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UZUPEŁNIA UCZEŃ 

miejsce 
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SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

BADANIE DIAGNOSTYCZNE 

CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI 
 

 

 

 

Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 15 stronach jest wydrukowanych 

11 zadań.  

2. Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi. Ewentualny brak 

stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 

3. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój kod, numer PESEL 

i przyklej naklejkę z kodem. 

4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie 

z poleceniami. 

5. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD. 

6. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym 

tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 

7. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru. 

Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj na karcie odpowiedzi kratkę  

z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź E: 

 

8. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się 

pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj kratkę z inną literą. 

 

 

Powodzenia! 

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ 

NADZORUJĄCY 

Uprawnienia ucznia do: 
  

nieprzenoszenia 

zaznaczeń na kartę. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 GRUDNIA 

2014 
 

 

 

 

 

 

Czas pracy: 

45 minut 
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Zadanie 1. (0–3) 

Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu 

zdecyduj, czy podane zdania (1.1.–1.3.) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz 

znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. 

 

1.1. Chłopiec opisuje wizytę u lekarza. TAK   NIE  

       

1.2. Chłopiec proponuje koleżance coś do jedzenia. TAK   NIE  

       

1.3. Dziewczynka opowiada, jak spędza wolny dzień. TAK   NIE  

 

 

Zadanie 2. (0–3) 

Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (2.1.–2.3.). Do każdego z nich dopasuj miejsce,  

w którym dialog się odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce 

zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. 

 

A.  B. 

 

 

 

C.  D. 

 

 

 
 

 

2.1. 2.2. 2.3. 
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Zadanie 3. (0–4) 

Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj  

do każdej rzeczy (3.1.–3.4.) miejsce, w którym ona się znajduje (A–E). Wpisz 

odpowiednią literę w kratkę pod każdą rzeczą. Uwaga! Jedno miejsce na obrazku 

pozostanie niewykorzystane. 

 

  
  

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 

 

  

A 

B 

C 

D 

E 
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Zadanie 4. (0–5) 

Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu  

w zadaniach 4.1.–4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę 

obok odpowiedzi A, B albo C. 

 

4.1. Jaki sport uprawia dziewczynka? 

A. B. C. 

   

 

4.2. Czego dziewczynka nie włożyła do walizki? 

A. B. C. 

 
  

 

4.3. Które zdjęcie opisuje chłopiec?  

A. B. C. 
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4.4. Co chłopiec chce podarować mamie? 

A. B. C. 

   

 

4.5. Która dziewczynka wykonała wszystkie polecenia fotografa? 

A. B. C. 

   
 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA ZADAŃ OD 1. DO 4. NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 5. (0–3) 

Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę  

A, B albo C. 

 

 

A. Anch’io. 

B. È buonissima! 

C. Grazie, volentieri! 

 

 

A. Come sono triste! 

B. Sono contento! 

C. È terribile! 

 

 

A. Accanto alla scuola. 

B. Con l’autobus. 

C. Di Roma. 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!  

Ti piace questa 

minestra? 

? 

5.1. 

Dove abiti? 

5.3. 

Hai scritto 

molto bene  

il test. 

5.2. 
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Zadanie 6. (0–5) 

Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F). Wpisz 

odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja  

nie pasuje do żadnej sytuacji. 

 

 

6.1. Kolega pyta Cię, co umiesz ugotować. Co mu odpowiesz?  

   

6.2. Koleżanka pyta Cię, czego się napijesz. Co jej odpowiesz?   

   

6.3. Koleżanka zamówiła dla Ciebie pizzę. Jak jej podziękujesz?  

   

6.4. Chcesz, żeby kolega zrobił Ci coś do jedzenia. Jak go o to poprosisz?  

   

6.5. Kolega chce się dowiedzieć, o której godzinie jadasz kolację. Co mu odpowiesz?  

 

 

A. Volentieri, ma non so cucinare. 

B. Un bicchiere di succo di frutta. 

C. Per favore, fammi un panino! 

D. So fare gli spaghetti. 

E. Che bello, grazie! 

F. Di solito alle sei. 

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 7. (0–3) 

W zdaniach 7.1.–7.3. wybierz właściwe zakończenie, zgodne z treścią ilustracji. Wpisz 

znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 

 

 

 
 

 

7.1. Nell’illustrazione 

A. nevica.  

   

B. c’è il sole.  

   

C. è nuvoloso.  
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7.2. Il ragazzo 

A. sta sciando.  

   

B. sta slittando.  

   

C. sta pattinando.  

 

7.3. La donna sta comprando 

A. un tè.  

   

B. una torta.  

   

C. un gelato.  

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 8. (0–3) 

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie 

uzupełniają luki 8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. 

Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 

 

 

A. è B. genitori C. perdere D. ragazzi E. sta  F. vincere 

 

 

 
 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 

  

Ti piace disegnare?  

Hai sempre molte idee interessanti? 

Ecco qualcosa per te! 

 

Ti invitiamo al concorso  

„La mia città 8.1. _____verde”. 

 

Aspettiamo il tuo disegno fino al 30 maggio.  

Puoi 8.2. _____ una macchina fotografica,  

un libro o un DVD. 

 

In giugno organizzeremo una mostra  

per i 10 migliori disegni. 

 

Il concorso è per i 8.3. _____dai 9 ai 12 anni. 
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Zadanie 9. (0–3) 

Zdecyduj, o kim/o czym jest każdy tekst (9.1.–9.3.). Dopasuj do każdego tekstu właściwy 

temat (A–D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje 

do żadnego tekstu. 

 

 

A. un cane B. un insegnante C. un nonno D. un poliziotto 

 

 

9.1. 

Si chiama Max. Ha lavorato nella polizia. 

Adesso è molto vecchio. Ha dieci anni 

ma è sempre molto bello. Ha un orecchio 

nero e l’altro bianco. Lo amo molto e mi 

piace giocare con lui con la palla. Dorme 

spesso in camera mia sotto il letto. 

 9.2. 

Lui è bravissimo. Era un atleta famoso 

ma adesso non lavora più. È molto 

coraggioso. Ama gli animali. Ha tre 

nipoti e io sono il maggiore. Ogni 

weekend vado con mio padre a trovarlo. 

Il testo parla di.  Il testo parla di. 

 

 

9.3. 

È molto alto e forte. Ha venticinque anni. 

Lo sport è la sua passione. Tutta la mia 

classe ama avere le lezioni con lui.  

Si occupa della nostra squadra scolastica 

di pallacanestro. 

 

Il testo parla di. 

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 10. (0–4) 

Przeczytaj teksty (A–E). Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.–10.4.) 

odpowiednią literę, którą oznaczony jest tekst. Uwaga! Jeden tekst pozostanie 

niewykorzystany. 

 

 
 

Mama pyta: 
Luigi 

odpowiada: 

Z którego 

tekstu Luigi 

dowiedział 

się o tym? 

  

10.1. 

  

10.2. 

  

10.3. 

  

10.4. 

  

Sì. Lo so. Sai quando c’è lo spettacolo? 

Sì. Lo so. Sai quanto costano le mele? 

Sì. Lo so. Sai chi ha preparato il dolce? 

Sì. Lo so. Sai perché è bene mangiare le mele? 
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A. B. 

  
 

C. 

 

Benvenuti alla pagina www.mangialemele.it 

Basta mangiare 2 mele al giorno per stare  

in perfetta forma! 
 

Per altre informazioni 

clicca qui! 

 

D. E. 

 Messaggio     

         Da: Tommaso  

         A: Luigi  

         Oggetto: Ciao!  

                 Ciao Luigi, 

vieni da me oggi pomeriggio. Il mio 

papà ha parlato con i tuoi genitori e loro 

sono d’accordo. Possiamo giocare  

al computer. La mia mamma ha fatto  

la torta di mele e ha comprato il succo 

di frutta. 

Ci vediamo! 

Tommaso 

 

        
  
 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
  

Grandi saldi! 
Mele 

Solo 2 euro al chilo 

I clienti che comprano più di 5 chili 

pagano solo 1 euro al chilo. 

Succo di mela 100% 
 

Bere fresco 

 

Tenere in frigo solo 2 giorni 

 
Data di produzione: 20.11.2014 

Il gruppo teatrale  

“La Mela Verde” 

e i suoi amici 
 

invitano tutti i bambini e i loro 

genitori al Teatro “Bam” 

il 20 giugno 2015 

ore 19.00 
 

Prezzo del biglietto: 5 euro 
Informazioni: 23 678 54 09 
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Zadanie 11. (0–4) 

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok 

odpowiedzi A, B albo C. 

 

 

 Messaggio     

         Da: fabio@abc.com  

         A: marta@abc.com  

         Oggetto: Ciao!  

                  

Marta, 

come va? Stai sempre a letto? Non sei venuta con noi al concerto dei “Leoni”!  

Che peccato! Io e il mio papà ci siamo divertiti molto. La mamma purtroppo  

non è potuta venire con noi perché ha lavorato fino alle otto di sera.  

Il gruppo ha cantato la prima canzone alle sette e il concerto è finito alle nove di sera. 

Ho sentito tutte le canzoni che amo. 

Dopo il concerto ho comprato un souvenir. Avevo già una t-shirt con la foto  

dei “Leoni” e tutti i loro CD. Questa volta ho comprato un libro sulla storia  

del gruppo. 

Purtroppo dopo il concerto abbiamo perso l’autobus. La metro è troppo lontana, allora 

abbiamo preso il taxi. Siamo arrivati a casa in dieci minuti. 

Vengo a trovarti domenica. Un bacione. 

Fabio 

 

         

 

11.1. Con chi è stato al concerto Fabio? 

A. B. C. 
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11.2. A che ora è cominciato il concerto? 

A. B. C. 

   
 

11.3. Che cosa ha comprato Fabio dopo il concerto? 

A. B. C. 

   

 

11.4. Come è tornato a casa Fabio? 

A. B. C. 

  
 

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 

 



 

 

 


