Rámcové osnovy pre vyšší kurz talianskeho jazyka

GRAMATIKA A SYNTAX.
-

-

-

Upevnenie a prehĺbenie učebnej látky stredného kurzu v oblasti slovies (tvorenie
zložených časov slovies, príčastia minulé, pomocné slovesá, zhoda príčastia
s podmetom a predmetom).
Použitie časov indikatívu, konjunktívu a kondicionálu, v činnom a trpnom rode ( tvary
a použitie+ súslednosť časov).
Skladba vety podľa štýlov komunikácie (hovorová, familiárna, hovorená spisovná,
písomný štandard, písomný literárny, odborný, slang a pod.)
Kompletizácia časovania nepravidelných slovies (paradigmy, s pomocnými slovesami,
prízvuky)
Kompletný systém slovesných väzieb (so všeobecným podmetom, s infinitívom
a pod.)
Kompletný systém vzťažných a neurčitých zámen (neurčité zámená a prídavné mená,
vyjadrenie kvality a kvantity; vzťažné zámená a podstatné mená vo hlavnej a vedľajšej
vete)
Veta jednoduchá (štruktúra vety, vetné členy, poradie slov, druhy viet)
Súvetie ( druhy súvetí , nepravé vety odporovacie, nepriama reč, nepriame otázky)

LEXIKA A FRAZEOLÓGIA.
-

-

Zloženie talianskej slovnej zásoby (tvorenie slov, odvodzovanie pomocou prípon,
prípony podst. mien, príd. mien, slovies, prísloviek, Modifikačné prípony. Nepravé
slovesá expresívne, odvodzovanie pomocou predpôn.)
Kompozitá hovorové, ľudového pôvodu. Kompozitá knižného pôvodu.
(nepravé
predpony a prípony)
Základy ekonomickej terminológie.
Základy geografickej, historickej a demografickej terminológie.
Terminológia stolovania – talianska kuchyňa.
Terminológia a frazeológia pre oblasť ľudského tela, zdravovedy, životný štýl.
Terminológia a frazeológia pre oblasť bývania a automobilizmu.
Frazeológia poistenia a inzercie.
Prehľad a skladba korešpondencie osobného a pracovného životopisu.
Oficiálna korešpondencia- prehľad frazeológie.
Terminológia pracovných profesií a študijných odborov.
Prehľad frazeologických označení psychiky a ľudských vlastností.
Ustálené slovné spojenia, príslovia.

FUNKCIE JAZYKA
-

Subjektívne informovanie o udalostiach.
Informovanie o tlači, rozprávanie, konfrontovanie situácií.
Vyčítanie, naliehanie, varovanie, poúčanie.
Ponuka, prijatie alebo odmietnutie ponuky.
Ľútosť, sľub, vyjadrenie solidarity.
Plánovanie budúcnosti, nádej, presvedčenie.
Výzva, tvrdenie, ultimátum, vyhrážanie sa, vydieranie.
Rozprávanie o sebe, vyjadrenie svojich pocitov, myšlienok, nálad.
Písomný opis schopností, vkusu, názorov, obrana svojich názorov.
Subjektívne referovanie o udalostiach.

PREHĽAD TÉM
REÁLIE
-

Carateristiche geografiche delľ Italia.
La storia ď Italia.
Sistema politico ed amministrativo.
Istruzione pubblica in Italia.
Economia italiana (industrie, ricchezze naturali, cooperazione internazionale).
Moda italiana.
Mass media e stampa italiana.
Cinematografia italiana.
Ľ arte italiana.
Grandi personaggi della letteratura italiana.
Grandi personaggi della musica italiana.
Roma.
Firenze.
Venezia.

KONVERZAĆNÉ TÉMY
-

La famiglia.
La cucina italiana.
La mia giornata.
Ľ abitazione. (la vita in campagna e in cittá).
Il tempo libero.
Il trasporto pubblico, il viaggio.
La salute.
Gli acquisti.
La cultura (il cinema, i libri, la musica)
La moda ed abbigliamento.

-

Lo sport.
I mass media.
La natura, ľ ecologia.
La Slovacchia.
La vita in Italia.

