Prova di verifica per la personale preparazione LM37/38
a.a. 2019-20 – Lingua polacca

Per la preparazione al test si consigliano agli studenti il manuale Storia della letteratura polacca, a
cura di Luigi Marinelli, Einaudi 2004, e Krystyna Jaworska-Jan Prokop, Letteratura e nazione,
Tirrenia, 1991 (entrambi i testi sono reperibili nella Biblioteca di Lingue).
Per la parte di lingua si può fare riferimento ai seguenti manuali:
M. Foland-Kugler, Grammatica essenziale della lingua polacca per stranieri, Varsavia 2006.
L. Marinelli, A. Stryjecka, Corso di lingua polacca, Milano 2014, pp. 121-408.

Leggete il seguente testo e rispondete alle domande.
Tempo a disposizione: 40 minuti
N.B. La prova si svolgerà come Test sulla piattaforma di Aulaweb ed è previsto che una volta passati
alla domanda successiva non sia possibile tornare indietro.
Si raccomanda l’installazione sul computer della tastiera polacca.
NEL CORSO DELLA PROVA È PERMESSO L’USO DEL DIZIONARIO BILINGUE POLACCOITALIANO.
……………………….

TESTO: Adam Mickiewicz - DO MATKI POLKI (1830)

DOMANDE RIGUARDANTI IL TESTO LETTERARIO:
1. La poesia è stata scritta nel 1830. Cosa stava avvenendo allora in Polonia? Dove si trovava Adam
Mickiewicz e perché?
2. In che cosa consiste l’idea del messianesimo diffusa da Mickiewicz?

1

DOMANDE RIGUARDANTI LA LINGUA:
1. Proszę podkreślić spółgłoski miękkie w następującym zdaniu:
W źrenicach błyszczy genijuszu świetność.
2. Proszę podkreślić spółgłoski funkcjonalnie miękkie w następującym zdaniu.
Walkę z nim stoczy sąd krzywoprzysiężny,
3. Proszę określić rodzaj, liczbę i przypadek podkreślonych rzeczowników.
[a] Matko Polko! gdy u [b] syna twego
Bo choć w [c] pokoju zakwitnie świat cały
I z jadowitym [d] gadem dzielić łoże.
I długie nocne rodaków [e] rozmowy.

Przykład:
a) Matko
b) syna
c) pokoju
d) gadem
e) rozmowy

rodzaj
żeński/ femminile

liczba
pojedyncza/singolare

przypadek
wołacz/vocativo

4. Proszę znaleźć w tekście po jednym przykładzie wymienionych części mowy i form
gramatycznych:
Przykład:
czasownik w trybie oznajmującym (il modo indicativo) – …patrzy…
a) czasownik w trybie rozkazującym (il modo imperativo) – ………………………..
b) czasownik w bezokoliczniku (l’infinito) – ………………………..
c) przymiotnik (l’aggettivo) – ………………………..
d) przysłówek (l’avverbio) – ………………………..
e) zaimek dzierżawczy (il pronome possessivo) – ………………………..
f) przyimek (la preposizione) – ………………………..
g) spójnik (la congiunzione) – ………………………..
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5. Proszę zanalizować podkreślone formy czasownika i uzupełnić tabelkę. Uwaga! Jeśli któraś
kategoria z tabelki nie dotyczy danej formy czasownika, proszę napisać X.

P: Przykład:
[3] Jeśli mu patrzy z czoła dziecinnego

osoba

liczba

ND

DK
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pojedyncza

patrzeć

popatrzeć

[7] Jeżeli słucha z głową pochyloną,
[18] Iść na dumanie... zalegać rohoże,
[39] A placem boju będzie dół kryjomy.
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