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Zaczynamy kolejne wyzwanie! Tym razem będzie ono miało troche inną formę niż 

wyzwania, które dotychczas prowadziłam.  

Żeby wziąć udział w pełni w tym wyzwaniu potrzebujesz subskrypcji Netflixa. Bez 

niej, nie będziesz w stanie wykonać ćwiczeń związanych ściśle z serialem, ale i tak 

możesz sporo z niego wynieść.  

 

Serial, którym się zajmiemy to 8-odcinkowe „Zero”. Każda z części trwa około 20 

minut, co jest bardzo wygodne do takiej pracy nad językiem. 

 

Wyzwanie będzie trwało 12 tygodni. Co tydzień będę udostępniała Ci materiały do 

kolejnych odcinków. Po czwartym i po ostatnim zrobimy dodatkowo sesję pytań i 

odpowiedzi na żywo (jeśli oczywiście będzie taka potrzeba). Poza tym przygotowałam 

nieco materiałów uzupełniających, które przypadną Ci do gustu. 

 

Do dzieła! 

 

Instrukcje 

I. Zapoznaj się ze słownictwem, które przygotowałam do 
tego odcinka.  

Słownictwo, które przygotowałam nie jest ułożone alfabetycznie (to zabieg celowy) – 

jest za to zgodne z chronologią występowania w serialu. Wyrażenia podzieliłam na 

dwie kategorie: ogólne oraz slangowe i potoczne. 

Nie traktuj tych list jako „spisów do wykucia na pamięć”. To ma być pomoc, która 

ułatwi Ci zrozumienie treści. Nad niektórymi wyrażeniami wartymi uwagi będziemy 

też pracować w ćwiczeniach. 

II. Zobacz odcinek bez napisów. Skup się na ogólnym 
przekazie. Poznaj bohaterów i łączące ich relacje. 

Oczywiście początki bywają najtrudniejsze. Jeśli dotychczas nie ćwiczyłeś/aś 

słuchania, nie poddawaj się po pierwszym razie, gdy prawdopodobnie wyłapiesz mało 

szczegółów. Postaw na zrozumienie ogólne, postaraj się zidentyfikować wszystkie 

główne postacie. Co ich łączy? Kim dla siebie są? Jakie są ich wzajemne relacje? 

Nawet jeśli nie zrozumiesz wszystkiego, nie martw się. Wszystko się wyjaśni w trakcie 

ćwiczeń lub ponownego oglądania. Nie włączaj napisów na tym etapie. 
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III. Przejdź do pierwszej części ćwiczeń. 
Po obejrzeniu odcinka przejdź do ćwiczeń. Jeśli nie uda ci się wszystkiego uzupełnić to 

nie martw się. Zrób tyle, ile potrafisz (bez podglądania w klucze!). 

IV. Zapoznaj się z ciekawostkami kulturowymi. 

V. Jeśli potrzebujesz, obejrzyj odcinek ponownie. 
W razie konieczności obejrzyj odcinek jeszcze raz. Skup się na wyłapaniu 

dodatkowych informacji, szczególnie tych, których potrzebujesz do ćwiczeń. Możesz 

przy okazji zweryfikować te, które już uzupełniłeś/aś. 

Jeśli chcesz, włącz włoskie napisy. Ja jednak bardzo zachęcam Cię do ponownego 

obejrzenia odcinka bez napisów. To naprawdę dobre ćwiczenie        

VI. Teraz przejdź do ćwiczeń utrwalających i dodatkowych. 
Ćwiczenia utrwalające oparte są na słownictwie i materiałach, które pojawiły się w 

odcinku. Materiały dodatkowe/uzupełniające to zupełnie nowe ćwiczenia, które służą 

do utrwalenia pewnych konstrukcji gramatycznych występujących w serialu. Nie są 

one jednak bezpośrednio z nim związane. 

Nie rób wszystkiego na raz, daj sobie czas! Rozłóż sobie pracę z tymi materiałami na 

cały tydzień. 

VII. Czas na praktykę! 
W Klubie przygotowałam kilka sekcji z propozycjami różnych tematów do 

konwersacji. Oczywiście wszystko jest związane z odcinkiem, który właśnie 

przerabiamy. Zerknij na każdy temat i zdecyduj czy chcesz wziąć udział w każdej 

dyskusji, czy tylko w niektórych.   
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Słownictwo 
Wyrażenia z obu list znajdziesz też w Klubowej klasie na Quizlecie.  

Przydatne słówka i wyrażenia 

• invisibile – niewidzialny 

• il quartiere – dzielnica 

• il monumento – pomnik   

• appropriato – pasujący 

• riabilitare il quartiere – zrehabilitować dzielnicę 

• l’affitto – czynsz 

• dipinto – pomalowany, namalowany 

• fare caso a qualcuno – zwracać na kogoś uwagę 

• rinunciare al sogno di una vita – porzucić marzenie życia  

• il vetro rotto – rozbita szyba 

• convivere con qualcosa/qualcuno – współżyć z czymś/kimś 

• un circolo vizioso – błędne koło 

• qui non c’è mercato – tu nie ma zapotrzebowania 

• mettere da parte i soldi – odkładać pieniądze 

• scomparire (participio passato: scomparso) – zniknąć 

• è inutile che neghi – nie ma sensu, żebyś zaprzeczał/a 

• non volevo spaventarti – nie chciałem cię przestraszyć 

• uno come te – taki ktoś jak ty 

• rendersi conto di qualcosa – zdać sobie z czegoś sprawę 

• affatto – wcale, w ogóle  

• in che senso? – w jakim sensie? 

• patto – umowa  

• il braccialetto – bransoletka  
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Slang, wyrażenia potoczne 

• non fare cazzate! – nie rób głupot  

• sbattere qualcuno fuori / cacciare (via) qualcuno – wywalić kogoś 

• fa lo stesso – wszystko jedno 

• che sbatti! – ja pierdzielę 

• ma chi vuoi prendere in giro? – ale kogo ty chcesz oszukać? 

• capito che intendo? – rozumiesz co mam na myśli? 

• ti ho attaccato un pippone lunghissimo – zrobiłam ci niezły wykład 

• ma va? – no co ty? 

• tanto ci sarà sempre qualcuno che te la farà pesare – tak czy inaczej zawsze 

ktoś się przyczepi 

• il tizio – typ, koleś 

• a te come butta? – tobie jak leci? 

• farai un figurone! – zrobisz niezłe wrażenie! 

• vi siete mollati? – rozstaliście się? 
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Ćwiczenia po obejrzeniu odcinka 

1. Zaznacz czy poniższe zdania są prawdziwe (V) czy fałszywe (F). Popraw 
te fałszywe. 

1. A Omar piacciono i quadri con le persone. 

2. Omar è davvero sparito. 

3. Anna invita Omar a una cena romantica. 

4. A Omar interessa molto il Barrio. 

5. Omar vuole andare via e partire per il Belgio. 

6. Anna è un architetto. 

2. Kto to powiedział? Obok każdego zdania wpisz odpowiednią literę: 
Omar (O), Anna (A) o Sharif (S). 

1. Sono uno come tanti, invisibile come i quartieri in cui abitiamo. 

2. Io non c’entro mai niente con niente. 

3. Sono quello delle pizze. 

4. Non fare il ragazzino! 

5. Ma che ti ho chiuso dentro? 

6. Cioè, è importante il luogo in cui vivi. 

7. È scomparso davvero quel tizio! 

8. Senti, ma tu ti rendi conto di quello che sai fare? 

9. C’ho da fare ora. 

10. Mi dicevo: “Arrivato a questa cifra, prendo e me ne vado”. 

 

Ciekawostki kulturowe 
1. Akcja serialu rozgrywa się w Mediolanie, jednak serialowa dzielnica Barrio w 

rzeczywistości nie istnieje. Większość scen została nakręcona w dzielnicy 

Barona oraz w centrum. Pomimo tego relacje i problemy, które zostały tu 

przedstawione to realne problemy imigrantów drugiego pokolenia (dzieci 

imigrantów, które urodziły się już we Włoszech). 

2. Wolof to język używany m.in. w Senegalu. Wolofowie to też grupa etniczna. 

3. W tym serialu (nie tym w tym odcinku) nie raz usłyszysz takie zwroty jak bro’, 

fra’, zio – to oczywiście slang młodzieżowy. Pierwsze dwa to skróty od 

angielskiego brother i włoskiego fratello – czyli polskie brachu. Zio w ogólnym 

znaczeniu to wujek, ale tu oczywiście nie o to chodzi. Po polsku najlepszym 

odpowiednikiem są słowa stary, ziom. 
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Ćwiczenia utrwalające 

3. Posłuchaj co mówi Anna o teorii zbitych szyb (ok. 8:50) i wpisz 
brakujące słowa. 

Beh, no, però ti sbagli. Cioè, è importante il luogo in cui vivi. ________________________ 

la teoria dei vetri rotti? Allora... La teoria ________ vetri rotti dice che se tu non 

__________________ un vetro rotto, ti abituerai a _______________________, e quindi, 

quando si romperà _______________________ vetro, dirai: “Beh, se vivo ____________ 

vetro rotto, ____________________________________ anche con due”. Quindi finisce che 

vivi nella merda. Capito? Se _____________________ che le cose vadano male, poi 

andranno sempre _________________________. È tutto un circolo vizioso. 

 

4. Uzupełnij dialogi wyrażeniami z listy. 

fa lo stesso – fammi sapere – ma va? – mi dica? – permesso? 

1. Ma lo sai che la settimana prossima ci sarà un concerto in piazza? 

_______________________ 

2. Pronto, _______________________ 

3. Scusa, non l’ho fatto apposta! _______________________. 

4. _______________________ Prego, entri pure. 

5. Ecco il mio numero. Quando glielo dici, _______________________. 

 

5. Połącz wyrażenia. 

1. riabilitare 

2. fare 

3. un circolo 

4. convivere 

5. rendersi 

6. rinunciare 

7. mettere 

8. sbattere 

9. prendere 

10. fare 

a. caso 

b. con qualcosa 

c. a qualcosa 

d. il quartiere 

e. da parte 

f. un figurone 

g. conto 

h. fuori 

i. in giro 

j. vizioso 

 

1 ____  2 ____  3 ____   4 ____   5 ____ 
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  6 ____ 7 ____  8 ____   9 ____   10 ____ 

Dodatkowe ćwiczenia / Ćwiczenia uzupełniające 
W tej części znajdziesz ćwiczenia na utrwalenie pewnych konstrukcji gramatycznych, 

które pojawiły się w odcinku. Nie są one jednak bezpośrednio z nim związane. 

6. Zdrobnienia rzeczowników. Uzupełnij tabelę. 

ragazzo 

ramo 

scarpa 

_______________________ 

quaderno 

_______________________ 

maglietta 

lago 

macchina 

mano 

_______________________ 

ragazzino 

rametto 

_______________________ 

tavolino 

_______________________ 

piedino 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

visetto 

7. Odmień podane czasowniki w czasie przyszłym prostym (futuro 
semplice). 

1. Le pizze ormai _______________________ (essere) fredde. 

2. Quanti anni _______________________ (avere) Anna secondo te? 

3. Che cosa _______________________ (fare) Sharif nella vita? 

4. A che ora _______________________ (finire, loro) di lavorare? 

5. Come _______________________ (passare, loro) le giornate? 

6. Il ragazzo di Anna _______________________ (tornare) da lei? 

7. _______________________ (mancare) 10 minuti alla fine dell’episodio. 

8. Chissà se Omar _______________________ (riuscire) a partire per il Belgio. 
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8. Fałszywe zdrobnienia. Podpisz obrazki odpowiednimi nazwami. 

l’orecchio – l’orecchino – la carta – la cartina – la piuma – il piumino –  

la coperta – la copertina – la punta – la puntina – il fumo – il fumetto 

 

    

................................... ................................... ................................... ................................... 

 

    

................................... ................................... ................................... ................................... 

 

    

................................... ................................... ................................... ................................... 
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9. Połącz wyrażenia z kolumn, żeby stworzyć zdania. 

 

 

1. Scrivi lentamente 

2. Svegliati 

3. Dai, usciamo 

4. Puoi ripetere 

5. Facciamo qualcosa 

6. Smettila di parlare 

a. che mi annoio. 

b. che ti sbagli. 

c. che non ho capito? 

d. che mi fa male la testa. 

e. che fa bello! 

f. che fai tardi! 

 

1 ____  2 ____  3 ____   4 ____   5 ____   6 ____ 

 

10. Odmień czasownik FREGARSENE w czasie teraźniejszym. 

1. So che non (a te) _______________________ niente del quartiere. 

2. Senti, (io) _______________________ di quello che dice il capo.  

3. Ma perché non (voi) _______________________ di quello che pensa la gente? 

4. (A me) Non _______________________ chi sarai tra 10 anni. 

5. Sentite, (a noi) non _______________________  niente come gestirete la 

situazione. Il problema va risolto. 

6. Quelli _______________________ della nostra situazione. Dobbiamo cavarcela da 

soli. 

Propozycje do konwersacji 
W Klubie znajdziesz kilka tematów do konwersacji zainspirowanych tym odcinkiem. 

Zachęcam Cię do udziału w przynajmniej jednej rozmowie 

 

  

Kiedy Omar daje Dietmarowi pizzę i on zaczyna ją jeść, Omar mówi  

„Mangia piano che ti strozzi”, co można przetłumaczyć „Jedz powoli, bo się 

zadławisz”. Widzimy tu nietypowe użycie che, które jest bardzo często 

spotykane w potocznym włoskim. Można je przetłumaczyć jako „bo inaczej”. 
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Klucz 

Ćw. 1 

1 F (lo spaventano)  2 V  3 F (lo invita alla sua festa di compleanno) 

4 F (non gli interessa molto) 5 V  6 F (studia per diventarlo) 

 

Ćw. 2  

1 O 2 O 3 O 4 A 5 A 6 A 7 S 8 S 9 O 10 O 

 

Ćw. 3 

Hai presente | dei | ripari | conviverci | il prossimo | con un | posso farlo | lasci | peggio 

 

Ćw. 4 

1. Ma va? 2. mi dica? 3. Fa lo stesso. 4. Permesso?  5. fammi sapere 

 

Ćw. 5 

1 d 2 a/f 3 j 4 b 5 g 6 c 7 e 8 h 9 i 10 f/a 

 

Ćw. 6 

ragazzo 

ramo 

scarpa 

tavolo 

quaderno 

piede 

maglietta 

lago 

macchina 

mano 

viso 

ragazzino 

rametto 

scarpina 

tavolino 

quadernino 

piedino 

magliettina 

laghetto 

macchinina / macchinetta 

manina 

visetto 
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Ćw. 7 

1 saranno  2 avrà  3. farà   4. finiranno   

5. passeranno 6. tornerà 7 mancheranno 8. riuscirà 

 

Ćw. 8 

l’orecchino – la cartina – il fumo – la carta  

la coperta – il piumino – il fumetto – l’orecchio  

la punta – la copertina – la piuma – la puntina  

 

Ćw. 9  

1 b 2 f 3 e 4 c 5 a 6 d 

 

Ćw. 10 

1 te ne frega  2 me ne frego 3 ve ne fregate 

4 me ne frega 5 ce ne frega  6 se ne fregano  
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