
WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Z
JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO KLASY ILA

DWUJĘZYCZNEJ  PRAWNEJ - GRUPY  Z J. WŁOSKIM.

Zagadnienia gramatyczne:

Podczas testu kwalifikującego kandydatów obowiązuje znajomość:

1.  czasowników AVERE (mieć) i ESSERE (być) w czasie teraźniejszym
2.  czasowników regularnych  zakończonych  na -ARE,  w czasie teraźniejszym np. 

PARLARE, 
3. czasowników regularnych  zakończonych na   -ERE w czasie teraźniejszym  np. 

VENDERE
4. czasowników regularnych   zakończonych na -IRE w czasie teraźniejszym    np. 

DORMIRE
5. czasowników   -IRE z indeksem (ISC)  np. CAPIRE, PREFERIRE, SPEDIRE, FINIRE 

w czasie teraźniejszym.
6.  wyrażeń z czasownikiem ESSERE np. avere fame, avere sete etc.
7.  konstrukcji c’e’, ci sono.
8. formy grzecznościowej LEI.
9. rodzajników określonych i nieokreślonych.
10. słówek pytających che cosa?, chi? , come? , dove? , di dove?, quando?, quanto?
11.  czasowników nieregularnych  FARE, STARE, DARE, ANDARE, BERE , DIRE 

,SALIRE, USCIRE, VENIRE, RIMANERE w czasie teraźniejszym
12.   odmiany przymiotników zakończonych na –o  w liczbie pojedynczej i mnogiej  np. 

alto, basso, stanco etc.
13. odmiany przymiotników zakończonych na –e  w liczbie pojedynczej i mnogiej  np. 

giovane, veloce, intelligente etc.
14. liczby mnogiej rzeczowników
15.  formy grzecznościowej VORREI.
16. formy MI  PIACE, MI  PIACCIONO
17. przysłówków częstotliwości SPESSO, MAI, RARAMENTE, DI SOLITO, A VOLTE, 

SEMPRE
18. zaimków dzierżawczych
19. przyimków prostych A, IN, DA, DI, SU, TRA/FRA ,PER, CON
20. określeń miejsca SOPRA, ACCANTO, VICINO,  DAVANTI, DI FRONTE etc.
21.  zaimków wskazujących QUESTO i QUELLO
22. czasowników modalnych DOVERE, POTERE, VOLERE w czasie teraźniejszym.
23. czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym i przeszłym
24. czasu przeszłego PASSATO PROSSIMO
25. imiesłowu regularnego i nieregularnego czasu przeszłego (participio passato)
26. przysłówków częstotliwości MOLTO, POCO
27.  zaimków dopełnienia bliższego PRONOMI  DIRETTI.
28. zaimków dopełnienia dalszego PRONOMI INDIRETTI.
29. czasowników SAPERE i CONOSCERE
30. trybu rozkazującego  w formie zakazów i nakazów czasowników regularnych



31. trybu rozkazującego  w formie zakazów i nakazów czasowników nieregularnych 
ESSERE, AVERE, DIRE, DARE, FARE, ANDARE

32. form grzecznościowych per piacere, per favore, per cortesia.
33. czasu przeszłego niedokonanego IMPERFETTO
34. czasu przyszłego  FUTURO SEMPLICE

         Zagadnienia leksykalne.
 

1. Człowiek ( dane personalne, wygląd zewnętrzny)
2. Dom  (pomieszczenia i ich wyposażenie)
3. Rodzina (członkowie rodziny)
4. Szkoła (przybory szkolne,  dni tygodnia, liczebniki, przedmioty szkolne)
5. Miasto (  miejsca użyteczności publicznej, sklepy, )
6. Życie codzienne ( aktywności codzienne, czynności porządkowe)
7. Praca  (zawody, miejsca pracy)
8. Czas wolny (  miesiące i pory roku, aktywności czasu wolnego, miejsca wypoczynku 

i rekreacji)
9. Ubrania  ( ubrania letnie i zimowe, strój  galowy, kolory, materiały wzory)
10. Żywienie ( posiłki, produkty spożywcze, owoce, warzywa, kuchnia regionalna)
11. Podróże ( środki transportu, popularne miejsca na wycieczkę, urlop)
12. Kultura ( rodzaje filmu, muzyki, książek, teatr, kino, nazwy świąt i uroczystości 

okolicznościowych)
13. Media (telewizja, radio, reklama)
14. Sport ( dyscypliny sportowe letnie i zimowe)
15. Świat przyrody (zwierzęta, elementy krajobrazu)


