Italiensk
Italienske grammatikbilleder
1. udgave, 1985
ISBN 13 9788773513248
Forfatter(e) Flemming Forsberg
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Grundlæggende introduktiion til italiensk grammatik.

200,00 DKK Inkl. moms

Bogen kombinerer en pædagogisk begyndergrammatik med en
række praktiske øvelser.
Italienske grammatikbilleder omfatter det grammatiske stof, der
svarer til HF og gymnasialt niveau.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Passaparola 1
1. udgave, 2003
ISBN 13 9788761613295
Forfatter(e) Giulia Bellesso Noes, Lone Birgitte Jensen, Susanne
Gram Larsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Et begyndersystem i italiensk beregnet til både voksenundervisning,
ungdomsuddannelserne og begynderniveau på de videregående
uddannelser.

470,00 DKK Inkl. moms

Denne første del af Passaparola-serien består af tekstbog incl. to
CD'er med lytteøvelser og oplæsning af bogens tekster.
Hver lektion består af en tekst, opgaver til lytteøvelserne,
grammatik, grammatiske øvelser og samtaleøvelser. Teksterne tager
udgangspunkt i dagligliv i Italien med temaer som familie,
hverdagsliv, ferie og fritid.
Øvelserne i bogen fokuserer især på samtale og lægger vægt på, at
man skal kunne klare sig i Italien. Sidst i bogen finder man en
grammatisk oversigt og en ordliste. Passaparola har et stort
billedmateriale, der giver indblik i italienernes dagligdag og er
velegnede til samtale på italiensk.
Derudover er der mulighed for særskilt at købe et hæfte med
skriftlige øvelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Passaparola 2
1. udgave, 2005
ISBN 13 9788761610300
Forfatter(e) Lone Birgitte Jensen, Susanne Gram Larsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Facitliste til skriftlige øvelser og transkriptioner af lytteøvelser findes
her
Et begyndersystem i italiensk til voksenundervisning og
ungdomsuddannelserne.

495,00 DKK Inkl. moms

Denne anden del af Passaparola-serien består af en tekstbog, der
indeholder:
Et varieret tekstmateriale inden for mange genrer og emner
Samtaleøvelser
Lytteøvelser og tilhørende opgaver
Øvelser i udtale
Grammatik, der forklares overskueligt med øvelser
Oplysninger om italiensk levevis og kultur
Lektionerne er forsynet med billeder, der illustrerer italiensk
dagligliv, og som vil være velegnede som udgangspunkt for samtale
på italiensk.
Der er også mulighed for at købe en CD-er med lytte- og
udtaleøvelser.
Passaparola 2 er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets
tips- og lottomidler.

Serien omfatter:
• Bog
• eBog
• CD’er med oplæsning af bogens tekster
• CD med lytteøvelser
• Skriftlige øvelser – med opgaver i tilknytning til bogens grammatik
og oversættelser

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Passaparola 2
1. udgave, 2005
ISBN 13 9788761612304
Forfatter(e) Lone Birgitte Jensen, Susanne Gram Larsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Facitliste til skriftlige øvelser og transkriptioner af lytteøvelser findes
her
Et begyndersystem i italiensk til voksenundervisning og
ungdomsuddannelserne.

Denne anden del af Passaparola-serien består af en tekstbog, der
indeholder
Et varieret tekstmateriale inden for mange genrer og emner
Samtaleøvelser
Lytteøvelser og tilhørende opgaver
Øvelser i udtale
Grammatik, der forklares overskueligt med øvelser
Oplysninger om italiensk levevis og kultur
Lektionerne er forsynet med billeder, der illustrerer italiensk
dagligliv, og som vil være velegnede som udgangspunkt for samtale
på italiensk.
Der er også mulighed for at købe CD-er med lytte- og udtaleøvelser.
Passaparola 2 er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.
Serien omfatter:
• Bog
• eBog
• CD-er med oplæsning af bogens tekster
• CD med lytteøvelser
• Skriftlige øvelser – med opgaver i tilknytning til bogens grammatik
og oversættelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Passaparola 2 - Lytteøvelser
1. udgave, 2005
ISBN 13 9788761612595
Forfatter(e) Lone Birgitte Jensen, Susanne Gram Larsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
CD til bogen af samme navn med lytte- og udtaleøvelser.

220,00 DKK Inkl. moms

Cd-audio til Passaparola 2 med lytte- og udtaleøvelser.
Passaparola 2 er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.
Det omfangsrige fortsættersystem bygger videre på Passaparola 1
og har samme struktur med tekst, opgaver, grammatik, et stort
billedmateriale og opgaver til lytteøvelser, som er på separat CD.
Tekstmaterialet dækker mange genrer og emner inden for italiensk
hverdagsliv, samfund og kultur.
Bogen er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tipsog lottomidler.

Serien omfatter:
• Bog
• eBog
• CD’er med oplæsning af bogens tekster
• CD med lytteøvelser
• Skriftlige øvelser – med opgaver i tilknytning til bogens grammatik
og oversættelser
• Passaparola2.systime.dk – med oplæsninger af bogens tekster og
lytteøvelser

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Passaparola 1
1. udgave, 2005
ISBN 13 9788761612311
Forfatter(e) Giulia Bellesso Noes, Lone Birgitte Jensen, Susanne
Gram Larsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Et begyndersystem i italiensk beregnet til både voksenundervisning,
ungdomsuddannelserne og begynderniveau på de videregående
uddannelser.

Denne eBog er første del af Passaparola-serien og består af
tekstbogen som pdf. Hver af bogens lektioner består af en tekst,
grammatik, grammatiske øvelser og samtaleøvelser. Teksterne tager
udgangspunkt i dagligliv i Italien med temaer som familie,
hverdagsliv, ferie og fritid.
Øvelserne i bogen fokuserer især på samtale og lægger vægt på, at
man skal kunne klare sig i italien. Sidst i bogen findes en grammatisk
oversigt og en ordliste.
Passaparola har et stort billedmateriale, der giver indblik i italiernes
dagligdag og er velegnede til samtale på italiensk. Derudover er der
mulighed for særskilt at købe et hæfte med skriftlige øvelser.
Lydmaterialet fra CD'erne er ikke inkluderet i eBogen.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Passaparola 1 - skriftlige øvelser
1. udgave, 2007
ISBN 13 9788761617590
Forfatter(e) Susanne Gram Larsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Skriftlige øvelser til Passaparola 1.

200,00 DKK Inkl. moms

Øvehæftet følger lektionerne i bogen. Til hver lektion er der en
oversættelsesøvelse fra dansk til italiensk samt andre øvelser af
forskellig art. Der er både traditionelle indsætnings- og
bøjningsøvelser og andre lidt sjovere øvelser med fx billeder eller
krydsogtværs.
Øvelserne har fokus på den grammatik, der hører til de enkelte
lektioner, men der er også repetitionsøvelser. Ordforrådet er primært
taget fra bogen.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Passaparola 2 - skriftlige øvelser
1. udgave, 2009
ISBN 13 9788761624192
Forfatter(e) Susanne Gram Larsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Øvehæftet til bogen af samme navn. Hæftet indeholder forskellige
indsætnings- og bøjningsøvelser.

190,00 DKK Inkl. moms

De skriftlige øvelser følger lektionerne i bogen Passaparola 2.
Til hver lektion er der en oversættelsesøvelse fra dansk til italiensk
samt andre øvelser. Udover traditionelle indsætnings- og
bøjningsøvelser indeholder hæftet også øvelser med f.eks. ordforråd
og krydsogtværs.
Øvelserne har først og fremmest fokus på den grammatik, der hører
til de enkelte lektioner men repeterer også bogens kapitler.
Ordforrådet i øvelserne er primært taget fra bogen - desuden er
flere, nye gloser oversat.

Serien omfatter:
• Bog
• eBog
• CD’er med oplæsning af bogens tekster
• CD med lytteøvelser
• Skriftlige øvelser – med opgaver i tilknytning til bogens grammatik
og oversættelser

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Passaparola 2 - Oplæsning
1. udgave, 2009
ISBN 13 9788761625281
Forfatter(e) Lone Birgitte Jensen, Susanne Gram Larsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
CD med oplæsning af teksterne fra bogen Passaparola 2.

305,00 DKK Inkl. moms

Passaparola 2 er et begyndersystem i italiensk beregnet til både
voksenundervisning, ungdomsuddannelserne og begynderniveau på
de videregående uddannelse. På denne CD er der oplæsning af
teksterne i bogen af samme navn.
Det omfangsrige fortsættersystem bygger videre på Passaparola 1
og har samme struktur med tekst, opgaver, grammatik, et stort
billedmateriale og opgaver til lytteøvelser, som er på separat CD.
Tekstmaterialet dækker mange genrer og emner inden for italiensk
hverdagsliv, samfund og kultur.
Bogen er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tipsog lottomidler.
Serien omfatter:
• Bog
• eBog
• CD’er med oplæsning af bogens tekster
• CD med lytteøvelser
• Skriftlige øvelser – med opgaver i tilknytning til bogens grammatik
og oversættelser
• Passaparola2.systime.dk – med oplæsninger af bogens tekster og
lytteøvelser

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Italiensk grundgrammatik - esercizi
1. udgave, 2011
ISBN 13 9788761616913
Forfatter(e) Flemming Forsberg, Alexander Forsberg
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk.
34 paragraffer | 110 interaktive opgaver (med over 700 spørgsmål
med individuel feedback) | 3-vejs terminologiliste | Stikordsregister |
eBog

Italiensk Grundgrammatik er en komplet begyndergrammatik til
italiensk med detaljerede, interaktive opgaver til træning af de
grammatiske regler. De interaktive opgaver omfatter dele af
opgaverne fra Italienske grammatikbilleder samt mange nye.
Udgivelsen henvender sig til elever på ungdomsuddannelserne, til
elever på aftenskolerne og til selvstuderende.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Passaparola 2 (sampak)
1. udgave, 2014
ISBN 13 9788761680099
Forfatter(e) Lone Birgitte Jensen, Susanne Gram Larsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Facitliste til skriftlige øvelser og transkriptioner af lytteøvelser findes
her
Hele pakken til Passaparola 2.

1.095,00 DKK Inkl. moms

Denne pakke består af:
Passaparola 2
Passaparola 2 - skriftlige øvelser
Passaparola 2 - lytteøvelser
Passaparola 2 - oplæsning

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Passaparola 1
1. udgave, 2019
ISBN 13 9788761683939
Forfatter(e) Giulia Bellesso Noes, Lone Birgitte Jensen, Susanne
Gram Larsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Et begyndersystem i italiensk beregnet til både voksenundervisning,
ungdomsuddannelserne og begynderniveau på de videregående
uddannelser.

Passaparola 1 som iBog® er baseret på den trykte udgave
Passaparola 1 samt lydmaterialet fra den cd, der hører til
papirbogen.
Herudover bliver Passaparola 1 som iBog® tilføjet en række
interaktive øvelser, hvor elev selv kan øve sig og se resultatet med
det samme.
Udgivlsen som iBog® har fokus på at stimulere brugernes
talefærdigheder lige fra begyndelsen, og der er derfor i alle kapitler
praktiske samtaleøvelser.
Teksterne handler om en italiensk hverdag, arbejde, fritid, ferie osv.
Derved får du et indblik i det ‘rigtige’ Italien. Billedmaterialet til
iBogen er opdateret og er en vigtig del af undervisningsmaterialet,
fordi de eksemplificerer italienernes hverdagsliv og derfor kan bruges
aktivt i undervisningen.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

