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PRÓBNY EGZAMIN 
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM 

Z JĘZYKA WŁOSKIEGO 
 
 

Instrukcja dla ucznia 
 
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 10 stron.  

Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 
3. Słuchaj uważnie tekstów do zadań 1−4, które zostaną 

odtworzone z płyty CD. 
4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym 

tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 
5. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi 

do wyboru, np. od A do F. Odpowiada im następujący układ 
na karcie odpowiedzi: 

A B C D E F 

Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą 
jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź E: 

A B C D A F 

6. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, 
ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem 
i zamaluj inną odpowiedź. 

 
 
 

7. Rozwiązania zadań, w których musisz sam sformułować 
odpowiedź, zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych 
miejscach. Pomyłki przekreślaj. 

 
Powodzenia! 

A F C D  F 
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Zadanie 1. (5 pkt)  
Zapoznaj się z piktogramami. Usłyszysz dwukrotnie pięć wypowiedzi (1.1. – 1.5.).  
Do każdej z nich dobierz właściwy piktogram (A – F). Wpisz odpowiednią literę 
do tabeli.  
Uwaga! Jeden piktogram nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.  
 

A. B. C. 

   
   

D. E. F. 

   
 
 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 

     

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
 
 
Zadanie 2. (3 pkt)  
Zapoznaj się z poniższymi zdaniami (2.1. – 2.3.). Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dwóch 
osób. Uzupełnij zdania na podstawie usłyszanych informacji. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.  
 

2.1.  Paolo chiama Sonia per __________________ad una festa. 

2.2.  La festa sarà a __________________ di Stefano. 

2.3.  Sonia propone l’appuntamento alle__________________.  
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Zadanie 3. (2 pkt)  
Wysłuchaj dwukrotnie odpowiedzi dwóch osób na pytanie: Passi il fine settimana con  
i tuoi genitori? Zaznacz znakiem X, która z tych osób spędza weekend z rodzicami Sì, 
a która nie No.  
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.  
 
 
 

 SI NO 

3.1. MARCO   

3.2. ANNA   
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
 
 
Zadanie 4. (3 pkt) 
Zapoznaj się z poniższymi zdaniami (4.1. – 4.3.). Usłyszysz dwukrotnie trzy krótkie 
wypowiedzi. Przyporządkuj każdej z nich właściwą reakcję, zakreślając literę A, B 
lub C.  
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 
4.1.  

A. Perché non vai dal dentista? 

B. La voglio al dente. 

C. Allora se non puoi farlo, lo faccio io. 

 
4.2.  

A. Sí, uscirò con Marco. 

B. Mi dispiace, ma non posso farlo. 

C. Non lo so, veramente. 

 
4.3.  

A. Non ci vado da solo. 

B. Hai comprato qualcosa di bello? 

C. Di nuovo? Non ci sei già stata il mese scorso? 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 



Próbny egzamin w trzeciej klasie gimnazjum z języka włoskiego  
październik 2008 

Strona 4 z 10 

Zadanie 5. (5 pkt) 
Uzupełnij poniższy dialog, wybierając spośród elementów oznaczonych literami A – F.  
Wpisz odpowiednie litery w miejsca oznaczone linią ciągłą (5.1.  – 5.5.) 
Uwaga! Jeden element nie pasuje do dialogu. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 
Antonio: Luigi, ciao! Come stai? 

Luigi: Oh! Ciao! Benissimo e tu? 

Antonio: Bene, grazie.... 5.1. _____ 

Luigi: Beh, le solite cose: casa, famiglia, lavoro... lo sai.... 

Antonio: Capisco. Ma se  5.2. _____ , che ne dici? 

Luigi: Volentieri... no... no, aspetta... domani non posso, mi dispiace. Devo andare dal 

meccanico. 

Antonio: Allora dopodomani, 5.3. _____ 

Luigi: Perfetto! Così finalmente conoscerò la cucina polacca di tua moglie. Dove ci vediamo? 

Antonio: 5.4. _____ 

Luigi: Buona idea, sai la mia sarà ancora dal meccanico. Ti va bene alle 19?  

Antonio: Certo, 5.5. _____ 

Luigi: Benissimo, allora arrivederci a giovedì. 

 

A. Andiamo al  ristorante polacco? 
B. vieni a pranzo da noi domani 
C. Sotto casa tua, vengo a prenderti in macchina.  
D. mi va benissimo. 
E. Come va la vita? Ci sono novità? 
F. ti va bene? 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
Zadanie 6. (3 pkt) 
Spośród trzech możliwych odpowiedzi wybierz najbardziej odpowiednią do danej sytuacji. 
Wpisz odpowiednie litery A, B lub C w miejsca oznaczone linią ciągłą (6.1.-6.3.) 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 
       - Cosa pensi di fare domani? 

6.1. - _______ fare la spesa, vieni con me?.  
 

A. So 
B. Voglio 
C. Faccio 
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6.2. - _______  ancora della pasta? 

       - No grazie. Va bene così. 
 

A. Dimentichi 
B. Posso 
C. Prendi 

 
        - Allora mi compri quella gonna? 
 6.3. - _______? 

        - Quella rosa. 
 

A. Cosa 
B. Quale 
C. Come 
 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
Zadanie 7. (5 pkt) 
Do każdej sytuacji dobierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B lub C.  
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.  
 
7.1. Na wystawie sklepu widzisz sweter, który Ci się podoba. Wchodzisz do sklepu  

i pytasz sprzedawcę o jego cenę. 
A. Scusi, quanto costa questo maglione? 
B. Di che cosa è fatto questo maglione? 
C. Scusami, posso vendere questo maglione?  

 
7.2. Chcesz się dowiedzieć, gdzie zatrzymuje się autobus 110. Jak zapytasz? 

A. Dove va l’autobus 110? 
B. Da dove viene l’autobus 110? 
C. Dove si ferma il 110? 

 
7.3. Zaproponuj koleżance wspólne wyjście do kina. 

A. Ti va di vedere un film con me? 
B. Non ti piace il cinema. 
C. Ci vediamo dopo il cinema, va bene? 

 
7.4. Chcesz zaprosić kolegę do siebie na urodziny. W jaki sposób to zrobisz? 

A. Vuoi celebrare il suo compleanno? 
B. Vuoi venire alla mia festa di compleanno? 
C. Hai voglia di fare il suo compleanno? 

 
7.5. W restauracji włoskiej chcesz zamówić coś do zjedzenia. W jaki sposób to zrobisz? 

A. Cameriere, che cosa mangia? 
B. Per favore, mangia qualche cosa? 
C. Vorrei un’insalata mista, per favore. 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 



Próbny egzamin w trzeciej klasie gimnazjum z języka włoskiego  
październik 2008 

Strona 6 z 10 

Zadanie 8. (4 pkt) 
Przyjrzyj się ilustracji i odpowiedz po włosku na pytania 8.1. – 8.2. Udziel odpowiedzi 
pełnymi zdaniami. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 2 punkty.  

 
http://blog.scuolaer.it/ 

 
 

8.1. Che cosa fanno queste persone? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8.2. Ti piace passare le feste in famiglia? Sì o no? Perchè? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
Zadanie 9. (5 pkt)  
Przeczytaj tekst. Następnie zdecyduj, które z podanych zdań jest prawdziwe (VERO), a 
które fałszywe (FALSO). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. 
Za każdą poprawną odpowiedż otrzymasz 1 punkt. 
 
 
Il motorino è un mezzo di trasporto pratico e utile per tutti e interessa soprattutto ai ragazzi 

dai 14 ai 18 anni che, non potendo avere la patente per guidare la macchina, vogliono essere 

autonomi e non dipendere dai genitori ogni volta che si devono spostare. Si può andare in giro 
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con gli amici oppure fare qualche commissione per la famiglia. Già da quest'anno la nostra 

scuola organizza un corso per potere avere il patentino, è un permesso che il minorenne deve 

avere per guidare il motorino.  

L’iniziativa ci sembra interessante e utile per i ragazzi che vogliono avere un motorino.  

Alcuni ragazzi della nostra classe sono interessati a questa iniziativa. 

  VERO FALSO

9.1. Per avere il motorino bisogna avere 18 anni.    

9.2. Con il motorino i giovani si sentono più liberi.    

9.3. Il patentino è necessario per guidare il motorino.   

9.4. Tutti i ragazzi della classe vogliono avere il motorino.   

9.5. Questo testo invita i giovani a fare il patentino.   

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
Zadanie 10. (4 pkt) 
Przeczytaj list. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zakreślając literę A, B lub C.  
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 
Cara Anna! 
 

Finalmente mi sto riposando al mare. Sono sul Baltico, a Sopot, con i miei genitori.  
E’ una bellissima stazione balneare. Qui ci sono tanti alberghi, case di cura, ristoranti e  
la città è piena di turisti. Noi abitiamo a casa di mia zia Luisa, la sorella della mia mamma, 
in un bel palazzo di quattro piani, vicino alla spiaggia.  

Fa sempre bel tempo. Ogni giorno vado in spiaggia per abbronzarmi e fare il bagno. 
L’acqua è un po’ fredda, ma non fa niente! Ho conosciuto molte persone in spiaggia tra cui 
un milanese di nome Marco. E uno studente. I miei lo trovano molto simpatico. Passiamo 
molto tempo insieme chiacchierando sul pedalò o passeggiando lungo il mare.  A Marco 
piace andare in bici.  

Io non ho la mia bicicletta però la mia mamma dice che non c’è problema e vuole 
prendermene una in affitto. Così con  Marco andremo a visitare tutta la città. Domenica vado 
a Danzica con i miei. E tu, come stai, va tutto bene? Sei finalmente andata con tua sorella 
a Parigi? Spero di sì! Scrivimi tutto che fai. Va bene, ora ti lascio e ti mando tanti baci.   

Tua Carla 
 

10.1. Carla abita 
A. in un albergo. 
B. in una casa di cura. 
C. in famiglia. 
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10.2. Carla 
A. si diverte molto. 
B. si sveglia presto. 
C. si annoia. 

 
10.3. Marco 

A. vuole studiare in Polonia. 
B. viene da Milano. 
C. va a Danzica con Carla. 

 
10.4. Carla  va a Danzica 

A. da sola. 
B. con i suoi genitori. 
C. in bicicletta. 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
Zadanie 11. (1 pkt) 
Przeczytaj poniższy list, a następnie wybierz zakończenie zdania zgodne z jego treścią, 
zakreślając właściwą literę A, B lub C. 
Za poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.  

Roma, 20 gennaio 2008 

Cara Anna!  

 

So che vuoi imparare a parlare bene la mia lingua. Rispondo quindi alla tua domanda. 

Il posto migliore per imparare l'italiano è senza dubbio l’Italia. Puoi iniziare un corso 

in qualsiasi momento dell’anno e per qualsiasi durata.  

Ci sono tantissime scuole in tutta l'Italia e sono aperte tutto l’anno. Solo per alcuni corsi 

sono previste particolari date di inizio, ma in generale i corsi iniziano ogni lunedì.  

Puoi scegliere di studiare in una città famosa come Roma, Firenze o Milano. A te la scelta! 

Se vuoi più informazioni scrivimi.  

Baci  

Maria 

Nella sua lettera Maria spiega 
 

A. come ha imparato italiano. 

B. dove e quando vuole frequentare un corso d’italiano. 

C. come sono organizzati i corsi d’italiano in Italia. 

 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 12. (5 pkt) 
Przeczytaj tekst. Do każdego fragmentu (12.1. – 12.5.) dopasuj odpowiedni tytuł, 
wybierając z podanej poniżej listy (A – F). Wpisz odpowiednie litery w miejsca oznaczone 
linią ciągłą. 
Uwaga! Jeden tytuł nie pasuje do żadnego fragmentu. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 
12.1.______ 
 
La cosa migliore è proseguire lungo la strada statale 22 fino a Chivasso. Da lì ad Alessandria 
ci sono circa 80 chilometri. Gli ultimi 20 chilometri sono un po’ faticosi perchè la strada 
costeggia il fiume Tanaro e, in alcuni punti, ci sono curve di quasi 180º. Quindi prudenza! 
 
12.2.______ 
 
La città è piena di luoghi storici dove si può apprendere la storia di Ravenna. La costa offre 
numerose attrattive come la possibilità di fare immersioni, barca a vela, pesca e surfing. 
Inoltre si può praticare ciclismo di montagna, equitazione e scalate. 
 
12.3.______ 
 
Una cena indimenticabile in uno dei luoghi più belli con vista sul mare. Si servono frutti di 
mare e piatti internazionali. Le specialità della cosa sono: filetto di tonno in salsa di soja, 
aragosta con patat, arrosto e verdure.  
 
12.4.______ 
 
Sono 4 case da tre camere da letto doppie ciascuna, situate all’entrata del paese vicino al 
fiume ed accanto al famoso ristorante Nella. E’ il posto ideale per fare una scappata in due 
durante la settimana, per andarci con i bambini e abbandonare per un po’ il rumore della 
città. 
 
12.5.______ 
 
Rimaniamo a vostra disposizione 24 ore su 24 per ogni eventuale chiarimento. Sul nostro sito 
Internet  troverete tutte le ultime notizie sempre aggiornate.   
 
A. Dove dormire? 

B. Che cosa fare? 

C. Cosa comprare? 

D. Come arrivare? 

E. Dove mangiare? 

F. Come informarsi? 

 
  

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 13. (5 pkt) 
Zapoznaj się z treścią komunikatów (13.1. – 13.5.). Określ miejsce (A – F)., w którym 
można je przeczytać.  Wpisz rozwiązania do tabeli.  
Uwaga! Jedno  miejsce nie pasuje do żadnego komunikatu. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.  
 
13.1.  

Signore e Signori,  lo sportello numero 4 sarà chiuso fino alle 18.  
Per l’acquisto biglietti vi invitiamo allo sportello numero 10. 

 
13.2.  

Cari clienti, oggi in offerta speciale Acqua minerale solo a 1 euro! 
 

13.3. 
Non dimenticate di restituire tutti i libri prima di andare in vacanza. 
 
13.4. 

Attenzione! La sala di proiezione si trova al primo piano. 
 

13.5.  
Francobolli e filatelia – sportello numero 2. 

 
 

 
A. B. C. D. E. F.  

STAZIONE BIBLIOTECA OSPEDALE CINEMA SUPERMERCATO POSTA 

 
 

13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 

     

 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
 
 


