
AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 
 
Nazwa przedmiotu:   

JĘZYK WŁOSKI I I II STOPNIA B2 I B2+ 

 

Kod przedmiotu: 

II / I / S I / 67 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: 

Ogólnouczelniany Zespół Nauk Humanistycznych i Wychowania Fizycznego  
Data:  

01.01.2018 

Nazwa kierunku: 

Instrumentalistyka  

Forma studiów: 

Stacjonarna, I stopnia i II stopnia 

Profil kształcenia: 

OGÓLNOAKADEMICKI 

Status przedmiotu: 

OBOWIĄZKOWY 
 

Specjalność  

Wszystkie specjalności prowadzone na Kierunku  

Rok / Semestr: 

R. I, S. I-II 

Języki nauczania przedmiotu: 

Włoski 

Forma zajęć:  

ĆWICZENIA 

 

Rodzaj zajęć:  

GRUPOWE 

 

Wymiar zajęć: 

I stopień: 120 godz. 

II stopień:60 godz. 

 

Koordynator przedmiotu Kierownik Ogólnouczelnianego Zespołu Języków Obcych 

Prowadzący zajęcia Mgr Anna Grogulska-Nowak 

Cele przedmiotu 

Kształcenie kompetencji językowych i przygotowanie studenta do egzaminu na poziomie B2 

zgodnie z wymogami Europejskiego systemu  opisu kształcenia językowego. Dodatkowo: 

wprowadzanie słownictwa muzycznego i omawianie artykułów o tematyce muzycznej. 

Wymagania wstępne 
Znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B1(I st) i B2 (IIst) 

 

 
Symbol 

EKK 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Efekt kształcenia  

w obszarze kształcenia 

Umiejętnośći (U) 

 

KT1ak_

U09 

... 

Potrafi wykorzystać umiejętności językowe w zakresie dziedzin 

sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla kierunku 

studiów, zgodne z wymaganiami dla poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P65_UK 

   

   

Umiejętności (U) 

KT2ak_

U08 

... 

Potrafi wykorzystać umiejętności językowe w zakresie dziedzin 

sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla kierunku 

studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P75_UK 

   

   

Umiejętnośći (U) 

KT2ak_

U09 

…. 

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i 

technik komunikacji z niespecjalistami w języku polskim i 

języku obcym 

P75_UK 

   

   

TREŚCI PROGRAMOWE 

Stopień B2 

powtórzenie słownictwa nabytego na poziomie nauczania B1, geografia, transport współczesna sztuka włoska, renesans we 

Włoszech emigracja i imigracja – problemy współczesnych Włoch, sławni Włosi za granicą, szkoła,  egzaminy , praca po studiach, 

rozmowa o prace, współczesna ekonomia Włoch, włoskie instytucje kulturalne, lektura , czytelnictwo- najwięksi włoscy pisarze i 

poeci, ulubione gatunki literackie, wypowiedzi dotyczące recenzji książki, artykułu, uniwersytet jako włoski „wynalazek”, nauka i 



wynalazki, dialekty włoskie, przysłowia 

 

Muzyka: 

Wizyta w operze- historia opery i najwięksi przedstawiciele opery włoskiej 

Muzyka klasyczna i muzyka hip hop 

praca z tekstem librett- La Tosca, Le nozze di Figaro 

Dawne instrumenty   

 

Gramatyka: zagadnienia: 

powtórzenie czasów : presente, passato prossimo, futuro semplice, condizionale. 

Czas passato remoto, słowotwórstwo, idiomy, różnica między passato prossimo i imperfetto 

tryb congiunttivo presente i passato, zasasdy tworzenia form regularnych i nieregularnych 

tryb rozkazujący, tworzenie synonimów 

 

tryb congiuntivo imperfetto i trapassato. tryb condizionale presente i passato , okres warunkowy I, II i III stopnia, 

il gerundio presente i passato, następstwa czasów , strona bierna i czynna czasowników, 

zaimki względne i osobowe, przyimki, 

tryb rozkazujący, mowa zależna i niezależna 

Stopień B2+ 

rozszerzenie i utrwalenie slownictwa  i znajomości gramatyki z poziomu B2 

Słownictwo : 

zabytki kultury, opis dzieła sztuki, problemy imigracji, świat mass mediów- telewizja, prasa,  

problemy wspólczesnej polityki, Unia Europejska- dziedzictwo kulturalne jej członków, tolerancja i problemy związane z 

imigracją, problemy ochrony środowiska 

Gramatyka 

użycie czasów przeszłych 

pronomi diretti e indiretti 

forma passiva 

forma impersonale 

discorso indiretto 

gerundio 

famiglia di parole 

Myzyka 

recenzje muzyczne koncertów, praca z librettem operowym 

 

Metody kształcenia 

 

wykład konwersatoryjny 

praca z tekstem 

dyskusja 

prezentacja nagrań CD 

paca z użyciem nagrań z internetu 

praca w grupach 

 

 



Metody weryfikacji efektów 

kształcenia 

Wymagania końcowe - zaliczenie roku, forma oceny Kod efektu kształcenia 
 

-kontrolne testy gramatyczne sprawdzajᶏce- eseje na zadane 

tematy 

 

-końcowy test gramatyczny i leksykalny z przyswojonych 

struktur gramatyczno-leksykalnych  

 

-egzamin ustny z uwzglᶒdnieniem rozmowy na temat 

przeczytanych lektur, przerobionego słownictwa. 

 

-ciągła ocena na zajęciach 

prezentacje i projekty studentów 

 

-regularne ustne sprawdzanie przyswojonego materiału 

-pisemne zadania domowe 

 

Wszystkie wymienione efekty 

kształcenia 

  

  

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie  uwarunkowane obecnością na zajęciach / 3 dopuszczalne nieobecności w semestrze/, 

zaliczenie ze stopniem po 1. semestrze / test gramatyczny /50%/ + zaliczenie ustne z materiałớw 

leksykalnych I sem./, w 2. semestrze- egzamin końcowy /test gramatyczno-leksykalny z całości 

materiału oraz  egzamin ustny z materiałớw leksykalnych II sem. 

 

Literatura podstawowa: Semestr I i II  Słownictwo / Gramatyka   Sytuacje        Funkcje 

Nuovo Contatto B2/B2+ corso di lingua e civiltà per stranieri- Monica Piantoni, Rosella Bozzone Costa, Loescher Editore 

Grande dizionario Zingarelli 

 

Lektura uzupełniająca : 

Gramm.it Gruppo CSC 

Canta che ti passa 

Libretta włoskich oper, prasa muzyczna 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

rodzaj pracy liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 B2+     B2   120 

Przygotowywanie się do zajęć 10                    20 

Praca z literaturą 10                     5 

Konsultacje 2                       4 

Przygotowywanie się do prezentacji /koncertu 2                       4 

Przygotowywanie się do egzaminu / zaliczenia 20                     40 



Praktyki 0                         0 

Łączny nakład pracy studenta  

w godzinach 
104                208 

Liczba punktów ECTS 4                         4 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Nawiązywanie kontaktów zawodowych, wymiana studencka Erasmus, możliwość znalezienia pracy w operze, orkiestrze we 

Włoszech. Poszukiwanie materiałów do badań naukowych w języku włoskim. 

 

 

 


