
GRAFIK WAKACYJNY: 
 

 
 

KURSY TRADYCYJNE: 
Składają się z zajęć dwa razy w tygodniu po 90 min lub z jednego spotkania w tygodniu 
po 135 min. Kładą nacisk na równomierny rozwój wszystkich kompetencji: mówienia, 
słuchania, czytania, pisania, gramatyki i słownictwa. 
 

A1 - sobota  godz. 12 

A1 - wtorek/piątek godz. 11 

A1 - wtorek/czwartek godz. 17 lub 17:30  

A1 poniedziałek/środa godz. 17 lub 17:30 

A1 wtorek/czwartek godz. 18:30 lub 19 

 

A1/A2 - wtorek/czwartek godz. 16:30  

A1/A2 - sobota godz. 9:30  

 

A2 - sobota godz. 12 

A2 - wtorek/czwartek godz. 16:30 

 

A2/B1 - sobota godz. 9:30  

A2/B1 - wtorek/czwartek godz.18  

 

B1/B2 - poniedziałek/środa godz.18 

B1/B2 - sobota godz.9:30  

 

B2+/C1 - poniedziałek/środa 19:30 

 

KURSY INTENSYWNE 
Składają się z trzech spotkań w tygodniu po 90 min. Kładą nacisk na równomierny rozwój 
wszystkich kompetencji: mówienia, słuchania, czytania, pisania, gramatyki i słownictwa. 
 

A1 - poniedziałek, środa, piątek godz.16 

A1+/A2 poniedziałek/środa/czwartek godz.17 



 

KONWERSACJE 
Kurs konwersatoryjny kładzie szczególny nacisk na umiejętność komunikacji na podstawie 
specjalnie opracowanych materiałów. Na życzenie uczestników kursu może zostać 
rozszerzony o elementy gramatyki. Składa się ze spotkań raz w tygodniu po 90 min, może 
być uzupełnieniem kursu tradycyjnego. 
A1 piątek godz. 16:30 (po I semestrze nauki) 
A2 wtorek godz.18 

B1 czwartek godz. 16:30 

B2 środa 16:30 

 

KURS PRZYPOMINAJKOWY GRAMATYCZNY 
Kurs składa się ze spotkań raz w tygodniu po 90 min i skupiony jest na powtórzeniu 

zagadnień gramatycznych z danego poziomu językowego. Program zajęć dostosowany jest 
do umiejętności i życzeń słuchaczy. 
A2 (przypomnienie zagadnień z A1 i A1+) wtorek godz. 19:30 

B1 (przypomnienie zagadnień z A1+ i A2) środa godz.18 

B2 (przypomnienie zagadnień z A2 i B1) piątek godz.17 

C1 (przypomnienie zagadnień z B2) sobota godz.8 

 

SPECJALNY KURS BIZNESOWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH 
Specjalny kurs włoskiego dla początkujących, od początku wprowadzający elementy języka 
biznesowego, prowadzony w oparciu o specjalistyczny podręcznik. Polecany szczególnie dla 

osób, które chcą się uczyć włoskiego z powodów zawodowych. Składa się ze spotkań dwa 
razy w tygodniu po 90 min. 
A1 poniedziałek, środa godz.18 

 

PRZYPOMINAMY, ŻE TERMINY, GODZINY I ILOŚĆ SPOTKAŃ JEST 
ORIENTACYJNA I MOŻE ULEC ZMIANIE NA ŻYCZENIE UCZESTNIKÓW. 
JEŚLI POTRZEBUJESZ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW LUB MASZ SZCZEGÓLNE 
ŻYCZENIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI MAILOWO (studiaparlaama@gmail.com) 
lub telefonicznie/smsowo (503 095 800) 

mailto:studiaparlaama@gmail.com

