Nazwa przedmiotu:

Praktyczna nauka języka włoskiego: gramatyka praktyczna
(PRZEDMIOTY PODSTAWOWE)

Kod przedmiotu:

09.1IX94AI13_19

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Wydział Teologiczny, Katedra Italianistyki
Nazwa kierunku:

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
Forma studiów:
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Forma zajęć:

ćwiczenia
laboratoryjne
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Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z praktycznym funkcjonowaniem gramatycznego systemu języka włoskiego na
poziomie A1 (sem. 1), A2 (sem. 2), B1 (sem. 3), B2 (sem. 4), B2/C1 (sem. 5); generalne powtórzenie
najbardziej złożonych zagadnień z gramatyki włoskiej (sem. 6).

Wymagania wstępne:

brak
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

1. rozpoznaje i definiuje formy i struktury gramatyczne
omawiane na zajęciach

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W03

H1A_W04,

K_W13

H1A_W09,

K_U01

H1A_U10,

K_U02

H1A_U01,
H1A_U03,

2. ma uporządkowaną wiedzę w zakresie gramatyki włoskiej
3. konstruuje poprawne formy / struktury gramatyczne w
określonych sytuacjach językowych

Umiejętności

4. planuje gramatycznie poprawne, krótkie wypowiedzi ustne i
pisemne na podstawowe tematy z życia codziennego (sem. 1, 2);
planuje gramatycznie poprawne wypowiedzi ustne i pisemne na
tematy kwalifikowane na poziomie B1 (sem. 3), B2 (sem. 4),
B2/C1 (sem. 5) w Europejskim Systemie Oceny Kształcenia
Językowego Rady Europy: Common European Framework of
Reference for Languages: learning, teaching, assessment

K_U05

H1A_U03,

5. umie stosować rodzajniki określone i nieokreślone, zaimki
osobowe, wskazujące, dzierżawcze i względne, przyimki,
spójniki, przysłówki, czasowniki posiłkowe, tryb oznajmujący,
rozkazujący, przypuszczający i łączący, także w okresie
warunkowym, imiesłowy
6. dąży do świadomego stosowania wyuczonych struktur
gramatycznych
Kompetencje społeczne

K_K02

H1A_K02,

7. pracuje samodzielnie, w grupie i w parze
8. ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności
oraz konieczności ich stałej aktualizacji w kontekście
wykonywanego zawodu
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
1. Semestr 1: Rodzajniki określone, nieokreślone i cząstkowe. Rzeczowniki. Przymiotniki, przymiotnik bello.
Bezokolicznik i tryb oznajmujący czasownika: czas teraźniejszy. Zaimki dzierżawcze. Zaimki wskazujące, zaimek
quello. Przyimki proste i rodzajnikowe. Spójniki współrzędności.

30

2. Semestr 2: Czasowniki posiłkowe. Zaimki osobowe diretti. Przysłówek ci, zaimek cząstkowy ne. Tryb oznajmujący:
czas przeszły passato prossimo. Zaimki osobowe indiretti. Tryb oznajmujący czasownika: czas przeszły imperfetto.

30

3. Semestr 3: Tryb rozkazujący czasownika z zaimkami osobowymi. Tryb przypuszczający: forma prosta i złożona.
Tryb oznajmujący: czasy przyszłe futuro semplice i anteriore. Tryb oznajmujący: czas zaprzeszły trapassato prossimo.

30

4. Semestr 4: Przyimki przed bezokolicznikiem. Tryb oznajmujący: czas przeszły passato remoto i zaprzeszły
trapassato remoto. Zgodność czasów w trybie oznajmującym i przypuszczającym. Tryb łączący: czasy presente i
passato. Tryb łączący: czasy imperfetto i trapassato i zgodność czasów w trybie łączącym.

30

5. Semestr 5: Stopniowanie przymiotnika i przysłówka. Zaimki względne. Okres warunkowy. Przyimki złożone i
położenia zaimków w zdaniu. Modi non finiti czasownika i jego formy progresywne.

30

6. Semestr 6: Strona bierna czasownika i si passivante. Forma bezosobowa czasownika. Forme esplicite e implicite
czasownika. Inne zastosowania zaimków ci, ne, lo. Mowa zależna i niezależna. Szyk zdania nacechowanego.

30

Metody kształcenia

metody podające, aktywizujące, eksponujące i praktyczne: analiza tekstów i struktur gramatycznych,
ustne i pisemne ćwiczenie struktur gramatycznych samodzielnie, w parach i w grupach
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* sprawdzian

1,2,3,4,5,6,

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację)

7,8,

Sem. 1-5: Zaliczenia na ocenę po każdym semestrze na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach i
ocen uzyskanych ze sprawdzianów (testów) śródsemestralnych. Każdy test musi być zaliczony. Do
każdego testu można podchodzić dwa razy w terminie zwykłym i raz w poprawkowym.

Literatura podstawowa

Marin T., Magnelli S.: Nuovo Progetto Italiano 1. Libro dello studente A1-A2. Edilingua, Roma
Marin T., Magnelli S.: Nuovo Progetto Italiano 1. Libro degli esercizi. Edilingua, Roma
Marin T., Magnelli S.: Nuovo Progetto Italiano 2. Libro dello studente B1- B2. Edilingua, Roma
Marin T., Magnelli S.: Nuovo Progetto Italiano 2. Libro degli esercizi. Edilingua, Roma
Dardano M., Trifone P. (1999): Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Zanichelli, Bologna
Serianni L., Della Valle V., Patota G. (1992): L’italiano. I suoni, i segni, le parole, il testo. La norma e l’uso della, lingua.
Archimede, Milano
Literatura uzupełniająca

Katerinov K., Boriosi Katerinov M.C.: La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio. Edizioni Guerra,
Perugia
Katerinov K., Boriosi Katerinov M.C.: La lingua italiana per stranieri. Corso medio. Edizioni Guerra, Perugia
Gatti F., Peyronel S.: Grammatica in contest. Strutture e temi di italiano per stranieri. Loescher, Torino
Nocchi S.: Grammatica pratica della lingua italiana. Alma Edizioni, Firenze
Nocchi S., Tartaglione R.: Grammatica avanzata della lingua italiana. Alma Edizioni, Firenze
Widłak S.: Gramatyka języka włoskiego. Wiedza Powszechna, Warszawa
Latino A., Muscolino M.: Una grammatica italiana per tutti. Livello intermedio B1-B2. Edilingua, Roma
Łukaszewicz J., Mazzini M. (1990): Esercizi sintattico-grammaticali per il lettorato d’italiano. Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

180

Udział w konsultacjach

24

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

6

Przygotowanie się do zajęć

36

Studiowanie literatury

30

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

24

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

300

Liczba punktów ECTS

12

