
 

SYLABUS 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY 

Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu 
Katedra Fortepianu 
Katedra Organów 
Katedra Klawesynu i Instrumentów Dawnych 
Katedra Skrzypiec i Altówki 
Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu 
Katedra Muzyki Współczesnej i Jazzu 

Stopień/tytuł naukowy  
mgr 

Imię 
Anna 

Nazwisko 
Grogulska 

 
Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
wszystkie 

Stopień i tryb studiów 
Studia I st. stacjonarne/niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Język włoski 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
ćwiczenia 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
120 (przedmiot alternatywny 60) 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
I-IV lub przedmiot alternatywny 

Punkty ECTS 
5 (przedmiot alternatywny 3) 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

umiejętności językowe na poziomie A1  

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Treści kształcenia i tematyka zajęć: Zagadnienia gramatyczne: Czas przeszły : passato prossimo, 
Imiesłowy nieregularne, zaimki osobowe Cd,  przymiotniki- stopniowanie, konstrukcja stare+ gerundio, 
forma bezosobowa, czas przyszły.Zagadnienia leksykalne: Zakupy, przepisy z kuchni włoskiej, nazwy 
potraw, opis spędzania wolnego czasu, pocztówka z wakacji, biografie sławnych osób, opis dzieciństwa, 
opisywanie pogody, prognoza pogody, plany na przyszłośc, pytanie o droę, wskazywanie drogi.  Elementy 
kultury, historii geografii, tradycji i prospektów życia społecznego Włoch. 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 
umiejętności i wiedza) 

Założenia i cele przedmiotu: Opanowanie poprawnej umiejętności posługiwania się językiem włoskim ma 
poziomie  praktycznym ( komunikacja z rozmówcą) jak i opanowanie materiału gramatycznego, 
leksykalnego oraz nabycie wiedzy na temat kultury, historii i zagadnień socjologicznych dotyczących 
Włoch. 

Możliwe języki nauczania 

 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

ocenianie ciągłe: wypracowania, testy, odpowiedź ustna, zaliczenie z oceną w formie testu, egzamin 
końcowy ustny i pisemny. 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 20 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny 70 

http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_dete
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_piano
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_galeria
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_harp
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_violin
http://www.amuz.krakow.pl/cello/wydzialy_instrumentalny_cello.htm
http://www.amuz.krakow.pl/?web=wydzialy_instrumentalny_wspolczesna


egzamin ustny  

egzamin praktyczny  

kontrola obecności 3 

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić) wypracowania domowe 7 

Ogółem 100 % 

 
Literatura obowiązkowa 

”Rete!1 ” Marco Mezzadri  

 
Literatura uzupełniająca 

‘’Uno”  Gruppo Meta, „Bravissimo” K.Katerinov , „ Progetto Italiano”S. Magnelli , T. Marin , „Bar Italia” A. 
Ignome oraz prasa włoska, filmy i piosenki włoskie. 

 

 


