany na lekcjach (udział w konkursach, 
olimpiadach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan nauczania z języka włoskiego 

W klasie IILOA 

Rok szkolny 2017/2018 

I.  W oparciu o program nauczania- DKOW-5002-30/08 

II. Podręcznik do realizacji w/w materiału- Nuovo Progetto Italiano 

III. Wymiar godzin lekcji języka włoskiego- 2 godziny tygodniowo[zakres podstawowy] 

IV. Treści nauczania:  

A) Materiał gramatyczny 
1. Passato Prossimo- czas przeszły dokonany 

2. Imperfetto- czas przeszły niedokonany 

3. Zaimki dopełnienia bliższego (Pronomi  Diretti) 

4. Zaimki dopełnienia dalszego ( Pronomi  Indiretti) 

5. Partykuły „ci”, „ne” 

6. Forma bezosobowa  

7. Czasy przyszłe:  -  Futuro Semplice 

        -  Futuro Anteriore 

 8. Strona bierna 

 

B) Materiał leksykalno-tematyczny 

1. Opis dnia powszedniego 

2. Porównanie świąt polskich i włoskich 

3. Kuchnia 

4. Zwroty medyczne 

5. Sport 

6. Podstawowe wyrażenia geograficzne ( opis położenia Włoch i Polski) 

7. Kino włoskie 

8. Moda włoska ( nazwy ubrań, projektanci, etc.) 

9. Media  

 

 

C) Przedmiotowy system oceniania z j. włoskiego w  klasie II 
g) Odpowiedź ustna- jedna w semestrze 
h) Praca klasowa wagi 2-1 w I semestrze, -2 w II semestrze ( w tym próbna matura) 
i) Zapowiedziane kartkówki – 3 w semestrze 
j) Ocena za aktywność 
k) 1 ocena za wypowiedź pisemną w semestrze 
l) Uczeń  ma prawo do jednego np. w semestrze 

 



D) Forma i tryb  poprawy poszczególnej oceny końcowo rocznej 

Jeżeli uczeń zgłasza chęć poprawy oceny końcowej z języka włoskiego, to musi wykonać to na 
następnej godzinie lekcyjnej po poinformowaniu go o przewidywanej ocenie końcowej. 
Poprawa odbywa się w terminie nie później niż na dwa tygodnie przed definitywnym 
wystawieniem ocen kończących semestr bądź rok szkolny. Poprawa ma formę pisemną i 
ustną. Zakres materiału obejmujący poprawę podaje nauczyciel w dniu wyznaczenia terminu 
poprawy oceny. Forma pisemna to jest gramatyczno-leksykalny wraz z  krótką wypowiedzią 
pisemną na dany temat. Forma ustna to odpowiedź ustna na jeden z trzech podanych 
tematów. 

 

E) Poprawa oceny z pracy klasowej 

Uczeń może poprawić tylko ocenę niedostateczną z pracy klasowej w ciągu 14 dni od 
otrzymania sprawdzianu. Termin poprawy jest jeden dla wszystkich poprawiających się. 
Uczeń, który jest chory  i nie jest obecny na lekcjach, ma dwa tygodnie na uzupełnienie 
materiału (w razie dłuższej choroby nauczyciel przedłuża termin) 

F) Kryteria ocen z języka włoskiego 

 

Ocena dopuszczająca:  wymagania podstawowe w przynajmniej 40% 

Ocena dostateczna:  wymagania podstawowe w co najmniej 65% 

Ocena dobra:  wymagania w co najmniej 65% oraz ponadpodstawowe w co najmniej 40% 

Ocena bardzo dobra:  wymagania podstawowe w co najmniej 75% oraz ponadpodstawowe w 
co najmniej 65%  

Ocena celująca:  wymagania podstawowe i ponadpodstawowe w co najmniej 95%  plus 
wiadomości wykraczające poza materiał przerabiany na lekcjach (udział w konkursach, 
olimpiadach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan nauczania z języka włoskiego 

W klasie IIILOA 

Rok szkolny 2017/2018 

I.  W oparciu o program nauczania- DKOW-5002-30/08 

II. Podręcznik do realizacji w/w materiału- Nuovo Progetto Italiano 

III. Wymiar godzin lekcji języka włoskiego- 2 godziny tygodniowo[zakres podstawowy] 

IV. Treści nauczania:  

A) Materiał gramatyczny: 
1. Tryb rozkazujący:  - Imperativo Diretto, Imperativo Indiretto 
2. Czas zaprzeszły- Trapassato Prossimo 
3. Pronomi Combinati  
4. Zaimki względne- Pronomi Relativi 
5.  Tryb warunkowy:  

a) Condizionale Semplice 
b) Condizionale Composto 

6. Strona bierna 
7. Forma Implicita 
8. Congiuntivo 
9. Periodo Ipotetico 

 

B) Materiał leksykalno-tematyczny 
1. Przestępczość i słownictwo dotyczące prawa 
2. Zanieczyszczenie środowiska 
3. Zjawiska natury I kataklizmy 
4. Aktualne problem zatrudnienia 
5. Szkolnictwo ( wady i zalety systemów w Polsce I  Włoszech) 
6. System polityczny Włoch i Polski 

 

C) Przedmiotowy system oceniania z j. włoskiego w  klasie 
m) Odpowiedź ustna- jedna w semestrze 
n) Praca klasowa wagi 2-1 w I semestrze, -2 w II semestrze ( w tym próbna matura) 
o) Zapowiedziane kartkówki – 3 w semestrze 
p) Ocena za aktywność 
q) 1 ocena za wypowiedź pisemną w semestrze 
r) Uczeń  ma prawo do jednego np. w semestrze 

 

D) Forma i tryb  poprawy poszczególnej oceny końcowo rocznej 

Jeżeli uczeń zgłasza chęć poprawy oceny końcowej z języka włoskiego, to musi wykonać to na 
następnej godzinie lekcyjnej po poinformowaniu go o przewidywanej ocenie końcowej. 
Poprawa odbywa się w terminie nie później niż na dwa tygodnie przed definitywnym 
wystawieniem ocen kończących semestr bądź rok szkolny. Poprawa ma formę pisemną i 



ustną. Zakres materiału obejmujący poprawę podaje nauczyciel w dniu wyznaczenia terminu 
poprawy oceny. Forma pisemna to jest gramatyczno-leksykalny wraz z  krótką wypowiedzią 
pisemną na dany temat. Forma ustna to odpowiedź ustna na jeden z trzech podanych 
tematów. 

 

E) Poprawa oceny z pracy klasowej 

Uczeń może poprawić tylko ocenę niedostateczną z pracy klasowej w ciągu 14 dni od 
otrzymania sprawdzianu. Termin poprawy jest jeden dla wszystkich poprawiających się. 
Uczeń, który jest chory  i nie jest obecny na lekcjach, ma dwa tygodnie na uzupełnienie 
materiału (w razie dłuższej choroby nauczyciel przedłuża termin) 

F) Kryteria ocen z języka włoskiego 

 

Ocena dopuszczająca:  wymagania podstawowe w przynajmniej 40% 

Ocena dostateczna:  wymagania podstawowe w co najmniej 65% 

Ocena dobra:  wymagania w co najmniej 65% oraz ponadpodstawowe w co najmniej 40% 

Ocena bardzo dobra:  wymagania podstawowe w co najmniej 75% oraz ponadpodstawowe w 
co najmniej 65%  

Ocena celująca:  wymagania podstawowe i ponadpodstawowe w co najmniej 95%  plus 
wiadomości wykraczające poza materiał przerabiany na lekcjach (udział w konkursach, 
olimpiadach) 

 


