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W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM 

Z JĘZYKA WŁOSKIEGO 
 
 

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

(zadania 1 – 13 ). 
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. 
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Zadanie 1. (4 pkt) 
Usłyszysz dwukrotnie cztery rozmowy (1.1. – 1.4.). Do każdej z nich dopasuj 
odpowiednie zdjęcie (A – E). 
Uwaga! Jedno zdjęcie nie pasuje do żadnej rozmowy. 
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
 

 

A. B. C. 

 

 

 

D. E. 

  
 

 
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 

    

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 2. (3 pkt) 
Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie usłyszanych informacji zakreśl prawidłową 
odpowiedź A, B lub C. 
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
 
2.1. Piero vuole 

 A. vendere la sua bicicletta. 

 B. comprare una bicicletta. 

 C. vendere la bicicletta di Anna. 
 
 
2.2. Piero abita al 

A. terzo piano. 

B. decimo piano. 

C. tredicesimo piano. 

 

2.3. Anna andrà da Piero 

 A. l’indomani sera. 

 B. dopo un’ora. 

 C. dopo tre ore. 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
 
Zadanie 3. (3 pkt) 
Usłyszysz dwukrotnie komunikat. Na podstawie usłyszanych informacji zaznacz w tabeli 
znakiem X, które zdania są prawdziwe (VERO– V), a które fałszywe (FALSO – F). 
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
 

 V F 

3.1. In Italia il tempo è brutto.   

3.2. A Napoli ci sono solo 17 gradi.   

3.3. Gli italiani sono invitati ad andare al mare.   

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 4. (4 pkt) 
Usłyszysz dwukrotnie cztery krótkie wypowiedzi. Do każdej z nich dobierz właściwą 
reakcję. Zakreśl literę A, B lub C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
 
4.1. 
 A. Adoro nuotare. 
 B. Le vacanze, che meraviglia! 
 C. Non so nuotare. 
4.2. 

A. Preferisco andare in discoteca. 
 B. Non mi piace ballare. 
 C. Metto i pantaloni blu. 
4.3. 
 A. Con piacere. 
 B. Viene alle 7. 
 C. Prendo un dolce. 
4.4. 
 A. Il gelato al cioccolato. 
 B. Lo preferisco arancione. 
 C. Non mangio formaggio. 
 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 

Zadanie 5. (4 pkt) 
Zapoznaj się z podanymi sytuacjami. Następnie do każdej z nich dobierz odpowiednią 
reakcję. Zakreśl literę A, B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 
5.1. Na ulicy w Rzymie pytasz przechodnia jak dojść do placu Navona. 

A. Scusi, c’è piazza Navona? 
B. Scusi, per piazza Navona? 
C. Scusi, posso visitare  piazza Navona? 

 
5.2. W informacji kolejowej w Bari pytasz o godzinę odjazdu pociągu do Rzymu. 

A. E’ un treno per Roma? 
B. Quante ore impiega il treno per Roma? 
C. A che ora parte il treno per Roma? 
 

5.3. Chcesz zaprosić swojego kolegę z Mediolanu do restauracji. Jak to powiesz? 
A. Paolo, mi fai qualcosa da mangiare? 
B. Paolo, ti va di andare al ristorante? 
C. Paolo, mi porti al ristorante! 

 
5.4. W kasie kina prosisz pana/panią o sprzedaż biletów. 

A. Mi dai due biglietti per favore? 
B. Due biglietti, per favore. 
C. Scusi, posso vendere due biglietti? 
 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 6. (4 pkt) 
Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij każdą lukę (6.1. – 6.4.) jedną z podanych poniżej 
odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją. Zakreśl literę 
A, B lub C.  
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
 
 

 
 
Paolo e Anna preparano un dolce perché oggi è 6.1. ____________della loro mamma.  

Vogliono farle un regalo. Gli piace cucinare insieme. 6.2. ____________ 

tavolo c’è tutto quello che serve per preparare il loro 6.3. ____________ preferito.  

Anna 6.4. ____________ preparando l’impasto e Paolo osserva il suo lavoro.  

Si divertono molto e sono di buon umore.  

 
6.1. 
A. la nascita 
B. l’affare 
C. il compleanno 

6.2. 
A. Dietro il  
B. Per il 
C. Sul 

 
6.3. 
A. piatto 
B. coltello 
C. cucchiaio 

 
6.4. 
A. sarà 
B. sta 
C. è 
 

 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 7. (4 pkt) 
Wybierz właściwe zakończenie zdań. Wpisz odpowiednią literę do ramki. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 

7.1. Non chiudere questa finestra,   A. lo guarderemo insieme. 

7.2. Lui non ha i soldi   B. perché non la conosco ancora. 

7.3. Vorrei andare a Roma   C. per comprare questo libro. 

7.4. Quando vieni da me   D. fa troppo caldo. 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
Zadanie 8. (4 pkt) 
Przeczytaj dialog, z którego usunięto cztery zdania i podano je poniżej. Uzupełnij dialog, 
wpisując w luki 8.1. – 8.4. odpowiednia literę, którą oznaczone zostało zdanie (A – E.). 
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 
- Buongiorno dottore! 

- Buongiorno! 8.1.__________. 

- 8.2.__________. 

- Che cosa hai? 

- Ho mal di gola, mal di testa e tosse. 

- 8.3.__________. 

- Sì, ho 38,5. Non riesco a dormire. 

- Ora ti visito... 

- 8.4.__________. 

- Niente di grave. Hai una leggera influenza. Devi restare a letto, mangiare leggero  

e prendere queste pastiglie.  

- Grazie dottore. Arrivederci. 

- Arrivederci. 

A. Ecco la ricetta! 

B. Infatti, da qualche giorno non mi sento bene. 

C. E allora dottore che cosa ho? 

D. Hai anche la febbre? 

E. Dimmi. Vedo che non stai bene. 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 9. (4 pkt) 
Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z jego treścią. 
Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając literę A, B lub C.  
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 

TOYGER: UN GATTO CHE SEMBRA UNA TIGRE 

Più che un gatto sembra una tigre, costa 3.700 euro, è educato come  
un cane di razza ed è il risultato di ben 15 anni di studi. Si tratta del “Toyger”, l’animale più 
desiderato del momento in Gran Bretagna. Il gatto ricorda solo fisicamente, per colore  
e dentatura, il suo feroce cugino della giungla, perché caratterialmente si comporta proprio 
come un docile animale domestico.  

L’unica sorprendente differenza rispetto alla sua razza è il suo amore per l’acqua. “Per 
certi aspetti è simile ad un cane: sguazza felicemente nell’acqua e può essere portato a spasso  
al guinzaglio”, racconta Jean-Louis, il primo inglese a possedere una coppia di toyger 
importati dagli Usa, dove quest’animale è nato. Ha un carattere mite e gli basta una dieta a 
base di normale cibo per gatti. “E’ un animale perfetto - spiega il proprietario - per chi vuole 
un gatto tranquillo che non dia problemi”. 

 
9.1. Il Toyger è 

 
A. un cane. 
B. un gatto. 
C. una tigre. 

 
9.2. Il Toyger 

 
A. ha i denti colorati. 
B. ha un carattere tranquillo. 
C. vive solo 15 anni. 

 
9.3. Il Toyger viene  

 
A. dalla giungla. 
B. dagli Stati Uniti. 
C. dall’Inghilterra. 

 
9.4. Il Toyger deve mangiare 
 

A. secondo una dieta particolare. 
B. quello che mangiano i cani. 
C. quello che mangiano i gatti. 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 10. (4 pkt) 
Przeczytaj uważnie poniższy list. Na podstawie uzyskanych informacji zdecyduj, które  
z podanych zdań są zgodne z jego treścią (VERO-V), a które nie (FALSO-F). 
Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 
Ciao Paola! 

 Ho appena saputo che domani ho una riunione molto importante con il direttore 
generale e non potrò venire a prenderti alla stazione. Ma non ti preoccupare. Ora ti spiego 
come venire a casa mia. E’ molto facile. Dopo l’uscita dalla stazione, attraversa la strada 
e prosegui lungo corso Stati Uniti finché vedrai un edificio grande e moderno. Lì gira 
a sinistra a va’ verso piazza Piave. Prima di arrivare in piazza devi prendere la terza via 
a destra. A circa 50 metri c’è una chiesa. La mia casa è accanto alla chiesa, all’angolo con 
via Milano. Quando arrivi, cerca il portinaio e chiedi del signor Marini, lui ti darà la chiave.  
 Io sarò a casa verso le tre. Faremo uno spuntino e dopo andremo a fare un giro  
e a prendere qualcosa nel centro storico.  

 Baci 
 

Monica 
 

  V F 

10.1. Monica non va alla stazione perché ha un problema familiare.   

10.2. Secondo Monica arrivare a casa sua non è facile.   

10.3. Paola dovrà chiedere la chiave al portinaio.   

10.4. Nel pomeriggio le due ragazze usciranno.   

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
Zadanie 11. (3 pkt) 
Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto trzy zdania, a następnie wstaw zdania 
wpisując w luki 11.1. – 11.3. literę (A – D) tak, aby uzyskać spójny i logiczny tekst.  
Uwaga! Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
Ci siamo alzate verso le 10. Dopo la colazione siamo andate a passaggiare per la città e a fare 
alcuni acquisti. 11.1. ________.   
Verso la metà del pomeriggio ha iniziato a piovere. 11.2. _______. Lì abbiamo conosciuto  
un gruppo di ragazzi colombiani che festeggiavano il compleanno di uno di loro.  
11.3. _________. Ci siamo salutati verso le undici di sera e siamo tornate direttamente all’hotel. 
 

A. Dal momento che non avevamo l’ombrello ci siamo rifugiate in una caffetteria. 
B. Che volete farci, non ci piace lo shopping. 
C. Gli abbiamo fatto gli auguri, ci siamo fatte delle foto con loro e abbiamo riso molto. 
D. Che volete farci, adoriamo girare per i negozi. 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadania 12. (5 pkt) 
Przeczytaj poniższe napisy 12.1. – 12.5. Określ, gdzie można je przeczytać (A – F). 
Wpisz rozwiązanie do tabeli.  
Uwaga! Jedno z miejsc nie pasuje do żadnego napisu. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 
 
12.1.  

Si prega di fare silenzio. 
 

 
12.2.  

Non chiamarmi adesso perché non posso parlare.  
Ti richiamo☺ 

 
12.3. 

Attenzione! Qui ci sono i contenitori per i medicinali 
scaduti. 

 
12.4. 

 
 

 
12.5.  

Buste e francobolli – sportello numero 2. 
 

 
 

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

FARMACIA SALA DI 
LETTURA POSTA PALAZZO TELEFONINO BOSCO 

 
 

12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 

     

 
 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 13. (4 pkt) 
Przeczytaj poniższy tekst o podróży Paolo do Hiszpanii. Do każdego fragmentu  
13.1. – 13.4., przyporządkuj odpowiedni tytuł, wybierając z podanej poniżej listy  
(A – E).  
Uwaga: Jeden tytuł został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 
13.1.________ 

Paolo e sua moglie hanno deciso di fare il viaggio di nozze a Siviglia. Hanno fatto  
il biglietto e preso la nave. Le uniche cose che hanno portato con loro sono state una valigia 
con dentro qualche vestito, una mappa della Spagna, una bottiglia d’acqua e qualche panino 
per il viaggio.  

 
13.2.________ 

Dopo la notte trascorsa in nave sono sbarcati nel porto di Barcellona e hanno subito 
iniziato il loro viaggio verso Siviglia, una città che hanno sempre desiderato visitare insieme. 
Durante il loro viaggio in macchina, hanno attraversato gran parte della Spagna. Il viaggio  
è durato 8 ore.  

 
13.3.________ 

Appena arrivati a Siviglia, hanno deciso di cercare un posto dove alloggiare. In poco 
tempo hanno trovato un albergo ad un prezzo conveniente. Più tardi hanno deciso di bere 
qualcosa nel bar della piazza centrale.  

 
13.4.________ 

Solo in quel momento Paolo ha capito che nei suoi viaggi solitari non era mai stato 
così bene come allora, vicino a una persona davvero importante. 
 
 

A. MEGLIO TARDI CHE MAI 

B. SULLA STRADA 

C. UNA SETTIMANA A BARCELLONA 

D. SISTEMAZIONE A SIVIGLIA 

E. PREPARATIVI DEL VIAGGIO 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
 
 


