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WSTĘP
Niniejsza publikacja, dzięki szczególnej formie, stanowi doskonałą pomoc 

nie tylko dla uczących się języka włoskiego (na poziomie podstawowym 
i średniozaawansowanym) czy wyjeżdżających za granicę, ale także dla tych, którzy 
po prostu interesują się tym językiem. 

Można z niej korzystać na każdym etapie nauki, kiedy dopiero zaczynamy poznawać 
język, ale również kiedy chcemy usystematyzować swoje wiadomości. Dzięki niej 
poznajemy system języka włoskiego: zarówno gramatykę, jak i leksykę. 

Przejrzysta forma tablic, w których zaprezentowano Podstawy gramatyki włoskiej oraz 
Czasy i czasowniki włoskie, na pewno ułatwi przyswojenie materiału podczas nauki 
i pomoże w praktycznym stosowaniu języka, np. w korespondencji.

W jednym tomie, podzielonym na 6 odrębnych części, zamieszczono:

 Podstawy gramatyki włoskiej
 Czasy i czasowniki włoskie
 Słownik polsko-włoski
 Słownik włosko-polski
 Włosko-polski słownik tematyczny
 Idiomy włoskie

• Podstawy gramatyki włoskiej – zawierają m.in.: zasady użycia zaimków osobowych, 
przyimków, rzeczowników, przymiotników i ich stopniowania. Przedstawiają 
również szyk wyrazów w zdaniach, sposób ich tworzenia, liczebniki porządkowe 
oraz główne, itp.

• Czasy i czasowniki włoskie – prezentują niezbędne informacje dotyczące 
podstawowych rodzajów czasów, typów czasowników, ich zastosowanie 
i odmianę; ta część zawiera także spis czasowników posiłkowych, modalnych 
i nieregularnych.

• Słownik polsko-włoski i włosko-polski – składa się z około 20.000 artykułów 
hasłowych, prezentujących słownictwo z zakresu różnych dziedzin życia i sfer 
działalności człowieka.

• Włosko-polski słownik tematyczny – zawiera 49 kategorii tematycznych. Hasła 
pogrupowano według najważniejszych dziedzin życia, a następnie podzielono 
na kategorie bardziej szczegółowe. Na przykład w kategorii Casa można znaleźć: 
edificio, tipi di abitazione, locali, ammobiliamento, illuminazione, bagno, cucina, 
ropostiglio, lavori domestici.

• Idiomy włoskie – zawierają około 3.000 najczęściej stosowanych i najbardziej 
popularnych wyrażeń idiomatycznych wraz z ich polskimi odpowiednikami oraz 
przydatne przysłowia i powiedzenia.
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•  Alfabet włoski

•  Rodzajniki

•  Rzeczowniki

•  Przymiotniki

•  Przysłówki

•  Zaimki: osobowe, zwrotne, dzierżawcze, wskazujące 

względne pytające, nieokreślone

•  Przyjmki

•  Spójniki współrzędne i podrzędne

•  Podstawowe czasy w zdaniach

•  Zdania pojedyncze, złożone, okolicznikowe

•  Liczebniki główne i porządkowe, działania arytmetyczne

•  Określanie czasu i daty

GRAMATYKI
WŁOSKIEJ

PODSTAWY
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1 ALFABET WŁOSKI

A [a:] H [akka] Q [ku:]

B [bi:] I [i:] R [erre]

C [czi:] L [elle] S [esse]

D [di:] M [emme] T [ti:]

E [e:] N [enne] U [u:]

F [effe] O [o:] V [wu:, wi:]

G [dżi:] P [pi:] Z [dze:ta]

UWAGA
W wyrazach obcego pochodzenia występują: J [i lungo], K [kappa], W [vu doppjo], X [iks], Y [ipsilon].

2 RODZAJNIKI 

RODZAJ MĘSKI

liczba pojedyncza liczba mnoga użycie rodzajnika

RODZAJNIK 
NIEOKREŚLONY
articolo 
indeterminativo

un ragazzo
(jakiś) chłopiec
uno straniero
(jakiś) 
obcokrajowiec
un amico 
(jakiś) przyjaciel

ragazzi
(jacyś) chłopcy
stranieri
(jacyś) 
obcokrajowcy
amici 
(jacyś) przyjaciele

– przed spółgłoską

– przed s + spółgłoska 
(s impura) lub przed z

– przed samogłoską

RODZAJNIK 
OKREŚLONY
articolo 
determinativo

il ragazzo
(ten) chłopiec
lo straniero
(ten) obcokrajowiec
l’ amico
(ten) przyjaciel

i ragazzi
(ci) chłopcy
gli stranieri
(ci) cudzoziemcy
gli* amici
(ci) przyjaciele

– przed spółgłoską

– przed s + spółgłoska 
(s impura) lub przed z
– przed samogłoską

RODZAJNIK 
CZĄSTKOWY
articolo
partitivo

del pane
chleb
dello zucchero
cukier
dell’ olio
olej

dei dolci
ciastka
scherzi
żarty
degli amici
przyjaciele

– przed spółgłoską

– przed s + spółgłoska 
(s impura) lub przed z
– przed samogłoską
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RODZAJ ŻEŃSKI

liczba pojedyncza liczba mnoga użycie rodzajnika

RODZAJNIK 
NIEOKREŚLONY

una ragazza
(jakaś) dziewczyna
una strada
(jakaś) droga
un’ amica
(jakaś) przyjaciółka

ragazze
(jakieś) dziewczyny
strade
(jakieś) drogi
amiche
(jakieś) przyjaciółki

– przed spółgłoską

– przed samogłoską

RODZAJNIK 
OKREŚLONY

la ragazza
(ta) dziewczyna
la strada
(ta) droga
l’ amica
(ta) przyjaciółka

le ragazze
(te) dziewczyny
le strade
(te) drogi
le amiche
(te) przyjaciółki

– przed spółgłoską

– przed samogłoską

RODZAJNIK 
CZĄSTKOWY

della carne
mięso
della zuppa
zupa
dell’ acqua
woda

delle mele
jabłka
delle spine
kolce
delle arance
pomarańcze

– przed spółgłoską

– przed samogłoską

*  Przed wyrazem, który rozpoczyna się od samogłoski i , możemy skrócić rodzajnik gli: gl’italiani.

3 OPUSZCZANIE RODZAJNIKA

Nazwy, napisy, oznaczenia Ascensore (winda), Direzione (dyrekcja)
Imiona własne miast i osób Giorgio, Pisa
Wołacz    Signora! (proszę pani!)
Przed zaimkami wskazującymi, questo libro (ta oto książka); che ore sono 
   pytającymi, a w większości (która jest godzina?); ogni ragazzo 
   przypadków również i przed (każdy chłopiec)
   nieokreślonymi
Stałe połączenia wyrazowe aver fame, aver sete (być głodnym, chcieć pić)
W grupach wielosłownych il mal di testa (ból głowy)
   przed drugim rzeczownikiem 

W konstrukcjach: fare da (pracować jako), comportasi da (zachowywać się jak), vivere da (żyć jak)
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4 RODZAJ RZECZOWNIKÓW

rodzaj męski (maschile) rodzaj żeński (femminile)

-o muro, gatto
-e cortile, cane
-a poeta, problema

-e  base, moglie
-a  rosa, parola
-o  virago, auto

Niektóre rzeczowniki zakończone na -a mogą określać osoby rodzaju męskiego jak też rodzaju żeńskiego, 
np.: poeta = poeta, poetka).
Nazwy miast są zawsze rodzaju żeńskiego.

5 LICZBA MNOGA RZECZOWNIKÓW

rodzaj męski rodzaj żeński

liczba pojedyncza
-o

(campo)

-co
(parco)

-go
(fungo)

-go
(psicologo)

-a
(artista)

-ca, -ga
(monarca, 

collega)

-e
(genere)

liczba mnoga
-i

(campi)

-chi
(parchi)

-ghi
(funghi)

-gi
(psicologi)

-i
(artisti)

-chi, -ghi
(monarchi, 

colleghi)

-i
(generi)

liczba pojedyncza
-a

(ragazza)

-ca
(pesca)

-ga
(delega)

-cia, -gia
(scia, bugia)

-cia, -gia
(provincia,

pioggia)

-e
(botte)

-o
(mano)

liczba mnoga
-e

(ragazze)

-che
(pesche)

-ghe
(deleghe)

-cie, -gie
(scie, bugie)

-ce, -ge
(province,

piogge)

-i
(botti)

-i
(mani)

6 LICZBA MNOGA PRZYMIOTNIKÓW

1. Z ODMIENNYM ZAKOŃCZENIEM W RODZAJU MĘSKIM I ŻEŃSKIM

liczba pojedyncza liczba mnoga

RODZAJ MĘSKI
-o

(nuovo)
-i

(nuovi)

RODZAJ ŻEŃSKI
-a

(nuova)
-i

(nuovi)
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a) przymiotniki z końcówką -co chi
   (fresco) (freschi)

b) przymiotniki z końcówką -ico -ci
   (pratico) (pratici)

2. Z JEDNAKOWYM ZAKOŃCZENIEM W RODZAJU MĘSKIM I ŻEŃSKIM

liczba pojedyncza liczba mnoga

RODZAJ MĘSKI -e
(verde)

-i
(verdi)RODZAJ ŻEŃSKI

3. PRZYMIOTNIKI NIEODMIENNE

– mają jednakową formę w obu rodzajach i liczbach

a) pari (równy; parzysty) + wyrazy pochodne: dispari, impari (nierówny; 
nieparzysty)

b) blu (niebieski)

c)  avvenire (następny, przyszły) – występuje również w roli 
rzeczownika (= przyszłość)

d)  składające się z przyimka i przysłówka: 
dappoco (małowartościowy), dabbene (rzetelny, poczciwy)

7 STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

STOPIEŃ

równy wyższy najwyższy

rodzaj męski bello
piękny

più bello
piękniejszy
meno bello
mniej piękny

il più bello
najpiękniejszy
il meno bello
najmniej piękny

rodzaj żeński bella
piękna

più bella
piękniejsza
meno bella
mniej piękna

la più bella
najpiękniejsza
la meno bella
najmniej piękna
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8 PRZYMIOTNIKI NIEREGULARNE

1. stopień 2. stopień 3. stopień

względny bezwzględny

buono
cattivo
grande
piccolo
alto

basso

migliore
peggiore
maggiore
minore
superiore

inferiore

il migliore
il peggiore
il maggiore
il minore
–

–

ottimo
pessimo
massimo
minimo
su premo,
sommo
infimo

dobry
niedobry, zły
wielki
mały
wysoki

niski

9 STOPNIOWANIE PRZYSŁÓWKÓW

1. stopień 2. stopień 3. stopień

spesso
często

più spesso
częściej
meno spesso
mniej często

il più spesso
najczęściej
il meno spesso
najmniej często

10 PRZYSŁÓWKI NIEREGULARNE

1. stopień 2. stopień 3. stopień (bezwzględny)

bene

male
molto
poco

meglio

peggio
più
meno

benissimo
(ottimamente)
pessimamente
moltissimo
minimamente

dobrze

źle
dużo
mało

11 ZAIMKI OSOBOWE – PRONOMI PERSONALI

NIEAKCENTOWANE

liczba pojedyncza liczba mnoga

mianownik io  ja
tu  ty
lui, egli, esso on
lei, ella, essa ona
Lei  pan, pani

noi  my
voi  wy
loro, essi  oni
loro,esse  one
Loro  państwo
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celownik mi mi, mnie
ti  ci, tobie
gli mu, jemu
le  jej
Le panu, pani

ci  nam
vi  wam
loro (gli) im (m*)
loro (gli) im (f*)
Loro państwu

biernik mi mnie
ti  ciebie
lo  go, jego
la  ją
La pana, panią

ci  nas
vi  was
li  ich
le  je
Li  panów
Le panie

* m – maschile (rodzaj męski), f – temminile (rodzaj żeński)

AKCENTOWANE

liczba pojedyncza liczba mnoga

mianownik me è come me
te  non sono te
lui ne sai quanto lui
lei beata lei!
Lei canta come Lei

noi poveri noi!
voi felici come voi
loro contenti loro!
loro ecco loro
Loro bravi come Loro

celownik a me a me non piace
a te porto fiori a te
a lui passi il libro a lui
a lei lo dico a lei
a Lei do retta a Lei

a noi scrivete a noi
a voi telefona a voi
a loro rispondo a loro
a loro simpatico a loro
a Loro credo a Loro

biernik me vieni con me
te  vedo te
lui ha salutato lui
lei ha sgridato lei
Lei vedo Lei

noi senza di noi
voi dopo di voi
loro guarda loro
loro prego loro
Loro ricordo Loro

12 KOMBINACJE ZAIMKÓW OSOBOWYCH

me lo te lo glielo se lo ce lo ve lo
me la te la gliela se la ce la ve la
me li te li glieli se li ce li ve li
me le te le gliele se le ce le ve le
me ne te ne gliene se ne ce ne ve ne
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13 PARTYKUŁA ZAIMKOWA ne
me ne parlerà – porozmawia ze mną o tym
te ne parlerà – porozmawia z tobą o tym
gliene parlerà – porozmawia z nim (nią) o tym
ce ne parlerà – porozmawia z nami o tym
ve ne parlerà – porozmawia z wami o tym

Ha parlato di lui.  Ne ha parlato.
E innamorato di lei.  Ne è innamorato.
Siamo contenti di loro. Ne siamo contenti.
Fu conquistata da lui. Ne fu conquistata.
Riceve aiuto da loro.  Ne riceve aiuto.

14 ZAIMKI ZWROTNE – PRONOMI RIFLESSIVI

liczba pojedyncza liczba mnoga

rodzaj żeński rodzaj męski rodzaj męski rodzaj żeński

   
 o

so
by

1.
2.
3.

1.
2.
3.

mi
ti
si

ci
vi
si

1.
2.
3.

1.
2.
3.

mi
ti
si

ci
vi
si

1.
2.
3.

1.
2.
3.

mi
ti
si

ci
vi
si

1.
2.
3.

1.
2.
3.

mi
ti
si

ci
vi
si

15 ZAIMKI DZIERŻAWCZE – PRONOMI POSSESSIVI

liczba pojedyncza liczba mnoga

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj męski rodzaj żeński

il mio mój
il tuo twój
il suo jego, jej
il Suo* pana/

pani/pański (pies 
– cane)

il nostro nasz
il vostro wasz
il loro ich
il Loro* panów/

pań/państwa (kot 
– gatto)

la mia moja
la tua twoja
la sua jego, jej
la Sua* pana/

pani/pańska (teczka 
– servietta)

la nostra nasza
la vostra wasza
la loro ich
la Loro* panów/

pań/państwa 
(dom – casa)

i miei moi
i tuoi twoi
i suoi jego, jej
i Suoi* pana/pani/

pańscy/pańskie 
(pracownicy 
– dipendenti)

i nostri nasi
i vostri wasi
i loro ich
i Loro* panów/

pań/państwa 
(problemy 
– problemi)

le mie moje
le tue twoje
le sue jego, jej
le Sue* pana/

pani/pańskie 
(córki – figlie)

le nostre nasze
le vostre wasze
le loro ich
le Loro* panów/

pań/państwa 
(domy – case)

* formy grzecznościowe
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16 ZAIMKI WSKAZUJĄCE – PRONOMI E AGGETTIVI DIMOSTRATIVI

1. Zaimki, które mogą stać albo z rzeczownikiem, albo samodzielnie

                   rodzaj męski          rodzaj żeński

l. poj. l. mn. l. poj. l. mn.

questo
codesto
quello

(ten oto)
(ten tam)
(tamten, ów)

questi
codesti
quelli,quegli, quei

questa
codesta
quella

queste
codeste
quelle

2. Zaimki, które mogą stać tylko samodzielnie

                   rodzaj męski          rodzaj żeński

l. poj. l. mn. l. poj. l. mn.

costui (ten)
colui (tamten)

costoro
coloro

costei
colei

costoro
coloro

17 ZAIMKI WZGLĘDNE – PRONOMI RELATIVI

che (jaki, który) – ma niezmienną formę w rodzaju i liczbie

Sono i libri che hanno reso lo scrittore 
famoso.

Są to książki, które rozsławiły 
pisarza.

cui (którego, której, których) -  ma niezmienną formę w rodzaju i liczbie
– przeważnie stoi dopiero za przyimkiem

Sono gli scultori, di cui le statue mi 
piacciono.

Są to rzeźbiarze, których 
posągi mi się podobają.

chi (ten kto; ten który) – ma niezmienną formę
– może stać z przyimkiem lub bez niego

Chi infrange la legge verrà punito. Kto łamie prawo, będzie 
ukarany.

quanto (to co; wszystko to co) – jest zaimkiem względnym tylko w tym 
znaczeniu

Quanto guadagna, lo spende subito. To, co zarobi, zaraz wyda.
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18 ZAIMKI PYTAJĄCE – PRONOMI INTERROGATIVI

chi? (kto?)
che? che cosa?(co?)
che? quale? (jaki? który?)  
quanto? (ile?)

Chi c'è qui?
Che cosa è?
Quale vestito prendi?
Quanto costa?

Kto jest tutaj?
Co to jest?
Jaką sukienkę włożysz?
Ile to kosztuje?

19 ZAIMKI NIEOKREŚLONE

ZAIMKI NIEOKREŚLONE

RZECZOWNE
pronomi indefi niti

PRZYMIOTNE
aggettivi indefi niti

WYSTĘPUJĄCE 
W OBU FUNKCJACH

ognuno, -a (każdy)
qualcuno, -a (ktoś, 

jakiś, któryś)
qualcosa, 
qualche cosa (coś)
uno (ktoś, człowiek)
certuni, -e (niektórzy, 

niektóre)
chiunque (ktokolwiek)
altri (ktoś inny, inny)
niente, nulla (nic)

ogni (każdy)
qualche (któryś, jakiś,

pewien)
certo, -a, -i, -e (pewien, 

jakiś, któryś)
qualunque, qualsiasi, 
(którykolwiek, jakikolwiek)
qualsisia, qualsivoglia 

(jaki bądź) 

ciascuno, -a (każdy)
alcuno, -a, -i, -e (ktoś,

niektórzy, niektóre)
tale, -i (jakiś, pewien; ktoś)
altro, -a, -i, -e (inny, drugi; 

coś innego)
taluno, -a, -i, -e (jakiś, 

pewien; ktoś, niejeden)
nessuno, -a (nikt, żaden)

20 PRZYIMKI – PREPOSIZIONI

a
przyczyna
odległość
dzielenie
cel
określenie
narzędzie
sposób

smutek
rodzaj
cel
(nie)korzyść

con
przypadek
towarzystwo
ograniczenie
sposób
cecha
stosunek
połączenie

w, do, na
svegliarsi a un rumore (obudzić się z powodu hałasu)
la casa è a due chilometri (dom jest 2 km stąd)
due volte al giorno (dwa razy dziennie)
andare a caccia (iść na polowanie)
coraggioso a parole (odważny w słowach)
mulino a vento (wiatrak)
pagare a rate (płacić ratami), andare a piedi (iść pieszo), andare a 

casa (iść do domu)
condanna all'esilio (skazanie na wygnanie)
gonna a quadretti (suknia w kratę)
scrivere a un amico (pisać do przyjaciela)
parlare a loro favore/sfavore (mówić na ich korzyść/ 

mówić na ich niekorzyść)
z, o, w
uscire con la pioggia (wyjść w deszcz)
passeggiare con Marta (spacerować z Martą)
con la salute va meglio (jest lepiej ze zdrowiem)
trattare con familiarità (traktować poufale)
un uomo col cuore d’oro (człowiek o złotym sercu)
litigare con tutti (kłócić się ze wszystkimi)
andar fuori con l’ombrello (wyjść z parasolem)
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da
sprawca
odłączenie
powód, 
   przyczyna
przeznaczenie
ograniczenie
wymiar
sposób
miejsce

rodzaj
cena
okres
pochodzenie

di
obfitość
odłączenie
opinia
przyczyna
wina
nazwa
dystrybucja
wiek
cel
ograniczenie
materiał
wymiar
sposób
pochodzenie
porównanie
wysiłek
cecha
okres

fra/tra
powód

towarzystwo
odległość
dzielenie
miejsce
podział
stan
okres

do, z, od, przez, u, na
essere visitato dal dottore (być zbadanym przez lekarza)
uscire dal tracciato (wylecieć z trasy)
tremare dal freddo (trząść się z zimna)

sala da pranzo (pokój jadalny)
cieco da un occhio (ślepy na jedno oko)
una lampadina da cento candele (świecznik na sto świec)
vita da cani (pieskie życie)
andare dall'avvocato (iść do adwokata), uscire dal 
negozio (wyjść ze sklepu), incontrarsi dal notaio 

(spotkać się u notariusza)
una ragazza dai capelli biondi (dziewczyna o blond włosach)
un francobollo da due euro (znaczek za dwa euro)
l'aspetta da un mese (czeka na nią od miesiąca)
santa Caterina da Siena (Święta Katarzyna ze Sieny)

z, w, o
una zona ricca d’acqua (rejon bogaty w wodę)
andare via di casa (odejść z domu)
discutere di politica (dyskutować o polityce)
scoppiare di caldo (pęknąć na skutek gorąca)
reo di tradimento (winny zdrady)
il paese di Cuccagna (wieś Cuccagna)
di due in due (co dwa)
una ragazza di quindici anni (piętnastoletnia dziewczyna)
segnale d’allarme (znak ostrzegawczy; hamulec bezpieczeństwa)
tardo d’ingegno (ciężko myślący)
campana di bronzo (dzwon z brązu)
un pacco di dieci chili (paczka dziesięciokilogramowa)
andare di corsa (iść szybko, biec)
essere di Bari (być z Bari)
più bella di una regina (piękniejsza niż królowa)
multare di un milione (nałożyć karę jednego miliona)
un giovane d’ingegno (utalentowany młodzieniec)
un’attesa di due anni (dwuletnie czekanie)

wśród, między, przez, za, w
fra tutti gli impegni non ha mai tempo (z powodu licznych 

obowiązków nie ma nigdy czasu)
trovarsi fra amici (znajdować się wśród przyjaciół)
la piazza è fra cento metri (plac jest 100 metrów stąd)
dividere fra molti (podzielić między wielu)
passare tra la folla (przejść przez tłum)
chi vorrà tra voi? (kogo z was zechce?)
avere un oggetto fra le mani (mieć jakiś przedmiot w rękach)
ci vedremo fra una settimana (zobaczymy się za tydzień)
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in
cel
określenie
powód
sposób
kierunek
miejsce
okres

per
przyczyna
podział
cel
określenie
wymiar
miejsce
orzecznik
cena
czas
(nie)korzyść
ruch

środek

su
temat
miara
sposób
miejsce
położenie
okres

w, z, na, do 
accorrere in aiuto (przybiec z pomocą/na pomoc)
bravo in matematica (dobry w matematyce)
tormentarsi nel dubbio (gnębić się wątpliwościami)
ascoltare in silenzio (słuchać w ciszy)
entrare in porto (wpłynąć do portu)
abitare in città (mieszkać w mieście)
finire in un mese (skończyć w ciągu miesiąca)

dla, przez, po, za, do, na
gridare per il dolore (krzyczeć z bólu)
in fila per tre (w szeregu po trzech)
lottare per la sopravvivenza (walczyć o przeżycie)
uguali per età (równi wiekiem)
correre per cinque chilometri (biec 5 kilometrów)
partire per la campagna (wyjechać na wieś)
passare per pazzo (uchodzić za wariata)
vendere per dieci euro (sprzedawać po/za 10 euro)
parlare per due ore (rozmawiać przez 2 godziny)
simpatia per qualcuno (sympatia do kogoś)
aggirarsi per la casa (kręcić się po domu),
vagabondare per la città (włóczyć sie po mieście),
partire per Roma (wyjechać do Rzymu)
mandare per posta (wysłać pocztą)

na, o, około, chyba
un libro sugli animali (książka o zwierzętach)
alto sui due metri (wysoki chyba na dwa metry)
vestito su misura (ubranie na miarę)
salire su un albero (wdrapać się na drzewo)
una terrazza sul mare (taras z widokiem na morze)
impiegare sulle due ore (zająć jakieś 2 godziny),
arrivare sulla mezzanotte (dotrzeć około północny)

21 PRZYIMKI Z RODZAJNIKIEM

                        przyimki 

a da di in su

rodzajnik 
określony

il
la
l'
lo
i
le
gli

al
alla
all'
allo
ai
alle
agli 

dal
dalla
dall'
dallo
dai
dalle
dagli 

del
della
dell'
dello
dei
delle
degli

nel
nella
nell'
nello
nei
nelle
negli 

sul
sulla
sull'
sullo
sui
sulle
sugli
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22 PODSTAWOWY PODZIAŁ SPÓJNIKÓW

spójniki współrzędne (congiunzioni coordinative)
– łączą zdania współrzędne

      zdanie główne    spójnik          zdanie główne

Mama jest w domu,       a             ja idę do szkoły.

spójniki podrzędne (congiunzioni subordinative)
– podporządkowują zdanie podrzędne zdaniu głównemu

 zdanie główne    spójnik          zdanie podrzędne

Zostanę tutaj,                  aż              przestanie padać.

23 SPÓJNIKI WSPÓŁRZĘDNE
allora
cioè
come ... così
dunque
e (ed)
e ... e
eppure
infatti
ma
né
neanche, nemmeno,
   neppure
nondimeno
o
o ... o
oppure, ossia
perciò
però
tuttavia

więc, zatem, w takim razie
to jest
jak/jeżeli... to
więc
a, i
a ... a, i ... i
a przecież, a jednak
mianowicie, bowiem
ale
ani
(nawet) nie, ani nawet  

tym niemniej, jednak(że), (po)mimo to
albo, lub
albo ... albo
albo, lub też
dlatego
jednak(że), lecz, ale
tym niemniej, jednak(że) a jednak

La mamma è a casa e io vado a scuola.

Rimango qui finché smetta di piovere.
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24 SPÓJNIKI PODRZĘDNE

acciocché
affinché
allorché, allorquando
al punto che
ancorché
a patto che
appena
benché
che
come
come se
comunque
con tutto che
cosicché
così ... che
dacché
dal momento che
dato che
di guisa che
di modo che
finché
fino a quando
giacché
mentre
nonostante che
ogni volta che
ove
perché
per quanto
poiché, ché
purché
qualora
quando
quantunque
quasi
quasi che
salvo che
se
sebbene
senza che
siccome
sí che
talché
tanto ... che
tosto che
tranne che
visto che

żeby, aby
żeby, aby
kiedy, gdy, jak tylko
do takiego stopnia że
chociaż, jakkolwiek
pod warunkiem że
jak tylko
chociaż, mimo że
że, żeby
jak
jak gdyby
jakkolwiek, a jednak, pomimo że
pomimo że, chociaż
tak żeby; toteż
tak ... że
ponieważ; skoro
z racji tego; że z racji tego że
ze względu na to; że, ponieważ
w taki sposób że
w taki sposób że, tak że
dopóki, póki
dopiero kiedy
jako że, ponieważ, skoro
podczas gdy; natomiast
mimo że, chociaż
zawsze kiedy, ilekroć
jeżeli tylko, o ile
żeby, dlatego że, ponieważ
jakkolwiek, chociaż 
ponieważ, bo; gdy
o ile, pod warunkiem że
w wypadku gdyby
kiedy, gdy
aczkolwiek, chociaż, mimo że
prawie, jakby, niemal
tak jakby, jak gdyby
oprócz, z wyjątkiem tego że
jeżeli, gdyby; o ile
aczkolwiek, chociaż
(i) nie, nawet, i nawet
ponieważ, bowiem
a niemniej jednak, przecież, tak że
tak że
tak ... że
natychmiast kiedy, jak tylko
chyba że, o ile nie
ze względu na to, że, biorąc pod uwagę że, 

ponieważ
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25 PODSTAWOWE CZASY W ZDANIACH

zd
an

ie
 

oz
na

jm
uj
ąc

e teraźniejszość Oggi sono a casa. Dzisiaj jestem w domu.

przeszłość Ieri sono stato a casa. Wczoraj byłem w domu.

przyszłość Domani sarò a casa. Jutro będę w domu.

py
ta

ni
e

teraźniejszość Sei oggi a casa? Jesteś dzisiaj w domu?

przeszłość Ieri sei stato a casa? Byłeś wczoraj w domu?

przyszłość Sarai domani a casa? Będziesz jutro w domu?

pr
ze

cz
en

ie

teraźniejszość Oggi non sono a casa. Dzisiaj mnie nie ma w domu.

przeszłość Ieri non sono stato a casa. Wczoraj nie byłem w domu.

przyszłość Dmani non sarò a casa. Jutro nie będę w domu.

26 ZDANIA POJEDYNCZE

OZNAJMUJĄCE:
  Le vie sono piene di macchine. Ulice są pełne samochodów.
  Piove!    Pada!

PYTAJĄCE:
– pytania intonacyjne
Szyk wyrazów jest taki sam, jak w zdaniu oznajmującym; odróżnia się od niego 
tonem pytającym i znakiem zapytania na końcu:

  C’è anche il bar nell’albergo? Jest w hotelu także bar?
  Mi aiutate?   Pomożecie mi?
  Sono a scuola i bambini?  Są dzieci w szkole?
  Siete arrivati bene?   Dojechaliście dobrze?

– pytania uzupełniające
Na początku tych zdań znajdują się zaimki pytające:
  Quanti giorni ci restano?  Ile pozostaje nam dni?
  Di chi è la macchina?  Czyj to samochód?

WYRAŻAJĄCE ŻYCZENIE:
  Siate un poco tolleranti!  Bądźcie trochę tolerancyjni!
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ROZKAZUJĄCE:
– 2. osoba liczby pojedynczej czasowników I grupy – parla! 
–  czasowniki grupy II i III - forma jest zgodna z drugą osobą liczby 

pojedynczej trybu oznajmującego – vendi!, senti!
– 1. i 2. osoba liczby mnogiej – formy we wszystkich grupach 

czasownikowych są zgodne z formami trybu oznajmującego 
– 3. osoba liczby pojedynczej i mnogiej – stosuje się formy trybu łączącego 

teraźniejszego
  Oggi finisci prima.   Skończ dzisiaj wcześniej.
  Prenda l’ombrello.   Niech pan/pani weźmie parasol.

WYKRZYKNIKOWE:
Imaginati che tranquilità!   Wyobraź sobie ten spokój!
Che bella notte!    Jaka to piękna noc!

27 ZDANIA ZŁOŻONE

WSPÓŁRZĘDNE – ZŁOŻONE SĄ CO NAJMNIEJ Z DWU ZDAŃ GŁÓWNYCH

łączne  – e (ed), neanche, né, neppure, nemmeno 
   Suonavo il pianoforte e lui leggeva.
   Grałem na fortepianie a on czytał.

przeciwstawne – ma, però, mentre, tuttavia, nondimeno, eppure
   Vorrei andare al cinema, però lui non vuole.
   Chciałbym pójść do kina, ale on nie chce.

rozłączne – o, oppure, ovvero, ossia
   Vieni con me oppure resti dal tuo amico?
   Pójdziesz ze mną czy zostaniesz u swojego przyjaciela?

wynikowe – dunque, quindi, ebbene, e, perciò, per la qual cosa 
   Si faceva buio quindi tornavamo a casa.
   Zmierzchało się, a więc wracaliśmy do domu.

PODRZĘDNE – ZŁOŻONE SĄ CO NAJMNIEJ Z 1 ZDANIA GŁÓWNEGO 
I 1 ZDANIA POBOCZNEGO

podmiotowe – che
   Mi dispiace che hanno disdetto la loro partecipazione.
   Przykro mi, że odwołał swój udział.
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dopełnieniowe – (spójniki) che, se; (przysłówki) che, che cosa, come, dove
   Ha detto che si sente molto sola.
   Powiedziała, że czuje sie bardzo samotna.
   – pytanie zależne (zdania dopełnieniowe zawierające pytania)
   Non so chi di loro è colpevole.
   Nie wiem, kto z nich jest winien.

przydawkowe – zdania rozpoczynają się zaimkiem względnym
   Non conosco un uomo, che non si sia qualche volta sbagliato.
   Nie znam człowieka, który by się nigdy nie pomylił.

okolicznikowe – wyrażają okoliczniki, które rozwijają orzeczenie zdania 
   głównego
   Podział na zdania okolicznikowe:
   Podział:  – miejsca  – celu
     – czasu  – przyzwolenia
     – sposobu – warunku
     – przyczyny

28 ZDANIA OKOLICZNIKOWE
miejsca wyrażają miejsce lub kierunek zdarzenia

dove, di (da) dove, donde, per dove
Mettilo là, dove c'è ancora posto.
Postaw to tam, gdzie jest jeszcze miejsce.

czasu wyrażają relacje czasowe
quando, come, allorché, allorquando, prima
Ogni volta che esci chiudi tutte le finestre.
Zawsze kiedy wychodzisz, zamknij wszystkie okna.

sposobu wyrażają sposób, miarę lub jakość zdarzenia w zdaniu głównym
come, come se, quasi (che), secondo come
Le cose stanno come ci hanno detto.
Rzecz ma sie tak jak nam powiedzieli.
a) porównujące: cosi ... come (tak ... jak), 

più (meglio) che (więcej/lepiej niż)
b) skutkowe: che, cosicché (tak ... że, że, toteż)
c) ograniczające: a meno che, eccetto che (chyba że, z wyjątkiem)

przyczyny wyrażają przyczynę albo powód
atteso che, considerato che, visto che (ze względu na to że), 

dacché (skoro; ponieważ)
Abbiamo chiamato il medico, dacché il suo stato é peggiorato.
Wezwaliśmy lekarza, ponieważ jej stan sie pogorszył.

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   21Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   21 3-01-12   12:51:133-01-12   12:51:13

3136893



3136893

22

celu odpowiadają na pytanie: dlaczego?, w jakim celu?
affinché (aby), perché (żeby; ponieważ)
Oggi resto a casa, perché sono malata.
Dzisiaj zostanę w domu, dlatego, że jestem chora.

przyzwolenia wyrażają przyzwolenie
anche se (chociaż, mimo że), benché (chociaż), malgrado che 

(mimo że, chociaż), per quanto (jakkolwiek)
Si è sposata presto, anche se voleva studiare.
Wcześnie wyszła za mąż, chociaż chciała studiować.

warunku wyrażają warunek
1. realny – na początku stoi spójnik „se” (jeżeli, o ile)

Se comincia a lavorare, non avrà tanto tempo libero.
Jeżeli zacznie pracować, nie będzie mieć tyle wolnego czasu.

2. a) nierealny w teraźniejszości
Se te lo dicessi, avrei infratto la promessa.
Gdybym ci to powiedziała, złamałabym obietnicę. 

    b) nierealny w przeszłości
Se avessi studiato con diligenza, avrei passato l'esame.
Gdybym (był) pilnie studiował, byłbym ten egzamin zaliczył.

29 LICZEBNIKI GŁÓWNE I PORZĄDKOWE

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

zero
uno, una
due
tre
quattro
cinque
sei
sette
otto
nove
dieci
undici
dodici
tredici
quattordici
quindici
sedici
diciassette
diciotto
diciannove
venti

21
23
25
30
40
50
60
70
80
90

100
102
164
200

1 000
2 632
6 877

1 000 000
5 500 000

1 000 000 000

ventuno
ventitré
venticinque
trenta
quaranta
cinquanta
sessanta
settanta
ottanta
novanta
cento
centodue
centosessantaquattro
duecento
mille
duemilaseicentotrentadue
seimilaottocentosettantasette

un milione
cinque milioni cinquecentomila
un miliardo
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1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°
13°
14°

il primo
il secondo
il terzo
il quarto
il quinto
il sesto
il settimo
l' ottavo
il nono
il decimo
l' undicesimo 
il dodicesimo
il tredicesimo
il quattordicesimo

18°
20°
21°
26°
30°
100°
101°
327°
1 000°
3 000°
1 000 000°

il diciottesimo
il ventesimo
il ventunesimo
il ventiseiesimo
il trentesimo
il centesimo
il centunesimo
il trecentoventisettesimo
il millesimo
il tremillesimo
il milionesimo

30 PODSTAWOWE DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE

dodawanie
odejmowanie
mnożenie
dzielenie
potęgi

pierwiastki

ułamki

2 + 3 = 5
6 - 2 = 4
2 x 3 = 6
8 : 2 = 4
42 
44

2√4
3√4
n√4 
½ 
1⁄3 

due più tre fanno cinque
sei meno due fanno quattro
due per tre fanno sei
otto diviso (per) due fanno quattro
quattro alla seconda
quattro alla quarta
radice quadrata di quattro
radice cubica di quattro
radice n di quattro
un mezzo (una metà)
un terzo

31 DNI TYGODNIA

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek

venerdì
sabato
domenica

lunedì

piątek
sobota
niedziela

w poniedziałek

32 MIESIĄCE

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno

in giugno

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

w czerwcu

luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

in dicembre

lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

w grudniu
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33 OKREŚLANIE CZASU I DATY

godz. 1:00
godz. 3:00
godz. 3:05
godz. 3:10
godz. 3:15
godz. 3:20
godz. 3:25
godz. 3:30
godz. 3:35
godz. 3:40
godz. 3:45
godz. 3:50
godz. 3:55

è l’una
sono le tre
sono le tre e cinque
sono le tre e dieci
sono le tre e un quarto
sono le tre e venti
sono le tre e venticinque
sono le tre e mezzo
sono le quattro meno venticinque
sono le quattro meno venti
sono le quattro meno un quarto
sono le quattro meno dieci
sono le quattro meno cinque

Którego mamy dzisiaj?
Dzisiaj mamy 8 kwietnia

Quanti ne abbiamo oggi?
Oggi è l’otto aprile.
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•  Rodzaje czasowników

•  Grupy koniugacyjne

•  Czasy

•  Tryby czasownika

•  Czasowniki posiłkowe

•  Czasowniki modalne

•  Czasowniki zwrotne

•  Tryb warunkowy czasu teraźniejszego i przyszłego

•  Tryb rozkazujący

•  Czasownik posiłkowy czasowników nieprzechodnich

•  Czasowniki ułomne i wielopostaciowe

•  Czasowniki nieregularne I, II, III grupy koniugacyjnej

I CZASOWNIKI

WŁOSKIE

CZASY
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1 CZASOWNIK – VERBO

Czasownik jest jedną z podstawowych części zdania ze względu na swoje 
możliwości wyrażania czasu i określania:
 

– istnienia Io sono (esisto). Jestem (istnieję).

– stanu  La notte era buia. Noc była ciemna. 
   Mario è ammalato. Mario jest chory.

– czynności: Il gatto saltava. Kot skakał.
   Giorgio corre. Giorgio biegnie.

Czasownik składa się z dwóch części:
•  pierwsza, niezmienna, to rdzeń (tema), który otrzymamy po usunięciu 

końcówki bezokolicznika;
•  druga się zmienia i nazywa się końcówką (desinenza): 

parlare = mówić: parl – rdzeń, are – końcówka

Czasownik może być w liczbie pojedynczej lub mnogiej (numero singolare 
o plurale):

–  czasownik jest w l. poj., jeśli czynność wykonuje jeden podmiot: 
Marta scrive. Marta pisze. Il gatto mangia. Kot je.

–  czasownik jest w l. mn., kiedy czynność wykonuje więcej podmiotów:
Noi scriviamo. My piszemy. I gatti mangiano. Koty jedzą.

Czasownik może być w pierwszej, drugiej, trzeciej osobie (prima, seconda, 
terza persona) liczby pojedynczej i mnogiej: 

– 1. osoba:  czynność wyrażana czasownikiem ma związek z tym, kto mówi 
sam lub razem z innymi: 
Io leggo. Ja czytam. Noi leggiamo. My czytamy.

– 2. osoba: czynność wyrażana czasownikiem ma związek z tym, kto słucha: 
Tu leggi. Ty czytasz. Voi leggete. Wy czytacie.

– 3. osoba:  czynność wyrażana czasownikiem ma związek z inną osobą od tej, 
która mówi, czy słucha: 
Lui legge. On czyta. Loro leggono. Oni czytają.

Osoba nie musi być wyrażona zaimkiem; ropoznamy ją po końcówce 
czasownika.
Leggiamo un giornale. Czytamy gazetę (my).

Jeśli w zdaniu jest kilka zaimków w funkcji podmiotu, to zaimek pierwszej 
osoby znajduję się przed innymi, a zaimek drugiej osoby przed trzecią osobą: 
Io e te andiamo. Ja i ty idziemy. Tu e lei andate. Ty i ona idziecie.
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2 RODZAJE CZASOWNIKÓW

•  czasowniki posiłkowe (verbi ausiliari)
•  czasowniki regularne (verbi regolari)
•  czasowniki nieregularne (verbi irregolari):
 – nieprawidłowe (anomali)
 – mocne (forti)

– przechodnie (transitivi)
– nieprzechodnie (intrasitivi)
– zwrotne (riflessivi)
– modalne (modali)
– ułomne (difettivi)
– wielopostaciowe (sovrabbondanti)

Czasowniki dzielą się na czasowniki przechodnie i nieprzechodnie (verbi 
transitivi e intrasitivi).

Czasowniki przechodnie rządzą bezpośrednio (bez pośrednictwa przyimków) 
dopełnieniem bliższym i mogą występować w stronie biernej:

Io mangio una mela. Ja jem jabłko.

Czasowniki nieprzechodnie nie rządzą dopełnieniem bliższym i nie mają strony 
biernej:

Vado a Milano. Jadę do Mediolanu.

Wiele czasowników może być zarówno przechodnich jak i nieprzechodnich:
Comincio il lavoro. Zaczynam pracować. (przechodni)
ll lavoro comincia presto. Praca zaczyna się wcześnie. (nieprzechodni)

Niektóre czasowniki nieprzechodnie mogą być przechodnie:
Vivo bene. Żyję dobrze. (nieprzechodni)
Vivo una vita felice. Żyję szczęśliwym życiem. (przechodni)

Czasowniki przechodnie mają trzy strony: czynną, bierną i zwrotną.

CZYNNA (forma attiva) – podmiot wykonuje czynność wyrażoną czasownikiem:  
Mario parla. Mario mówi.

BIERNA (forma passiva) – podmiot dopuszcza czynność wyrażoną czasownikiem: 
Sono amato da te. Jestem przez ciebie kochany.

ZWROTNA (forma riflessiva) – podmiot wykonuje i otrzymuje czynność (która 
ma na niego wpływ) wyrażoną czasownikiem:

Franco si lava. Franco się myje.
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3 GRUPY KONIUGACYJNE

Wszystkie czasowniki dzielą się na trzy grupy w zależności od końcówki ich bezokolicznika:
•  I – czasowniki zakończone na -are
•  II – czasowniki zakończone na -ere
•  III – czasowniki zakończone na -ire

4  CZASY – TEMPI

Rozróżniamy trzy podstawowe czasy:
teraźniejszy, przeszły i przyszły (presente, passato, futuro).

CZAS TERAŹNIEJSZY (presente) jest tylko jeden: Io leggo. Ja czytam.   (czynność się 
powtarza lub odbywa się w momencie, kiedy się mówi)

CZAS PRZESZŁY (passato); jest ich pięć:
przeszły niedokonany – imperfektum (imperfetto):
io leggevo – czytałem   (czynność, która odbyła się w przeszłości, czasowo nieograniczona, 
powtarza się w przeszłości lub przebiega razem z inną czynnością w przeszłości)

przeszły bliski (passato prossimo):
io ho letto – czytałem; przeczytałem   (czynność odbyła się w jeszcze nie całkiem odległej 
przeszłości lub jej wpływ trwa do teraźniejszości)

zaprzeszły bliski (trapassato prossimo):
io avevo letto – czytałem   (czynność odbyła się przed inną czynnością w przeszłości)

przeszły odległy (passato remoto):
io lessi – czytałem; przeczytałem   (czynność była w przeszłości skończona, nie ma 
powiązania z teraźniejszością)

zaprzeszły odległy (trapassato remoto):
io ebbi letto – czytałem; przeczytałem   (czynność była w przeszłości skończona przed 
czynnością wyrażoną czasem przeszłym odległym)

CZAS PRZYSZŁY (futuro); są dwa:
prosty przyszły (futuro semplice):
io leggerò – ja będę czytać; przeczytam   (czynność odbędzie się w przyszłości)

przyszły uprzedni (futuro anteriore):
io avrò letto – będę czytać; przeczytam
(czynność odbędzie się w przyszłości przed inną czynnością w przyszłości)

Czasy dzielą się na PROSTE i ZŁOŻONE (semplici e composti):
czasy proste:    czasy złożone:
teraźniejszy    przeszły bliski
przeszły niedokonany (imperfektum)  zaprzeszły
przeszły odległy    zaprzeszły odległy
prosty przyszły    przyszły uprzedni

Czasy proste składają się z jednego elementu: io sono – jestem, io ero – byłem, io fui – 
byłem, io sarò – będę
Czasy złożone składają się z czasownika posiłkowego avere (mieć) lub essere (być) 
i imiesłowu przymiotnikowego biernego (participio passato) danego czasownika: io sono 
stato – byłem, io ero stato – byłem, io fui stato – byłem, io sarò stato.
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5 TRYBY CZASOWNIKA
Jest siedem trybów czasownika. Dzielą się one na tryby określone lub osobowe 
(modi finiti o personali), cechujące się zmiennością form osobowych oraz na 
tryby nieokreślone lub nieosobowe (modi indefiniti o impersonali), czyli nieodmienne.

TRYBY OKREŚLONE (modi finiti):

oznajmujący: – wyraża pewność, realną, obiektywną czynność:
(indicativo)  Io amo. Ja kocham. Lui dorme. On śpi.

łączący: – wyraża wątpliwość, życzenie, niepewność, ewentualną czynność
(congiuntivo) (w języku polskim tryb ten nie istnieje):
  Spero che tu guarisca. Mam nadzieję, że wyzdrowiejesz.
  Non so se Giulia sia partita. Nie wiem, czy Giulia wyjechała.

warunkowy:  – wyraża czynność uwarunkowaną pewną okolicznością:
(condizionale)  Vorrei parlare con te se hai tempo.Chciałbym z tobą
  porozmawiać, jeżeli masz czas

rozkazujący: – wyraża rozkaz, życzenie:
(imperativo)  Ascolta! Słuchaj!
  Vieni qui! Chodź tu!

TRYBY NIEOKREŚLONE (modi indefiniti):

bezokolicznik: – wyraża czynność lub istnienie bez określenia osoby czy liczby:
(infinito)  parlare – mówić
  ascoltare – słuchać
  essere – być 

imiesłów: – oznajmia cechę czasownika i przymiotnika:
(participio)  distrutta (dopo aver distrutto) la cittá, i soldati 
  l’abbandonarono. Po zniszczeniu miasta, żołnierze je opuścili.
  I soldati abbandonarono la città distrutta (przymiotnik).
  Żołnierze opuścili zniszczone miasto.

imiesłów 
przysłówkowy: – wyraża sposób, środek, czas, warunek czynności bez
(gerundio)  wskazania osoby i liczby:
  Leggendo imparerai cose nuove (warunek).  
  Czytaniem nauczysz się nowych rzeczy.
  Tornai a casa saltando (sposób). 
  Wróciłem do domu w podskokach.
  Chiedendo scusa, la mamma mi perdonò (środek). 
  Dzięki przeprosinom matka mi wybaczyła.
  Andando a scuola, incontrai due miei amici (czas). 
  Idąc do szkoły, spotkałem dwóch moich kolegów.
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6 PODSUMOWANIE TRYBÓW I CZASÓW

1. MODI FINITI – TRYBY OKREŚLONE

Modo – Tryb Tempi semplici Tempi composti
(czasy proste) (czasy złożone)

INDICATIVO

presente  passato prossimo

imperfetto trapassato prossimo

passato remoto trapassato remoto

futuro semplice futuro anteriore

CONDIZIONALE presente  passato

CONGIUNTIVO
presente  passato

imperfetto trapassato

IMPERATIVO presente  -

2. MODI INDEFINITI – TRYBY NIEOKREŚLONE 

INFINITO

PARTICIPIO

GERUNDIO

presente  passato

presente  passato

presente  passato

7 CZASOWNIKI POSIŁKOWE – VERBI AUSILIARI

PRESENTE

           persone (osoby) ESSERE (być) AVERE (mieć)

in
di

ca
tiv

o

io
tu
lui, lei, egli, ella
noi
voi
essi, esse, loro

sono
sei
è
siamo
siete
sono

ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

co
ng

iu
nt

iv
o io
tu
lui, lei, egli, ella
noi
voi
essi, esse, loro

sia
sia
sia
siamo
siate
siano

abbia
abbia
abbia
abbiamo
abbiate
abbiano
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PASSATO PROSSIMO
in

di
ca

tiv
o

io
tu
lui, lei, egli, ella
noi
voi
essi, esse, loro

sono stato/a
sei stato/a
è stato/a
siamo stati/e
siete stati/e
sono stati/e

ho avuto
hai avuto
ha avuto
abbiamo avuto
avete avuto
hanno avuto

co
ng

iu
nt

iv
o io 

tu 
lui, lei, egli, ella 
noi 
voi 
essi, esse, loro

sia stato/a 
sia stato/a 
sia stato/a 
siamo stati/e 
siate stati/e 
siano stati/e

abbia avuto 
abbia avuto 
abbia avuto 
abbiamo avuto 
abbiate avuto 
abbiano avuto

IMPERFETTO

in
di

ca
tiv

o io 
tu 
lui, lei, egli, ella 
noi 
voi 
essi, esse, loro

ero 
eri 
era 
eravamo 
eravate 
erano

avevo 
avevi 
aveva 
avevamo 
avevate 
avevano

co
ng

iu
nt

iv
o io 

tu 
lui, lei, egli, ella 
noi 
voi 
essi, esse, loro

fossi 
fossi 
fossi 
fossimo 
foste 
fossero

avessi 
avessi 
avesse 
avessimo 
aveste 
avessero

TRAPASSATO PROSSIMO

in
di

ca
tiv

o io 
tu 
lui, lei, egli, ella 
noi 
voi 
essi, esse, loro

ero stato/a 
eri stato/a 
era stato/a 
eravamo stati/e 
eravate stati/e 
erano stati/e

avevo avuto 
avevi avuto 
aveva avuto 
avevamo avuto 
avevate avuto 
avevano avuto

co
ng

iu
nt

iv
o io 

tu 
lui, lei, egli, ella 
noi 
voi 
essi, esse, loro

fossi stato/a 
fossi stato/a 
fossi stato/a 
fossimo stati/e 
foste stati/e 
fossero stati/e

avessi avuto 
avessi avuto 
avesse avuto 
avessimo avuto 
aveste avuto 
avessero avuto
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PASSATO REMOTO

io  fui ebbi 
tu  fuisti avesti 
lui, lei, egli, ella fu ebbe 
noi  fummo avemmo 
voi  foste aveste 
essi, esse, loro furono ebbero

TRAPASSATO REMOTO

io  fui stato/a ebbi avuto
tu  fuisti stato/a avesti avuto
lui, lei, egli, ella fu stato/a ebbe avuto
noi  fummo stati/e avemmo avuto
voi  foste stati/e aveste avuto
essi, esse, loro furono stati/e ebbero avuto

FUTURO SEMPLICE

io  sarò  avrò 
tu  sarai  avrai 
lui, lei, egli, ella sarà  avrà 
noi  saremo  avremo 
voi  sarete  avrete 
essi, esse, loro saranno  avranno 

FUTURO ANTERIORE

io  sarò stato/a avrò avuto
tu  sarai stato/a avrai avuto
lui, lei, egli, ella sarà stato/a avrà avuto
noi  saremo stati/e avremo avuto
voi  sarete stati/e avrete avuto
essi, esse, loro saranno stati/e avranno avuto

8  CZASOWNIKI MODALNE – VERBI SERVILI

PRESENTE

          DOVERE (musieć) POTERE (móc) VOLERE (chcieć)

in
di

ca
tiv

o devo/debbo 
devi 
deve 
dobbiamo 
dovete 
devono/debbono

posso 
puoi 
può 
possiamo 
potete 
possono

voglio 
vuoi 
vuole 
vogliamo 
volete 
vogliono

co
ng

iu
nt

iv
o debba/deva 

debba/deva 
debba/deva 
dobbiamo 
dobbiate
debbano/devano

possa 
possa 
possa 
possiamo 
possiate 
possano 

voglia 
voglia 
voglia 
vogliamo 
vogliate 
vogliano
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PASSATO PROSSIMO

          DOVERE POTERE VOLERE

in
di

ca
tiv

o ho dovuto 
hai dovuto 
ha dovuto 
abbiamo dovuto 
avete dovuto 
hanno dovuto

ho potuto 
hai potuto 
ha potuto 
abbiamo potuto 
avete potuto 
hanno potuto

ho voluto 
hai voluto 
ha voluto 
abbiamo voluto 
avete voluto 
hanno voluto 

co
ng

iu
nt

iv
o abbia dovuto 

abbia dovuto 
abbia dovuto 
abbiamo dovuto 
abbiate dovuto
abbiano dovuto 

abbia potuto 
abbia potuto 
abbia potuto 
abbiamo potuto 
abbiate potuto 
abbiano potuto

abbia voluto 
abbia voluto 
abbia voluto 
abbiamo voluto 
abbiate voluto 
abbiano voluto

IMPERFETTO

in
di

ca
tiv

o dovevo 
dovevi 
doveva 
dovevamo 
dovevate 
dovevano

potevo 
potevi 
poteva 
potevamo 
potevate 
potevano

volevo 
volevi 
voleva 
volevamo 
volevate 
volevano

co
ng

iu
nt

iv
o dovessi 

dovessi 
dovesse 
dovessimo 
doveste 
dovessero

potessi 
potessi 
potesse 
potessimo 
poteste 
potessero

volessi 
volessi 
volesse 
volessimo 
voleste 
volessero

TRAPASSATO PROSSIMO

in
di

ca
tiv

o avevo dovuto 
avevi dovuto 
aveva dovuto 
avevamo dovuto 
avevate dovuto 
avevano dovuto 

avevo potuto 
avevi potuto 
aveva potuto 
avevamo potuto 
avevate potuto 
avevano potuto 

avevo voluto 
avevi voluto 
aveva voluto 
avevamo voluto 
avevate voluto 
avevano voluto

co
ng

iu
nt

iv
o avessi dovuto 

avessi dovuto 
avesse dovuto 
avessimo dovuto 
aveste dovuto 
avessero dovuto 

avessi potuto 
avessi potuto 
avesse potuto 
avessimo potuto 
aveste potuto 
avessero potuto

avessi voluto 
avessi voluto 
avesse voluto 
avessimo voluto 
aveste voluto 
avessero voluto
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PASSATO REMOTO

dovei/dovetti potei  volli 
dovesti potesti  volesti 
dové/dovette poté  volle 
dovemmo potemmo  volemmo 
doveste poteste  voleste 
doverono/dovettero poterono  vollerono

TRAPASSATO REMOTO

ebbi dovuto  ebbi potuto  ebbi voluto 
avesti dovuto  avesti potuto  avesti voluto 
ebbe dovuto  ebbe potuto  ebbe voluto 
avemmo dovuto  avemmo potuto  avemmo voluto 
aveste dovuto  aveste potuto  aveste voluto 
ebbero dovuto  ebbero potuto  ebbero voluto

FUTURO SEMPLICE

dovrò   potrò   vorrò 
dovrai   potrai   vorrai 
dovrà   potrà   vorrà 
dovremo   potremo   vorremo 
dovreste   potreste   vorrete 
dovranno  potranno   vorranno

FUTURO ANTERIORE

avrò dovuto  avrò potuto  avrò voluto 
avrai dovuto  avrai potuto  avrai voluto 
avrà dovuto  avrà potuto  avrà voluto 
avremo dovuto  avremo potuto  avremo voluto 
avrete dovuto  avrete potuto  avrete voluto 
avranno dovuto  avranno potuto  avranno voluto

9 CZASOWNIKI ZWROTNE – VERBI RIFLESIVI

INDICATIVO

LAVARSI (myć się)

pr
es

en
te

mi lavo 
ti lavi 
si lava 
ci laviamo 
vi lavate 
si lavano 

pa
ss

at
o 

re
m

ot
o

mi lavai 
ti lavasti 
si lavò 
ci lavammo 
vi lavaste 
si lavarono

pa
ss

at
o 

pr
os

si
m

o 

mi sono lavato/a 
ti sei lavato/a 
si è lavato/a 
ci siamo lavati/e 
vi siete lavati/e 
si sono lavati/e

tr
ap

as
sa

to
 

re
m

ot
o

mi fui lavato/a 
ti fosti lavato/a 
si fu lavato/a 
ci fummo lavati/e 
vi foste lavati/e 
si furono lavati/e 
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im
pe

rf
et

to
mi lavavo 
ti lavavi 
si lavava 
ci lavavamo 
vi lavavate 
si lavavano

fu
tu

ro
 s

em
pl

ic
e mi laverò 

ti laverai 
si laverà
ci laveremo 
vi laverete 
si laveranno

tr
ap

as
sa

to
 

pr
os

si
m

o mi ero lavato / a 
ti eri lavato / a 
si era lavato / a 
ci eravamo lavati / e 
vi eravate lavati / e 
si erano lavati / e 

fu
tu

ro
an

te
ri

or
e mi sarò lavato / a 

ti sarai lavato / a 
si sarà lavato / a 
ci saremo lavati / e 
vi sarete lavati / e 
si saranno lavati / e

CONGIUNTIVO

pr
es

en
te

mi lavi 
ti lavi 
si lavi 
ci laviamo 
vi laviate 
si lavino 

im
pe

rf
et

to

mi lavassi 
ti lavassi 
si lavasse 
ci lavassimo 
vi lavaste 
si lavassero

pa
ss

at
o

mi sia lavato / a 
ti sia lavato / a 
si sia lavato / a 
ci siamo lavati / e 
vi siate lavati / e 
si siano lavati / e 

tr
ap

as
sa

to

mi fossi lavato / a 
ti fossi lavato / a 
si fosse lavato / a 
ci fossimo lavati / e 
vi foste lavati / e 
si fossero lavati / e

10 CZASY I GRUPY KONIUGACYJNE
PRESENTE

I. PARLARE (-are) 
(mówić)

II. TEMERE (-ere) 
(bać się)

III. CAPIRE (-ire) 
(rozumieć)

in
di

ca
tiv

o parlo 
parli 
parla 
parliamo 
parlate 
parlano 

temo 
temi 
teme 
temiamo 
temete 
temono

capisco 
capisci 
capisce 
capiamo 
capite 
capiscono 

co
ng

iu
nt

iv
o parli 

parli 
parli 
parliamo 
parliate 
parlino

tema 
tema 
tema 
temiamo 
temiate 
temano 

capisca 
capisca 
capisca 
capiamo 
capiate 
capiscano
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PASSATO PROSSIMO
in

di
ca

tiv
o ho parlato 

hai parlato 
ha parlato 
abbiamo parlato 
avete parlato 
hanno parlato 

ho temuto 
hai temuto 
ha temuto 
abbiamo temuto 
avete temuto 
hanno temuto 

ho capito 
hai capito 
ha capito 
abbiamo capito 
avete capito 
hanno capito 

co
ng

iu
nt

iv
o abbia parlato 

abbia parlato 
abbia parlato 
abbiamo parlato 
abbiate parlato 
abbiano parlato 

abbia temuto 
abbia temuto 
abbia temuto 
abbiamo temuto 
abbiate temuto 
abbiano temuto

abbia capito 
abbia capito 
abbia capito 
abbiamo capito 
abbiate capito 
abbiano capito 

IMPERFETTO 

in
di

ca
tiv

o parlavo 
parlavi 
parlava 
parlavamo 
parlavate 
parlavano

temevo 
temevi 
temeva 
temevamo 
temevate 
temevano

capivo 
capivi 
capiva 
capivamo 
capivate 
capivano 

co
ng

iu
nt

iv
o parlassi 

parlassi 
parlasse 
parlassimo 
parlaste 
parlassero 

temessi 
temessi 
temesse 
temessimo 
temeste 
temessero

capissi 
capissi 
capisse 
capissimo 
capiste 
capissero

TRAPASSATO PROSSIMO 

in
di

ca
tiv

o avevo parlato 
avevi parlato 
aveva parlato 
avevamo parlato 
avevate parlato 
avevano parlato

avevo temuto 
avevi temuto 
aveva temuto 
avevamo temuto 
avevate temuto 
avevano temuto

avevo capito 
avevi capito 
aveva capito 
avevamo capito 
avevate capito 
avevano capito

co
ng

iu
nt

iv
o avessi parlato 

avessi parlato 
avesse parlato 
avessimo parlato 
aveste parlato 
avessero parlato 

avessi temuto 
avessi temuto 
avesse temuto 
avessimo temuto 
aveste temuto 
avessero temuto

avessi capito 
avessi capito 
avesse capito 
avessimo capito 
aveste capito 
avessero capito
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PASSATO REMOTO

parlai temei/temetti capii 
parlasti temesti capisti
parlò temé/temette capì 
parlammo tememmo capimmo
parlaste temeste capiste
parlarono temerono/temettero capirono

TRAPASSATO REMOTO 

ebbi parlato ebbi temuto ebbi capito
avesti parlato avesti temuto avesti capito
ebbe parlato ebbe temuto ebbe capito
avemmo parlato avemmo temuto avemmo capito
aveste parlato aveste temuto aveste capito
ebbero parlato ebbero temuto ebbero capito

FUTURO SEMPLICE 

parlerò temerò capirò 
parlerai temerai capirai
parlerà temerà capirà
parleremo temeremo capiremo
parlerete temerete capirete
parleranno temeranno capiranno

FUTURO ANTERIORE 

avrò parlato avrò temuto avrò capito
avrai parlato avrai temuto avrai capito
avrà parlato avrà temuto avrà capito
avremo parlato avremo temuto avremo capito
avrete parlato avrete temuto avrete capito
avranno parlato avranno temuto avranno capito

11  TRYB WARUNKOWY CZASU TERAŹNIEJSZEGO
– CONDIZIONALE PRESENTE

Tworzymy go, dodając do bezokolicznika czasowników regularnych we wszystkich 
koniugacjach niżej podane końcówki.

Końcówka                        ESSERE          AVERE

-ei 
-esti 
-ebbe 
-emmo 
-este 
-ebbero 

1. io sarei avrei 
2. tu saresti avresti 
3. lui, egli sarebbe avrebbe 
1. noi saremmo avremmo 
2. voi sareste avreste 
3. loro,essi sarebbero avrebbero
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I. PARLARE  II. VENDERE  III. CAPIRE

parlerei   venderei   capirei 
parleresti   venderesti  capiresti 
parlerebbe  venderebbe  capirebbe 
parleremmo  venderemmo  capiremmo 
parlereste  vendereste  capireste 
parlerebbero  venderebbero  capirebbero

Uwaga: W czasownikach pierwszej grupy koniugacyjnej (-are) następuje 
wymiana -a w końcówce bezokolicznika na -e (parlare – parlerei); wszystkie 

bezokoliczniki tracą końcowe -e  

12 TRYB WARUNKOWY CZASU PRZESZŁEGO

Condizionale passato tworzy się przez dodanie participio passato odmienianego 
czasownika do form condizionale presente czasownika posiłkowego. 

I. PARLARE  II. VENDERE  III. CAPIRE

avrei parlato  avrei venduto  avrei capito 
avresti parlato  avresti venduto  avresti capito 
avrebbe parlato  avrebbe venduto  avrebbe capito 
avremmo parlato  avremmo venduto  avremmo capito 
avreste parlato  avreste venduto  avreste capito 
avrebbero parlato  avrebbero venduto  avrebbero capito

13 TRYB ROZKAZUJĄCY – IMPERATIVO

PARLARE   VENDERE  CAPIRE

parla!   vendi!   capisci! 
non parlare!  non vendere!  non capire! 
parli!   venda!   capisca! 
parliamo!  vendiamo!  capiamo! 
parlate!   vendete!   capite! 
parlino!   vendano!   capiscano! 

ESSERE   AVERE  Imperativo negativo 

sii!   abbi! 
non essere!  non avere! (tu) non parlare! 
sia!   abbia!  (Lei) non parli! 
siamo!   abbiamo! (noi) non parliamo! 
siate!   abbiate!  (voi) non parlate! 
siano!   abbiano!  (loro) non parlino! 
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14  CZASOWNIK POSIŁKOWY CZASOWNIKÓW 
NIEPRZECHODNICH

Porównajmy odmianę czasownika przechodniego am-are (czasownik posiłkowy 
avere) z odmianą czasownika nieprzechodniego arriv-are (czasownik posiłkowy 
essere).

INDICATIVO 
Presente:   io amo   io arrivo 
Imperfetto:  io amavo   io arrivavo 
Futuro semplice:  io amerò   io arriverò 
Passato remoto:  io amai   io arrivai 
Passato prossimo:  io ho amato  io sono arrivato 
Trapassato prossimo: io avevo mamto  io ero arrivato 
Trapassato remoto:  io ebbi amato  io fui arrivato 
Futuro anteriore:  io avrò amato  io sarò arrivato 

CONGIUNTIVO 
Presente:   che io ami  che io arrivi 
Imperfetto:  che io amassi  che io arrivassi 
Passato:   che io abbia amato che io sia arrivato 
Trapassato:  che io avessi amato che io fossi arrivato 

CONDIZIONALE 
Presente:   io amerei   io arriverei 
Passato:   io avrei amato  io sarei arrivato 

IMPERATIVO 
Presente:   ama   arriva 
Futuro:   amerai   arriverai 

INFINITO 
Presente:   amare   arrivare 
Passato:   avere amato  essere arrivato 

PARTICIPIO 
Presente:   amante   arrivante 
Passato:   amato   arrivato 

GERUNDIO 
Presente:   amando   arrivando 
Passato:   avendo amato  essendo arrivato
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15 CZASOWNIKI UŁOMNE – VERBI DIFFETTIVI

Czasowniki, którym brak pewnych form, nazywamy ułomnymi (verbi difettivi). 
Poniżej zamieszczamy niektóre z nich i podajemy formy używane:
• Addirsi (odpowiadać, pasować): si addice, si addicono; si addiceva, si 

addicevano; si addica, si addicano; si addicesse, si addicessero. 
• Aggradare (przypaść do gustu, podobać się): aggrada. 
• Ardire (odważyć się): nie są używane formy podobne do form czasownika 

ardere. 
• Atterrire (przerażać): nie są używane formy podobne do form czasownika 

atterrare. 
• Aulire (wonieć, pachnieć): aulisco, aulisci, aulisce, ecc.; aulivo, aulivi, auliva, 

ecc.; aulente. 
• Capere (zawierać): cape; capeva; cappia. 
• Consumere (zużywać): consunsi, consunse, consunsero; consunto i czasy 

złożone. 
• Delinquere (popełnić przestępstwo): używany tylko w bezokoliczniku 

w wyrażeniu associazione a / per delinquere (= związek przestępczy). 
 Delinquente (imiesłów współczesny czynny – participio presente) ma 

znaczenie rzeczownika (= przestępca). 
• Fallare (mylić się): falla; fallato; fallando i wszystkie osoby czasów złożonych: 

ho fallato, avevo fallato, ebbi fallato. 
• Fervere (wrzeć; piec, palić): ferve, fervono; ferveva, fervevano; fervente; 

fervendo. 
• Fungere (zastępować): występuje w czasach prostych we wszystkich trybach. 
• Incombere (nadciągać; ciążyć na kimś): ma 3. osobę l.poj. i mn. we 

wszystkich czasach prostych; incombendo; incombente. 
• Indulgere (pobłażać): ma tylko czasy proste. Indulgente pełni funkcję 

przymiotnika (= pobłażliwy). 
• Licere (być dozwolonym): lecito. 
• Lucere (lśnić): luce, lucono; luceva, lucevano; lucerà, luceranno; luca, lucano; 

lucesse, lucessero; lucente; lucendo. 
• Marcire (gnić): nie są używane formy podobne do form czasownika marciare. 
• Ostare (stać na przeszkodzie): używany tylko w wyrażeniach nulla osta 

(= nic nie stoi na przeszkodzie) i non ostante (= pomimo). 
• Prudere (swędzić): używamy w 3. os. l.poj. i mn. w czasach prostych.
• Riedere (wracać): riedo, riedi, riede, riedono; rieda, riedano. 
• Solere (mieć zwyczaj): soglio, suoli, suole, sogliamo, solete, sogliono; solevo; 

soglia, sogliamo, sogliate, sogliano; solessi; solito; solendo. 
• Suggere (ssać): suggo, suggi, sugge, suggono; suggeva, suggevano; suggendo. 
• Tangere (dotykać): tange; tangente. 
• Urgere (naglić): urge, urgono; urgeva, urgevano; urger., urgeranno; urga, 

urgano; urgesse, urgessero; urger., urgeranno; urga, urgano; urgesse, urgessero; 
urgerebbe, urgerebbero; urgente; urgendo. 

• Vertere (dotyczyć): używany w 3. osobie l. poj. i mn. w czasach prostych. 
Nie ma imiesłowu przymiotnikowego biernego (participio passato), a tym 
samym czasów złożonych. 

• Vigere (obowiązywać, mieć moc): używany w 3. osobie l. poj. i mn. 
w czasach prostych; vigente; vigendo.
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16 CZASOWNIKI WIELOPOSTACIOWE

Istnieją czasowniki mające ten sam temat, a dwie różne końcówki 
w bezokoliczniku, i dlatego należą do różnych grup koniugacyjnych. Nazywają 
się one verbi sovrabbondanti.
Rozróżniamy dwa rodzaje takich czasowników: 

1) Czasowniki, które różnią się tylko swoją postacią, a mają takie samo 
znaczenie: adempiere – adempire; ammansare – ammansire; dimagrare – 
dimagrire; compiere – compire; riempiere – riempire; starnutare – starnutire; 
attristare – attristire; infradiciare – infradicire; intorbidare – intorbidire ... 

2) czasowniki, które zmieniając końcówkę, zmieniają swe znaczenie: 
• abbrunare (przybrać kirem); abbrunire (przyciemnić) 
• ammollare (namoczyć); ammollire (zmiękczyć) 
• arrossare (czerwienić); arrossire (zaczerwienić się) 
• assordare (ogłuszyć); assordire (ogłuchnąć) 
• fallare (mylić się); fallire (chybić celu; zbankrutować) 
• impazzare (szaleć, wariować); impazzire (oszaleć, zwariować) 
• scolorare (zblaknąć); scolorire (odbarwić się) 
• sfiorare (musnąć); sfiorire (zwiędnąć) 

17 CZASOWNIKI NIEREGULARNE
Czasowniki nieregularne nie podlegają zasadom odmiany regularnej, ponieważ:

A) zmieniają temat (togli-ere, tolg-o, tol-si); 
B) zmieniają końcówkę (ven-ni, a nie ven-ii); 
C) zmieniają całkowicie temat (and-are, vad-o, and-avo). 

18 CZASOWNIKI NIEREGULARNE pierwszej grupy koniugacyjnej
W pierwszej grupie koniugacyjnej są tylko trzy czasowniki nieregularne: 
andare; dare; stare. Fare, czasownik pochodzący od starej formy facere 

(imperfetto facevo), należy do drugiej grupy koniugacyjnej. 

Andare: vado lub vo, vai, va, andiamo, andate, vanno – andrò ...; andai, andasti 
...; vada; andiamo, andiate, vadano; andassi ...; andrei ...; va’ lub vai, andate; 
andato. Czasy i tryby, których tu nie wymieniamy, tworzą się regularnie na 
podstawie tematu and–: andavo, andante, andando ... (Riandare: odmiana jak 
andare). 

Dare: do, dai, dà, diamo, date, danno; darà ...; diedi lub detti, desti, diede lub 
dette, demmo, deste, dettero lub diedero; dia, diamo, diate, diano; dessi ...; 
darei ...; dà, da’ lub dai, date (imper.); dato. Dosyć pospolite błędy: dassi, 
dasti ... zamiast dessi, desti ... (Ridare: odmiana jak dare; circondare 
i estradare są regularne). 
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Stare: sto, stai, sta, stiamo, state, stanno; starò ...; stetti, stesti, stette, stemmo, 
steste, stettero; stia, stiamo, stiate, stiano; stessi ...; starei ...; sta, stai lub sta’, 
state (imperativo); stato. Pospolite błędy: stassi, stasti ... zamiast stessi, 
stesti ... . (Ristare, soprastare, sottostare: odmiana jak stare; contrastare, 
prestare, restare, sovrastare są regularne). 

19 CZASOWNIKI NIEREGULARNE drugiej grupy koniugacyjnej
Do drugiej grupy koniugacyjnej należy większa część czasowników nieregularnych. 
Mogą to być: 

A) czasowniki nieregularne w kilku czasach (anomali = nieprawidłowe); 
B) czasowniki nieregularne w passato remoto i w participio passato (forti = mocne). 

NIEPRAWIDŁOWE (ANOMALI)

• Addurre (tematy: adduc-, adduss-): 
INDICATIVO PRESENTE: adduco, adduci, adduce, adduciamo, adducete, adducono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: addussi, adducesti, addusse, adducemmo, 

adduceste, addussero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: addurrò, addurrai, addurr., addurremo, 

addurrete, addurranno. 
CONDIZIONALE PRESENTE: addurrei, addurresti, addurrebbe, addurremmo, 

addurreste, addurrebbero. 
PARTICIPIO PASSATO: addotto. 

Taka sama odmiana: condurre, dedurre, indurre, produrre, ridurre, sedurre, 
tradurre. 

• Bere (tematy: bev-, bevv-): 
INDICATIVO PRESENTE: bevo, bevi, beve, beviamo, bevete, bevono. 
INDICATIVO IMPERFETTO: bevevo, bevevi, beveva, bevevamo, bevevate, bevevano. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: bevvi/bevei (lub bevetti), bevesti, bevve/bevé (lub 

bevette), bevemmo, beveste, bevvero/beverono (lub bevettero). 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: berrò, berrai, berrà, berremo, berrete, berranno 

(rzadko beverò ...). 
CONDIZIONALE PRESENTE: berrei, berresti, berrebbe, berremmo, berreste, 

berrebbero (rzadko beverei ...). 
PARTICIPIO PASSATO: bevuto. 

• Cadere (tematy: cad-, cadd-): 
INDICATIVO PRESENTE: cado, cadi, cade, cadiamo, cadete, cadono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: caddi, cadesti, cadde, cademmo, cadeste, 

caddero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: cadrò, cadrai, cadrà, cadremo, cadrete, cadranno. 
PARTICIPIO PASSATO: caduto. 

• Chiedere (tematy: chied-, chies-): 
INDICATIVO PRESENTE: chiedo (lub chieggo), chiedi, chiede, chiediamo, chiedete, 

chiedono.
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INDICATIVO PASSATO REMOTO: chiesi, chiedesti, chiese, chiedemmo, chiedeste, 
chiesero. 

CONGIUNTIVO PRESENTE: chieda (lub chiegga), chiediamo, chiediate, chiedano 
(lub chieggano). 

PARTICIPIO PASSATO: chiesto. 

• Cogliere (tematy: cogli-, colg-, col-): 
INDICATIVO PRESENTE: colgo, cogli, coglie, cogliamo, cogliete, colgono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: colsi, cogliesti, colse, cogliemmo, coglieste, 

colsero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: coglierò, coglierai, coglierà, coglieremo, 

coglierete, coglieranno. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: colga, cogliamo, cogliate, colgano. 
IMPERATIVO PRESENTE: cogli, colga, cogliamo, cogliete, colgano. 
PARTICIPIO PASSATO: colto. 
Taka sama odmiana: accogliere, incogliere, raccogliere.

• Cuocere (tematy: cuoc-, coss-): 
INDICATIVO PRESENTE: cuocio, cuoci, cuoce, cuociamo, cuocete, cuociono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: cossi, cocesti, cosse, cocemmo, coceste, cossero. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: cuocia, cociamo, cociate, cuociano. 
CONGIUNTIVO IMPERFETTO: cocessi. 
CONDIZIONALE PRESENTE: cocerei. 
PARTICIPIO PASSATO: cotto.

• Dire (od dicere; tematy: dic-, di-): 
INDICATIVO PRESENTE: dico, dici, dice, diciamo, dite, dicono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: dissi, dicesti, disse, dicemmo, diceste, dissero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: dirò, dirai, dirà, diremo, direte, diranno. 
CONDIZIONALE PRESENTE: direi, diresti, direbbe, diremmo, direste, direbbero. 
IMPERATIVO PRESENTE: di’, dica, diciamo, dite, dicano. 
PARTICIPIO PASSATO: detto.

Taka sama odmiana: contraddire, disdire, predire, ridire. 
Benedire i maledire dopuszczają formy benedivo, benedii, właściwe dla 
czasowników zakończonych na -ire. 

• Dolere (tematy: dol-, dolg-, dogl-): 
INDICATIVO PRESENTE: dolgo, duoli, duole, dogliamo, dolete, dolgono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: dolsi, dolesti, dolse, dolemmo, doleste, 

dolsero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: dorrò, dorrai, dorrà, dorremo, dorrete, 

dorranno. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: dolga, dogliamo, dogliate, dolgano. 
CONDIZIONALE PRESENTE: dorrei, dorresti, dorrebbe, dorremmo, dorreste, 

dorrebbero. 
IMPERATIVO PRESENTE: duoli, dolete. 
PARTICIPIO PASSATO: doluto. 

Taka sama odmiana: dolersi, condolersi. 
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• Dovere (tematy: dov-, dev-, dobb-, debb-): 
INDICATIVO PRESENTE: devo (lub debbo), devi, deve, dobbiamo, dovete, 

devono (lub debbono). 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: dovei (lub dovetti), dovesti, dové (lub 

dovette), dovemmo, doveste, dovettero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: dovrò, dovari, dovrà, dovremo, dovrete, 

dovranno. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: deva (lub debba), dobbiamo, dobbiate, devano 

(lub debbano). 
CONDIZIONALE PRESENTE: dovrei, dovresti, dovrebbe, dovremmo, dovreste, 

dovrebbero. 
PARTICIPIO PASSATO: dovuto. 

• Fare (od fac-ere; tematy: fa-, fac-, facc-, fec-): 
INDICATIVO PRESENTE: faccio (rzadko fo), fai, fa, facciamo, fate, fanno. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: feci, facesti, fece, facemmo, faceste, fecero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: farò, farai, farà, faremo, farete, faranno. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: faccia, facciamo, facciate, facciano, 
CONDIZIONALE PRESENTE: farei, faresti, farebbe, faremmo, fareste, farebbero. 
IMPERATIVO PRESENTE: fa’, faccia, facciamo, fate, facciano. 
PARTICIPIO PASSATO: fatto. 

Taka sama odmiana: fifare, sopraffare, disfare, contraffare, confare, 
soddisfare. 

• Giacere (tematy: giac-, giacc-, giacq-): 
INDICATIVO PRESENTE: giaccio, giaci, giace, giac(c)iamo, giacete, giacciono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: giacqui, giacesti, giacque, giacemmo, giaceste, 

giacquero. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: giaccia, giac(c)iamo, giac(c)iate, giacciano. 
IMPERATIVO PRESENTE: giaci, giaccia, giac(c)iamo, giacete, giacciano. 
PARTICIPIO PASSATO: giaciuto. 

• Godere (tematy: god-, godr-): 
INDICATIVO PRESENTE: godo, godi, gode, godiamo, godete, godono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: godei (godetti), godesti, godette, godemmo, 

godeste, goderono (godettero). 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: godrò, godrai, godrà, godremo, godrete, 

godranno. 
CONDIZIONALE PRESENTE: godrei, godresti, godrebbe, godremmo, godreste, 

godrebbero. 
PARTICIPIO PASSATO: goduto.

• Nuocere (tematy: nu(o)c-, n(u)occ-, nocq-): 
INDICATIVO PRESENTE: n(u)occi, nuoci, nuoce, nociamo, nocete, n(u)occiono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: nocqui, nocesti, nocque, nocemmo, noceste, 

nocquero. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: n(u)occia, nociamo, nociate, nocciano. 
PARTICIPIO PASSATO: nociuto. 
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• Parere (tematy: par-, pai-, parv-, pars-): 
INDICATIVO PRESENTE: paio, pari, pare, paiamo, parete, paiono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: parvi (rzadko parsi), paresti, parve, paremmo, 

pareste, parvero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: parrò, parrai, parrà, parremo, parrete, 

parranno. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: paia, pa(r)iamo, paiate, paiano. 
CONDIZIONALE PRESENTE: parrei, parresti, parrebbe, parremmo, parreste, 

parrebbero. 
PARTICIPIO PASSATO: parso. 

• Piacere (tematy: piac–, piacc–, piacq–): 
INDICATIVO PRESENTE: piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: piacqui, piacesti, piacque, piacemmo, 

piaceste, piacquero. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: piaccia, piacciamo, piacciate, piacciano. 
PARTICIPIO PASSATO: piaciuto. 

• Porre (tematy: pon-, pong-, pos-): 
INDICATIVO PRESENTE: pongo, poni, pone, poniamo, ponete, pongono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: posi, ponesti, pose, ponemmo, poneste, posero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: porrò, porrai, porrà, porremo, porrete, porranno. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: ponga, poniamo, poniate, pongano. 
CONDIZIONALE PRESENTE: porrei, porresti, porrebbe, porremmo, porreste, 

porrebbero. 
IMPERATIVO PRESENTE: poni, ponga, poniamo, ponete, pongano. 
PARTICIPIO PASSATO: posto. 

Taka sama odmiana: apporre, comporre, disporre, frapporre, sottoporre ... 

• Potere (tematy: pot-, p(u)o-, poss-): 
INDICATIVO PRESENTE: posso, puoi, può, possiamo, potete, possono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: potei, potesti, poté, potemmo, poteste, poterono. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: potrò, potrai, potrà, potremo, potrete, 

potranno. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: possa, possiamo, possiate, possano. 
CONDIZIONALE PRESENTE: potrei, potresti, potrebbe, potremmo, potreste, 

potrebbero. 
PARTICIPIO PRESENTE: potente (rzadko possente). 
PARTICIPIO PASSATO: potuto. 
Brak trybu rozkazującego (I’IMPERATIVO).

• Rimanere (tematy: riman-, rimang-, rimas-): 
INDICATIVO PRESENTE: rimango, rimani, rimane, rimaniamo, rimanete, 

rimangono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: rimasi, rimanesti, rimase, rimanemmo, 

rimaneste, rimasero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: rimarrò, rimarrai, rimarrà, rimarremo, 

rimarrete, rimarranno. 
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CONGIUNTIVO PRESENTE: rimanga, rimaniamo, rimaniate, rimangano. 
CONDIZIONALE PRESENTE: rimarrei, rimarresti, rimarrebbe, rimarremmo, 

rimarreste, rimarrebbero. 
IMPERATIVO PRESENTE: rimani, rimanga, rimaniamo, rimanete, rimangano. 
PARTICIPIO PASSATO: rimasto. 

• Sapere (tematy: s(a)-, sap-, sepp-): 
INDICATIVO PRESENTE: so, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: seppi, sapesti, seppe, sapemmo, sapeste, sappero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: saprò, saprai, saprà, sapremo, saprete, sapranno. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: sappia, sappiamo, sappiate, sappiano.
CONDIZIONALE PRESENTE: saprei, sapresti, saprebbe, sapremmo, sapreste, saprebbero. 
IMPERATIVO PRESENTE: sappi, sappia, sappiamo, sappiate, sappiano. 
PARTICIPIO PRESENTE: sapiente. 
PARTICIPIO PASSATO: saputo. 

• Scegliere (tematy: scegl-, scelg-, scels-): 
INDICATIVO PRESENTE: scelgo, scegli, scegliamo, scegliete, scegliono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: scelsi, scegliesti, scelse, scegliemmo, sceglieste, 

scelsero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: sceglierò, sceglierai, sceglierà, sceglieremo, 

sceglierete, sceglieranno. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: scelga, scegliamo, scegliate, scelgano. 
CONDIZIONALE PRESENTE: sceglierei, sceglieresti, sceglierebbe, sceglieremmo, 

scegliereste, sceglierebbero. 
PARTICIPIO PASSATO: scelto. 

• Sciogliere (tematy: sciogl-, sciolg-, sciols-): odmiana jak cogliere. 

• Sedere (tematy: s(i)ed-, segg-): 
INDICATIVO PRESENTE: siedo (seggo), siedi, siede, sediamo, sedete, siedono 

(seggono). 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: sedei (sedetti), sedesti, sedette, sedemmo, 

sedeste, sedettero. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: sieda (segga), sediamo, sediate, siedano (seggano). 
IMPERATIVO PRESENTE: siedi, sieda, sediamo, sedete, siedano. 
PARTICIPIO PASSATO: seduto. 

• Spegnere lub spengere (tematy: spegn-, speng-, spens-): 
INDICATIVO PRESENTE: spengo, spegni, spegne, spegniamo, spegnete, spengono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: spensi, spegnesti, spense, spegnemmo, 

spegneste, spensero. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: spenga, spegniamo, spegniate, spengano. 
IMPERATIVO PRESENTE: spegni, spenga, spegniamo, spegnete, spengano. 
PARTICIPIO PASSATO: spento. 
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• Svellere (tematy: svell-, svelg-, svels-): 
INDICATIVO PRESENTE: svelgo (svello), svelli, svelle, svelliamo, svellete, svellono 

(svelgono).
INDICATIVO PASSATO REMOTO: svelsi, svellesti, svelse, svellemmo, svelleste, 

svelsero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: svellerò, svellerai, svellerà, svelleremo, 

svellerete, svelleranno. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: svelga (svella), svelliamo, svelliate, svelgano 

(svellano). 
IMPERATIVO PRESENTE: svelli, svelga (svella), svelliamo, svellete, svelgano 

(svellano). 
PARTICIPIO PASSATO: svelto. 

• Tacere (tematy: tac-, tacc-, tacq-): 
INDICATIVO PRESENTE: taccio, taci, tace, taciamo, tacete, tacciono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: tacqui, tacesti, tacque, tacemmo, taceste, 

tacquero. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: taccia, tacciamo, tacciate, tacciano. 
IMPERATIVO PRESENTE: taci, taccia, taciamo, tacete, tacciano. 
PARTICIPIO PASSATO: taciuto. 

• Tenere (tematy: t(i)en-, teng-, tenn-): 
INDICATIVO PRESENTE: tengo, tieni, tiene, trniamo, tenete, tengono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: tenni, tenesti, tenne, tenemmo, teneste, 

tennero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: terrò, terrai, terrà, terremo, terrete, terranno. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: tenga, teniamo, teniate, tengano. 
CONDIZIONALE PRESENTE: terrei, terresti, terrebbe, terremmo, terreste, 

terrebbero. 
IMPERATIVO PRESENTE: tieni, tenga, teniamo, tenete, tengano. 
PARTICIPIO PASSATO: tenuto. 

Taka sama odmiana: astenere, attenere, appartenere, contenere, detenere, 
intrattenere, ritenere, sostenere, trattenere. 

• Togliere (tematy: tolg-, togl-, tols-): 
odmiana jak cogliere. 
Taka sama odmiana: distogliere, ritogliere. 

• Trarre (tematy: tra-, tragg-, trass-): 
INDICATIVO PRESENTE: traggo, trai, trae, traiamo, traete, traggono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: trassi, traesti, trasse, traemmo, traeste, trassero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: trarrò, trarrai, trarrà, trarremo, trarrete, trarranno.
CONGIUNTIVO PRESENTE: traga, traiamo, traiate, traggano. 
CONDIZIONALE PRESENTE: trarrei, trarresti, trarrebbe, trarremmo, trarreste, 

trarrebbero. 
IMPERATIVO PRESENTE: trai, tragga, traiamo, traete, traggano. 
PARTICIPIO PASSATO: tratto. 
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• Valere (tematy: val-, valg-, vals-): 
INDICATIVO PRESENTE: valgo, vali, vale, valiamo, valete, valgono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: valsi, valesti, valse, valemmo, valeste, valsero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: varrò, varrai, varrà, varremo, varrete, varranno. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: valga, valiamo, valiate, valgano. 
CONDIZIONALE PRESENTE: varrei, varresti, varrebbe, varremmo, varreste, 

varrebbero. 
PARTICIPIO PASSATO: valso. 

• Vedere (tematy: ved-, vegg-, vid-): 
INDICATIVO PRESENTE: vedo (veggo), vedi, vede, vediamo, vedete, vedono 

(veggono). 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: vedrò, vedrai, vedrà, vedremo, vedrete, 

vedranno. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: veda (vegga), veddiamo, veddiate, vedano (veggano). 
CONDIZIONALE PRESENTE: vedrei, vedresti, vedrebbe, vedremmo, vedreste, 

vedrebbero. 
IMPERATIVO PRESENTE: vedi, veda (vegga), vediamo, vedete, vedano (veggano). 
PARTICIPIO PASSATO: veduto (visto). 

Taka sama odmiana: rivedere. 

• Vivere 
(tematy: viv-, viss-): 
INDICATIVO PRESENTE: vivo, vivi, vive, viviamo, vivete, vivono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: vissi, vivesti, visse, vivemmo, viveste, vissero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: vivrò, vivrai, vivrà, vivremo, vivrete, vivranno. 
CONDIZIONALE PRESENTE: vivrei, vivresti, vivrebbe, vivremmo, vivreste, 

vivrebbero. 
PARTICIPIO PASSATO: vissuto. 

• Volere (tematy: v(u)ol-, voll-, vogl-): 
INDICATIVO PRESENTE: voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: volli, volesti, volle, volemmo, voleste, vollero. 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: vorrò, vorrai, vorrà, vorremo, vorrete, vorranno. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: voglia, vogliamo, vogliate, vogliano. 
CONDIZIONALE PRESENTE: vorrei, vorresti, vorrebbe, vorremmo, vorreste, 

vorrebbero. 
IMPERATIVO PRESENTE: vogli, voglia, vogliamo, vogliate, vogliano. 
PARTICIPIO PASSATO: voluto.
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MOCNE (FORTI)

A)  PASSATO REMOTO: 1. osoba l. poj. -si 
PARTICIPIO PASSATO: -so

accendere accesi, accendesti; acces
accludere acclusi, accludesti; accluso
alludere allusi, alludesti; alluso
appendere appesi, appendesti; appeso
ardere arsi,  ardesti; arso
aspergere aspersi, aspergesti; asperso
assidersi mi assisi, ti assidesti; assiso
chiudere chiusi, chiudesti; chiuso
coincidere coincisi, coincidesti; coinciso
comprendere jak rendere
concludere conclusi, concludesti; concluso
contundere contusi, contundesti; contuso
convergere conversi, convergesti; converso
correre corsi, corresti; corso
cospergere jak aspergere
decidere decisi, decidesti; deciso
deludere jak alludere
difendere difesi, difendesti; difeso
dipendere dipesi, dipendesti; dipeso
dissuadere jak persuadere
dividere divisi, dividesti; diviso
elidere elisi, elidesti; eliso
eludere jak alludere
emergere emersi, emergesti; emerso
escludere jak accludere
espellere espulsi, espellesti; espulso
esplodere esplosi, esplodesti; esploso
evadere evasi, evadesti; evaso
fondere fusi, fondesti; fuso
illudere jak alludere
immergere jak emergere
incidere incisi, incidesti; inciso
includere jak accludere
intridere intrisi, intridesti; intriso
intrudere intrusi, intrudesti; intruso
invadere jak evadere
ledere lesi, ledesti; leso
mordere morsi, mordesti; morso
occludere occlusi, occludesti; occluso
offendere offesi, offendesti; offeso
ottundere jak contundere
perdere persi, perdesti; perso
persuadere persuasi, persuadesti; persuaso
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preludere jak alludere
prendere jak rendere
radere rasi, radesti; raso
recidere jak decidere
rendere resi, rendesti; reso
ridere risi, ridesti; riso
rifulgere rifulsi, rifulgesti; rifulso
rodere rosi, rodesti; roso
scendere scesi, scendesti; sceso
sommergere jak emergere
sospendere jak appendere
spargere sparsi, spargesti; sparso
spendere spesi, spendesti; speso
stendere jak tendere
tendere tesi, tendesti; teso
tergere tersi, tergesti; terso
uccidere uccisi, uccidesti; ucciso

B)  PASSATO REMOTO: 1. osoba l. poj. -si
PARTICIPIO PASSATO: -to

accingersi jak cingere
accorgersi mi accorsi, ti accorgesti; accorto
assolvere assolsi, assolvesti; assolto
assumere assunsi, assumesti; assunto
assurgere jak sorgere
cingere cinsi, cingesti; cinto
desumere jak assumere
dipingere dipinsi, dipingesti, dipinto
dissolvere jak assolvere
distinguere distinsi, distinguesti; distinto
ergere ersi, ergesti; erto
estinguere jak distinguere
fingere finsi, fingesti; finto
frangere fransi, frangesti; franto
fungere funsi, fungesti; funto
giungere giunsi, giungesti; giunto
indulgere indulsi, indulgesti; indulto
mungere minsi, mungesti; munto
nascondere nascosi, nascondesti; nascosto
piangere piansi, piangesti; pianto
porgere porsi, porgesti; porto
presumere jak assumere
pungere punsi, pungesti; punto
redimere redensi, redimesti; redento
risolvere risolsi, risolvesti; risolto
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rispondere risposi, rispondesti; risposto
sorgere sorsi, sorgesti; sorto
spingere spinsi, spingesti; spinto
tingere tinsi, tingesti; tinto
torcere torsi, torcesti; torto
ungere unsi, ungesti; unto
vincere vinsi, vincesti; vinto
volgere volsi, volgesti; volto

C)  PASSATO REMOTO: 1. osoba l. poj. -ssi
PARTICIPIO PASSATO: -sso

affiggere affissi, affiggesti; affisso
annettere annessi (annettei), annettesti; annesso
antecedere jak concedere
comprimere compressi, comprimesti; compesso
concedere concessi, concedesti; concesso
crocifiggere jak affiggere
deprimere jak comprimere
discutere discussi, discutesti; discusso
esprimere jak comprimere
figgere fissi, figgesti; fisso
flettere flessi, flettesti; flesso
imprimere jak comprimere
incedere jak concedere
incutere incussi, incutesti; incusso
infiggere jak affiggere
intercedere jak concedere
muovere mossi, muovesti; mosso
opprimere jak comprimere
percuotere percossi, percuotesti; percosso
prefiggere jak affiggere
reprimere jak comprimere
retrocedere retrocessi, retrocedetti; retrocesso (retroceduto)
scindere scissi, scindesti; scisso
cuotere jak percuotere
sopprimere jak comprimere
uccedere jak concedere

D)  PASSATO REMOTO: 1. osoba l. poj. -ssi
PARTICIPIO PASSATO: -tto

affliggere afflissi, affliggesti; afflitto
configgere confissi, configgesti; confitto
dirigere diressi, dirigesti; diretto
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distruggere distrussi, distruggesti; distrutto
erigere eressi, erigesti; eretto
friggere frissi, friggesti; fritto
infliggere jak affliggere
leggere lessi, leggesti; letto
negligere neglessi, negligesti; negletto
prediligere predilessi, prediligesti; prediletto
proteggere protessi, proteggesti; protetto
reggere ressi, reggesti; retto
sconfiggere jak configgere
scrivere scrissi, scrivesti; scritto
truggere jak distruggere

E)  PASSATO REMOTO regularny
PARTICIPIO PASSATO nieregularny

assistere assistei (assistetti), assistesti; assistito
consistere jak assistere
desistere jak assistere
esigere esigei (esigetti), esigesti; esatto
insistere jak assistere
persistere jak assistere
resistere jak assistere

F)  Tworzenie czasu PASSATO REMOTO ze zmianą tematu bezokolicznika

conoscere conobbi, conoscesti; conosciuto
crescere crebbi, crescesti; creciuto
nascere nacqui, nascesti; nato
rincrescere jak crescere
rompere ruppi, rompesti; rotto

G)  Wymiana samogłoski w temacie PASSATO REMOTO 
albo w PARTICIPIO PASSATO

mettere i pochodne  misi, mettesti; messo
stringere i pochodne  strinsi, stringesti; stretto

20 CZASOWNIKI NIEREGULARNE trzeciej grupy koniugacyjnej
Do trzeciej grupy koniugacyjnej należy niewiele czasowników nieregularnych. 
Mogą to być czasowniki: 

A) nieregularne w kilku czasach (anomali = nieprawidłowe); 
B) nieregularne w passato remoto i w participio passato (forti = mocne). 
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NIEPRAWIDŁOWE (ANOMALI)

• Apparire 
INDICATIVO PRESENTE: appaio (apparisco), appari (apparisci), appare 

(apparisce), appaiamo (appariamo), apparite, appaiono (appariscono). 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: apparvi (apparii, apparsi), apparisti, apparve 

(apparì, apparse), apparimmo, appariste, apparvero (apparirono, apparsero). 
CONGIUNTIVO PRESENTE: appaia (apparisca), appariamo, appariate, appaiano 

(appariscano). 
PARTICIPIO PASSATO: apparso (apparito). 

Taka sama odmiana: comparire, disparire, riapparire, scompartire. 

• Empire 
INDICATIVO PRESENTE: empio, empi, empie, empiamo, empite, empiono. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: empia, empiamo, empiate, empiano. 
IMPERATIVO PRESENTE: empi, empia, empiamo, empiate, empiano. 
PARTICIPIO PASSATO: empito. 

Taka sama odmiana: adempire, riempire. 

• Morire 
INDICATIVO PRESENTE: muoio, muori, muore, moriamo, morite, muoiono. 
INDICATIVO FUTURO: morrò (morirò), morrai (morirai). 
CONGIUNTIVO PRESENTE: muoia, moriamo, moriate, muoiano. 
CONDIZIONALE PRESENTE: morrei (morirei), morresti (moriresti). 
PARTICIPIO PASSATO: morto. 

• Salire 
INDICATIVO PRESENTE: salgo, sali, sale, saliamo, salite, salgono. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: salga, saliamo, saliate, salgano. 
IMPERATIVO PRESENTE: sali, salga, saliamo, salite, salgano. 

Taka sama odmiana: assalire, risalire, trasalire. 

• Udire 
INDICATIVO PRESENTE: odo, odi, ode, udiamo, udite, odono. 
INDICATIVO FUTURO: udrò (udirò), udrai (udirai), udrà (udirà), udremo 

(udiremo), udrete (udirete), udranno (udiranno). 
CONGIUNTIVO PRESENTE: oda, udiamo, udiate, odano. 
CONDIZIONALE PRESENTE: udrei (udirei), udresti (udiresti). 
IMPERATIVO PRESENTE: odi, oda, udiamo, udite, odano. 

• Uscire 
INDICATIVO PRESENTE: esco, esci, esce, usciamo, uscite, escono. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: esca, usciamo, usciate, escano. 
IMPERATIVO PRESENTE: esci, esca, usciamo, uscite, escano. 

Taka sama odmiana: riuscire. 

• Venire (czasownik posiłkowy essere) 
INDICATIVO PRESENTE: vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono. 
INDICATIVO PASSATO REMOTO: venni, venisti, venne, venimmo, veniste, vennero.
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INDICATIVO FUTURO SEMPLICE: verrò, verrai, verrà. 
CONGIUNTIVO PRESENTE: venga, veniamo, veniate, vengano. 
CONDIZIONALE PRESENTE: verrei, verresti. 
IMPERATIVO PRESENTE: vieni, venga, veniamo, venite, vengano. 
PARTICIPIO PRESENTE: veniente. 

Taka sama odmiana: avvenire, convenire, divenire, pervenire, prevenire, 
provenire, sovvenire. Svenire ma formy w FUTURO SEMPLICE svenir, svenirai, 
a w CONDIZIONALE PRESENTE – svenirei, sveniresti.

FORTI (MOCNE)

• Aprire
INDICATIVO PRESENTE: apro.
INDICATIVO PASSATO REMOTO: apersi lub aprii.
PARTICIPIO PASSATO: aperto.

• Coprire (e scoprire)
INDICATIVO PRESENTE: copro (scopro).
INDICATIVO PASSATO REMOTO: copersi lub coprii (scopersi lub scoprii).
PARTICIPIO PASSATO: coperto (scoperto).

• Costruire
INDICATIVO PRESENTE: costruisco.
INDICATIVO PASSATO REMOTO: costruii lub costrussi.
PARTICIPIO PASSATO: costruito lub costrutto.

• Offrire
INDICATIVO PRESENTE: offro.
INDICATIVO PASSATO REMOTO: offrii lub offersi.
PARTICIPIO PASSATO: offerto.

• Profferire
INDICATIVO PRESENTE: profferisco.
INDICATIVO PASSATO REMOTO: profferii lub proffersi.
PARTICIPIO PASSATO: profferito lub profferto.

• Seppellire
INDICATIVO PRESENTE: seppellisco.
INDICATIVO PASSATO REMOTO: seppellii.
PARTICIPIO PASSATO: seppellito lub sepolto.

• Soffrire
INDICATIVO PRESENTE: soffro.
INDICATIVO PASSATO REMOTO: soffrii lub soffersi.
PARTICIPIO PASSATO: sofferto.

• Sparire
INDICATIVO PRESENTE: sparisco.
INDICATIVO PASSATO REMOTO: sparii lub sparvi.
PARTICIPIO PASSATO: sparito.
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MIEJSCE NA NOTATKI I ĆWICZENIA
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MIEJSCE NA NOTATKI I ĆWICZENIA
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MIEJSCE NA NOTATKI I ĆWICZENIA
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MIEJSCE NA NOTATKI I ĆWICZENIA

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   58Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   58 3-01-12   12:51:153-01-12   12:51:15

3136893



3136893

59

MIEJSCE NA NOTATKI I ĆWICZENIA
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MIEJSCE NA NOTATKI I ĆWICZENIA
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MIEJSCE NA NOTATKI I ĆWICZENIA
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MIEJSCE NA NOTATKI I ĆWICZENIA
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MIEJSCE NA NOTATKI I ĆWICZENIA
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MIEJSCE NA NOTATKI I ĆWICZENIA
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SKRÓTY (abbreviazioni)
agg aggettivo przymiotnik
art articolo rodzajnik
avv avverbio przysłówek
biol biologia biologia
bot botanica botanika
dimostr dimostrativo wskazujący
ecc eccetera i tak dalej
cong congiunzione spójnik
f femminile rodzaj żeński (rzeczownika)
fam familiarmente potocznie
fi g fi guratamente przenośnie 
imp impersonale besosobowa (forma) 
inform informatica informatyka  
int interiezione wykrzyknik
inv invariabile nieodmienny
locuz locuzione wyrażenie
m maschile rodzaj męski (rzeczownika)
med medicina medycyna 
n neutro rodzaj nijaki (rzeczownika)  
num numerale liczebnik
partic particella partykuła
pl plurale liczba mnoga
plt plurale tantum tylko liczba mnoga
poss possessivo dzierżawczy
prep preposizione przyimek
pron pronome zaimek
qlco qualcosa coś
qlcu qualcuno ktoś
sing singolare liczba pojedyncza
vi verbo intransitivo czasownik nieprzechodni
vimp verbo impersonale czasownik bezosobowy
vr verbo rifl essivo czasownik zwrotny
vt verbo transitivo czasownik przechodni
zool zoologia zoologia
zwł. specialmente zwłaszcza

DODATKOWE OBJAŚNIENIA
-1., -2., -3., -4., -5. wskazują na różne znaczenia wyrazu hasłowego

/ oddziela wyrazy lub wyrażenia używane wymiennie
, oddziela synonimiczne odpowiedniki polskie 

; oddziela odpowiedniki o dalszym odcieniu znaczeniowym oraz 
przykłady

_ kreseczka pod literą wskazuje na nietypowy akcent
1,2 umieszczone w górnej frakcji wyrazu wskazują na homonimy 

należące do tej samej kategorii gramatycznej

Przy rzeczownikach włoskich podano kwalifikator rodzaju wtedy, gdy rodzaj ten jest inny, niż 
rzeczownika polskiego. Czasowniki polskie podano głównie w formie niedokonanej.
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A
a n (litera) a f, m inv: 

od a do z dall’a alla zeta
a cong e, ma: dużo, a dobrze molto 

ma bene
abażur m paralume, abat-jour inv
abdykacja f abdicazione
abdykować vi abdicare
abecadło n abbicci m
abonament m abbonamento: 

abonament teatralny abbonamento 
al teatro

abonent m abbonato
abonować vt (coś) abbonare, 

abbonarsi (a qlco)
aborcja f aborto m
aborygen m aborigeno
ABS m ABS inv, antiblocco inv
absencja f assenteismo m
absolutnie avv assolutamente
absolutny agg assoluto
absolutyzm m assolutismo; 

absolutyzm oświecony assolutismo 
illuminato

absolwent m (szkoły) diplomato; 
(szkoły wyższej) laureato; 
(technikum) perito

abstrakcja f astrazione
abstrakcjonista m (artysta) astrattista
abstrakcjonizm m (kierunek w sztuce) 

astrattismo
abstrakcyjny agg astratto
abstynencja f astinenza: zachować 

abstynencję fare astinenza
abstynent m astemio
absurd m assurdo, assurdità f: nie 

mów absurdów non dire assurdità
absurdalny agg assurdo
absynt m (piołunówka) assenzio m
aby cong per, perché, afinché
aceton m acetone

ach int ahi!: ach jaki ja biedny! ahi, 
povero me!

adamaszek m damasco
adaptacja f adattamento m
adapter m giradischi inv
adaptować vt adattare: adaptować 

strych na mieszkanie adattare una 
soffitta ad abitazione

adekwatny agg adeguato
adept m adepto
adidas® m adidas
adiutant m aiutante
administracja f amministrazione; 

(zarządzanie) gestione
administracja państwowa la pubblica 

amministrazione
administracja szkoły amministrazione 

di una scuola
administracyjny agg amministrativo
administrator m (zarządca) 

amministratore, gestore
admiralicja f ammiragliato m
admirał m ammiraglio
adnotacja m annotazione f, postilla f, 

glossa f
adopcja f adozione
adopcyjny agg: rodzice adopcyjni 

genitori adottanti
adoptować vt adottare
adoptowany agg: dziecko adoptowane 

bambino adottato
adorator m adoratore, corteggiatore
adorować vt adorare, ammirare
adrenalina f adrenalina
adres m indirizzo, recapito
adres internetowy URL m (Uniform 

Ressource Locator)
adresat m destinatario
adresować vt -1. indirizzare 

-2. (kierować) indirizzare, rivolgere
adresowany agg: ten film adresowany 

jest do młodzieży questo film è 
indirizzato ai giovani

Adriatyk m Adriatico
adwent m avvento
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adwokat m avvocato: być adwokatem 
fare l’avvocato

adwokat z urzędu avvocato d’ufficio
aerobik m ginnastica f aerobica, 

aerobica f
aerodynamiczny agg aerodinamico
aerodynamika f (nauka) aerodinamica
aerozol m aerosol: perfumy 

w aerozolu profumo in confezione 
aerosol

afektowany agg affettato
afera f affare, scandalo m
aferzysta m affarista
afisz m affisso, manifesto: rozlepiać 

afisze affiggere affissi /manifesti
aforyzm m aforisma, massima f
afront m affronto
Afrykanin m africano
afrykański agg africano
afta f (med) afta
agat m agata f
agawa f agave
agencja f agenzia; agencja prasowa, 

ubezpieczeniowa agenzia di stampa, 
di assicurazioni

agencja towarzyska casa squillo
agenda f -1. (filia) filiale, succursale 

-2. (terminarz) agenda
agent m -1. agente, rappresentante 

-2. (szpieg) agente: tajny agent 
agente segreto

agent ubezpieczeniowy, handlowy 
agente di assicurazioni, di 
commercio

agitować vt agitare, incitare: agitować 
do buntu incitare alla rivolta

aglomeracja f -1. aglomeracja miejska 
agglomerato m urbano -2. (skupisko) 
agglomerazione

aglomerat m agglomerato, 
conglomerato

agonia f agonia
agrafka f spillo m da balia/da sicurezza
agregat m gruppo, complesso
agresja f aggressione

agrest m uva spina f
agresywność f aggressività, irruenza
agresywny agg aggressivo, irruente
agresor m aggressore
agroturystyka f agroturistica
aha int certo: zrozumiałeś wreszcie?- 

aha! hai capito finalmente? -certo!
AIDS m aids, AIDS m
aj int ahi: aj, jak piecze! ahi, come 

scotta!
ajent m (najemca, dzierżawca) 

concessionario
akacja f acacia
akademia f -1. (instytucja, szkoła 

wyższa) accademia -2. (uroczyste 
zebranie) accademia

akademicki agg: rok akademicki anno 
accademico

akademik m -1. (członek akademii) 
accademico -2. (dom studencki) 
casa f dello studente

akant m acanto, acanto: liście akantu 
foglie di acanto

akapit m accapo: zacząć od akapitu 
andare accapo

akcent m accento: mieć obcy akcent 
avere un accento straniero

akcentować vt accentuare
akceptacja f accettazione, 

approvazione
akceptować vt accettare, approvare
akcesja f adesione: akcesja do Unii 

Europejskiej adesione all’Unione 
Europea

akcja f -1. (działanie) attività, 
operazione -2. (fabuła) azione 
-3. (kampania) campagna

akcja ratunkowa salvataggio m: 
prowadzić akcję ratunkową operare 
il salvataggio

aklimatyzacja f acclimatazione
akompaniator m accompagnatore
akompaniować vt accompagnare
akonto m (zaliczka) acconto
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akord m -1. (muzyczny) accordo 
-2. (system płac) cottimo

akordeon m fisarmonica f
akrobacja f -1. acrobazia -2. akrobacja 

lotnicza acrobazia aerea
akrobata m acrobata
akronim m acronimo, sigla f
akropol m acropoli f
akryl m acrilico: sukienka z akrylu un 

vestito in acrilico
aksamit m velluto
akt m -1. (czyn) atto -2. (dokument) 

atto, documento: akt urodzenia, 
zgonu atto di nascita, di morte 
-3. (obraz) nudo

akt oskarżenia atto d’accusa
aktor m attore
aktorka f attrice
aktówka f (teczka) cartella, borsa da 

avvocato
aktualizacja f aggiornamento
aktualizować vt attualizzare, 

aggiornare
aktualnie avv attualmente
aktualność f attualità
aktualności filmowe film m d’attualità
aktualny agg attuale, presente
aktywnie avv in modo attivo, 

attivamente
aktywność f attività, operosità
aktywność wulkanu attività di un 

volcano
aktywny agg attivo, operoso: aktywne 
życie vita attiva

akumulator m accumulatore, batteria f
akupunktura f agopuntura
akurat avv proprio, giusto: mamy 

akurat tyle czasu, żeby... abbiamo 
giusto tanto tempo per...; musisz 
to robić akurat teraz? devi farlo 
proprio adesso?

akustyczny agg acustico
akustyka f acustica
akuszerka f ostetrica, levatrice
akwalung m autorespiratore

akwamaryna f acquamarina
akwaplan m (narta wodna) 

acquaplano
akwarela m acquerello m: malować 

akwarelą dipingere all’acquerello
akwarium m acquario
akwedukt m acquedotto
akwen m bacino
alabaster m alabastro
alarm m allarme: fałszywy alarm falso 

allarme
alarmować vt -1. dare l’allarme 

-2. (niepokoić) allarmare
alarmowy agg: stan alarmowy stato 

d’allarme
albatros m albatro
albinos m (człowiek, zwierzę) albino
albo cong o, oppure: wszystko albo 

nic o tutto o niente
album m albo, album m inv: album 

do zdjęć albo per foto
alchemia f alchimia
ale cong, partic ma
alegoria f allegoria
aleja f viale m
alergen m allergene m
alergia f allergia: mam alergię 

na truskawki ho l’allergia alle fragole
alergiczny agg allergico
alergik m allergico
ależ partic ma: ależ nie! macché!
alfabet m alfabeto: alfabet łaciński 

alfabeto latino
alfabet Morse’a alfabeto Morse
alfabetyczny agg alfabetico
alga f alga
algebra f algebra
algebraiczny agg algebrico: równanie 

algebraiczne equazione algebrica
alians m alleanza f, coalizione f
alibi n alibi m inv: udowodnić alibi 

provar l’alibi
aligator m aligatore
alimenty plt alimenti m pl
alkohol m alcol, alcool inv
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alkoholiczka f alcolizzata, alcolista
alkohollk m alcolizzato, alcolista
alkoholizm m alcolismo
alkomat m alcolimetro, etilometro
alleluja m inv Wesołego Alleluja! 

Buona Pasqua!
aloes m aloe m, f inv
alpejski agg -1. alpino -2. strzelec 

alpejski (we Włoszech) alpino m
alpinista m alpinista
alpinizm m alpinismo
alt m (niski głos kobiecy) contralto
altana f pergola, chiosco m
alternatywa f alternativa
altówka f viola (da braccio)
altruista m altruista
altruistyczny agg altruistico
altruizm m altruismo
aluminium n alluminio m
aluzja f allusione, accenno m
amant m amante, amoroso, 

spasimante
amator m -1. (miłośnik) amatore, 

appassionato: amator 
muzyki amatore di musica 
-2. (nieprofesjonalista) amatore, 
dilettante: kolarz amator ciclista 
dilettante

ambasada f ambasciata
ambasador m ambasciatore
ambicja f -1. (duma) dignità 

-2. (aspiracje) ambizione
ambitny agg ambizioso
ambona f -1. (w kościele) pulpito m 

-2. (myśliwska) posta
ambulans m (karetka) ambulanza f, 

autolettiga f
ambulans pocztowy furgone delle 

poste
ambulans stacji krwiodawstwa 

autoemoteca f
ambulatorium n ambulatorio m, 

dispensario m
ambulatoryjny agg ambulatoriale
ameba f ameba f

amen n inv amen m, così sia
Amerykanin m americano
amerykański agg americano
ametyst m ametista f
amfetamina f amfetamina, anfetamina
amfibia f anfibio m
amfilada f infilata: pokoje w amfiladzie 

infilata di stanze
amfiteatr f anfitearto m
amfora f anfora
amnestia f amnistia
amnezja f (med) amnesia
amoniak m ammoniaca f
amoralny agg amorale, immorale
amorek m (w sztuce) amorino, putto
amortyzator m ammortizzatore
amortyzować vt (łagodzić wstrząsy) 

amortizzare
amper m ampere
ampułka f fiala
amputacja f (med) amputazione
amulet m amuleto
amunicja f munizioni f pl
anagram m anagramma
analfabeta m analfabeta
analfabetyzm m analfabetismo
analityczny agg analitico
analityk m analista
analiza f analisi: analiza logiczna 

analisi logica
analiza gramatyczna analisi 

grammaticale
analizować vt analizzare, esaminare
analogia f analogia, somiglianza
analogicznie avv analogicamente
analogiczny agg (podobny) analogo
analogowy agg: zegarek analogowy 

orologio analogico
ananas m ananas, ananasso
anarchia f anarchia: wprowadzić 

anarchię instaurare l’anarchia
anatomia f anatomia
anatomiczny agg anatomico
anchois n acciuga f, alice f
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androny plt (brednie) fandonie f pl, 
frottole f pl

anegdota f aneddoto m, fatterello m
anemia f anemia f
angażować vt (do pracy) assumere; 

(żołnierzy, załogę) arruolare, 
ingaggiare

angielski agg -1. inglese -2. język 
angielski inglese m

angina f angina
anglicyzm m anglicismo
Anglik m inglese
angloman m anglomane
angora f (wełna) lana f d’angora
ani cong, avv né, neanche, nemmeno: 

nie napisał do mnie ani nie 
zadzwonił non mi ha scritto né mi 
ha telefonato; ani o tym nie myślę! 
non ci penso neanche!

animowany agg: film animowany 
cartoni animati

anioł m angelo; anioł stróż angelo 
custode

ankieta f -1. (formularz) modulo 
m, questionario m -2. (zbieranie 
infromacji) inchiesta

ankietować vt fare un’inchiesta
anonim m (list) lettera f anonima
anonimowy agg: anonimowy pisarz 

scrittore anonimo
anons m annuncio
antena f antenna: antena satelitarna 

antenna parabolica
antidotum n -1. (odtrutka) antidoto m 

-2. (fig) antidoto, rimedio
antologia f antologia, florilegio m
antresola f mezzanino m
antybiotyk m antibiotico
antyczny agg antico
antyki m pl antichità f pl
antykoncepcyjny agg 

anticoncezionale, contraccettivo
antykwariat m antiquariato
antypatia f antipatia
antypatyczny agg antipatico

anulować vt annullare
anulowanie n annullamento m
aparat m apparecchio, apparato
aparat fotograficzny macchina f 

fotografica
aparat zapłonowy spinterogeno m
aparatura f apparecchiatura, 

attrezzatura
apartament m appartamento
apelować vi appellare, fare appello
aperitif m aperitivo
apetyczny agg appetitoso, gustoso
apetyt m appetito
aplauz m applauso
aprobata f approvazione, consenso m
apteka f farmacia
Arab m arabo
arabski agg arabo
arbuz m, concomero, anguria f
architekt m architetto
architektura f architettura
archiwum n archivio m
arcybiskup m arcivescovo
arcydzieło n capolavoro m
arena f arena
aresztować vt arestare, fermare
aresztowanie n arresto, cattura f
argument m argomento
argumentowanie n argomentazione f
arktyczny agg artico
aria f aria
arkusz m foglio
armata f cannone m
armatka f śnieżna cannone m 

sparaneve
armator m armatore
armia f armata, esercito m
arogancki agg arrogante, prepotente
aromat m aroma
arteria f -1. (tętnica) arteria -2. (droga) 

arteria
artykuł m -1. (prasowy) articolo 

-2. (wyrób) prodotto, articolo
artukuł wstępny articolo di fondo
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artykuły spożywcze generi alimentari, 
alimentari

artysta m artista
artystyczny agg artistico
arystokratyczny agg aristocratico
as m -1. (w kartach) asso -2. (mistrz) 

asso, campione; (fam) cannone
aspekt m aspetto
astronauta m astronauta
asystent m (na uczelni) assistente
asystent reżysera aiuto regista
atak m -1. (wojska) attacco 

-2. (choroby) accesso, attacco
atakować vt attaccare, assalire
atlas m atlante: atlas drogowy atlante 

stradale
atmosfera f atmosfera
atom m atomo
atomowy agg atomico: ciężar 

atomowy peso atomico
atrakcja f attrazione
atrakcje f pl attrazioni, divertimenti 

m pl
atrakcyjność f attrattiva, fascino m
atrakcyjny agg attrattivo
atrament m inchiostro
attaché m addetto: attaché prasowy 

addetto stampa
audiencja f udienza
audycja f programma m, trasmissione
aukcja f asta
aula f aula
autentyczny agg autentico
auto n macchina f, auto f inv
autoalarm m antifurto
autobus m autobus, autocorriera f
autograf m autografo
autokar m pullman inv, autopullman 

inv
automat m automa, robot
automat do gier slot machine f inv
automat z biletami distributore 

automatico di biglietti
automatyczny agg automatico

autopilot m autopilota
autor m autore
autorka f autrice
autorytet m -1. autorità f, prestgio 

-2. (osoba) autorità f
autoserwis m stazione f di servizio, 

autoservizio
autostrada f autostrada
autostradowy agg autostradale
awans m promozione f
awansować vt promuovere
awantura f scenata, battibecco m, 

tafferuglio m
awaria f avaria: awaria silnika avaria al 

motore
awersja f avversione, allergia
azjatycki agg asiatico
azyl m (schronienie) asilo, rifugio
azyl polityczny asilo politico
aż partic fino, fin: czekać aż do jutra 

aspettare fino a domani; aż dotąd 
fin qui

B
b n (litera) b f,m inv
baba f (ciasto) babà m inv, 

pannettone m
babcia f nonna
baczny agg attento
bać się vr -1. temere, avere paura 

-2. (niepokoić się) preoccuparsi
badacz m studioso, scienziato, 

ricercatore
badać vt -1. analizzare, studiare 

-2. (med) esaminare, auscultare 
-3. (nieznane tereny) esplorare

badanie n ricerca f, esame m, analisi f
badanie krwi analisi del sangue
badanie lekarskie visita medica
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bagaż m bagaglio
bagażnik m (dachowy) portabagagli 

inv, (w samochodzie) bagagliaio, 
baule

bagażowy m facchino
bagażówka f (samochód) 

camioncino m
bagno m -1. palude f -2. (moralne) 

melma f
bajeczny agg favoloso
bajka f -1. favola, fiaba -2. (wymysł) 

frottola, panzana
bajt m (inform) byte inv
bak m serbatoio: nalać pełny bak fare 

il pieno
bakłażan m melanzana f
bakteria f batterio m
bal m ballo: bal maskowy ballo in 

maschera
balet m balletto
balkon m -1. balcone -2. (w teatrze, 

kinie) balconata f
balon m (aerostat) pallone, 

mongolfiera f
balonik m palloncino
balsam m balsamo
balustrada f balaustra
bałagan m disordine, confusione f
bałaganiarz m disordinato, pasticcione
bałwan m -1. (fala) cavallone 

-2. (głupiec) babbeo
bałwan śniegowy pupazzo di neve
banalny agg banale
banał m luogo comune, banalità f
banan m banana f
banda f banda, gang f inv
bandaż m fascia f, benda f
bandera f bandiera : pływać pod 

banderą battere bandiera
bandyta m bandito
bank m -1. banca f -2. (w kartach) 

banco
bank danych (inform) banca dati
bank krwi banca del sangue
bankier m banchiere

bankiet m banchetto
bankietować vi banchettare
banknot m banconota f, biglietto (di 

banca)
bankomat m Bancomat inv, sportello 

automatico
bankructwo n fallimento m, 

bancarotta f
bankrut m fallito, bancarottiere
bankrutować vi fare bancarotta, fallire
bańka f -1. (naczynie) latta, bidone m 

-2. (bąbelek) bolla
bańka mydlana bolla di sapone
bar m -1. (kawowy) bar, caffè -2. (lada) 

banco
bar kanapkowy paninoteca f
bar samoobsługowy tavola f calda
barak m baracca f
baran m -1. montone -2. Baran (znak 

zodiaku) Ariete
baranek m wielkanocny agnello 

pasquale
barbarzyństwo n barbarie f, crudeltà f
bardziej avv più
bardzo avv molto, assai; tak bardzo 

così, tanto
barek m (stolik na kółkach) bar, 

carrello
bariera f barriera: bariera celna 

barriera doganale
bariera dźwięku barriera sonica
bark m spalla
barka f barca
barman m barista, barman inv
barmanka f barista
barok m barocco
barometr m barometro
barwa f -1. (kolor) colore m, tinta 

-2. (głosu) timbro m
barwić vt colorare, tingere
baryłka f barile m
basen m -1. (pływalnia) piscina f 

-2. (zbiornik wodny) bacino 
-3. (dla chorych) padella f

basen portowy darsena f
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baśń f fiaba, favola
bat m frusta f
bateria f batteria, pila: radio na baterie 

radio a pile
bateria słoneczna batteria solare
bawełna f cotone m
bawić vt -1. (zabawiać) divertire, 

intrattenere -2. (przebywać) 
frequentare, trattenersi

bawić się vr -1. (w coś, czymś) giocare 
-2. (miło spędzać czas) divertirsi

baza f base: na bazie... a base di...
baza danych (inform) database m inv
baza lotnicza, morska base aerea, 

navale
bazar m mercato
bazia f amento m, gattino m
bazować vi (opierać się na czymś) 

basare, fondarsi
bazylia f (bot) basilico m
bazylika f basilica
bażant m fagiano
bąk m -1. (zool) calabrone 

-2. (zabawka) trottola f 
-3. (wulgarnie) scoreggia f

bąkać vi (dukać) barbottare
beczeć vi -1. belare -2. (płakać) 

piangnucolare
beczka f botte
befsztyk m bistecca f
belka f trave
bełkotać vi balbettare, barbugliare
benzyna f benzina: nabrać benzyny 

fare benzina
benzyna bezołowiowa benzina senza 

piombo/verde
beret m berretto
bestia f bestia
bestialski agg bestiale, feroce, crudele
bez prep senza: bez wątpienia senza 

dubbio
bez m -1. (lilak) lillà m inv -2. czarny 

bez sambuco
bezalkoholowy agg analcolico

bezbarwny agg -1. incolore -2. (bez 
wyrazu) scialbo

bezbolesny agg indolore
bezbronny agg indifeso
bezcenny agg inestimabile, 

inaprezzabile
bezcłowy agg duty free inv
bezczelny agg sfacciato, insolente
bezczynny agg inattivo
bezdomny m senzatetto inv
bezgraniczny agg illimitato, smisurato
bezimienny agg anonimo, innominato
bezinteresowny agg disinteressato
bezkompromisowy agg intransingente
bezlitosny agg impietoso, spietato
bezludny agg deserto
bezładny agg confuso, disordinato, 

caotico
bezmierny agg smisurato, sconfinato, 

infinito
bezmyślny agg sconsiderato, 

irriflessivo
beznadziejny agg disperato, senza 

speranza
bezosobowy agg impersonale
bezowocny agg inutile, vano
bezpański agg: bezpański pies cane 

randagio
bezpieczeństwo n sicurezza f; 

bezpieczeństwo publiczne la 
pubblica sicurezza

bezpiecznik m -1. (elektryczny) 
fusibile -2. (w broni) sicura f

bezpieczny agg sicuro
bezpłatnie avv gratis, gratuitamente
bezpłatny agg gratuito
bezpłatny numer m infolinii numero 

verde
bezpłodny agg sterile, infecondo
bezpośredni agg diretto, immediato
bezprawny agg illegitimo, illecito, 

abusivo
bezprecedensowy agg senza 

precedenti
bezrobocie n disoccupazione f
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bezrobotny m disoccupato
bezsenność f insonnia
bezsenny agg insonne
bezsensowny agg assurdo, 

irragionevole
bezsilny agg impotente
bezsporny agg incontestabile, 

indiscutibile
bezstronny agg imparziale, neutrale
beztroski agg spensierato
bezużyteczny agg inutile
bezwarunkowy agg incondizionato
bezwład m -1. inerzia f -2. (med) 

paralisi f
bezwładny agg -1. inerte 

-2. (sparaliżowany) paralizzato
bezwstydny agg spuderato, 

svergognato
bezwzględny agg -1. (przepis, zakaz) 

assoluto -2. (osoba) spietato, crudele
beżowy agg beige
bęben m tamburo
bębenek m -1. (instrument) tamburello 

-2. (w uchu) timpano
biada int guai!: biada ci! guai a te!
białaczka f leucemia
białko n -1. (biol) proteina f -2. (jajka) 

albume m, bianco m -3. (oka) sclera f
biały agg bianco; (fig) biały kruk mosca 

bianca
biblia f Bibbia
biblioteka f biblioteca
bicie n -1. (baty) botte f pl -2. (serca) 

battito m -3. (dzwonu) scampanio m
bić vt (zadawać razy) picchiare, 

percuotere
bić rekord battere un primato
bić monety coniare
bić vi -1. (uderzać) battere 

-2. (dzwonić) scoccare, suonare
bić się vr -1. battersi, prendersi a botte 

-2. (walczyć) lottare, battersi
biec vi correre

bieda f -1. povertà, miseria 
-2. (kłopoty) guaio m

biedak m -1. (nędzarz) povero 
-2. (nieszczęśliwiec) poveraccio, 
poveruomo

biedny agg -1. (ubogi) povero, misero 
-2. (nieszczęśliwy) povero, miserabile

biedny jak mysz kościelna povero in 
canna

biedronka f coccinella
bieg m -1. (ruch) corsa f 

-2. (wydarzeń) andamento, corso 
-3. (w samochodzie) marcia f

biegać vi correre
bieganina f viavai m inv, andirivieni 

m inv
biegle avv correntemente
biegły m esperto, perito
biegun m polo: biegun północny, 

południowy polo Nord, Sud
biegunka f diarrea
biel f bianco m, biancore m
bielić vt imbiancare
bielizna f biancheria: bielizna osobista 

biancheria intima
bierność f passività, inerzia
bierny agg passivo, inerte
bieżący agg (obecny) corrente, attuale
bieżąca woda f acqua corrente
bieżący metr m metro lineare
bijatyka f mischia, rissa, zuffa
bilans m bilancio
bilet m biglietto; bilet wstępu biglietto 

d’ingresso
bilet miesięczny abbonamento 

mensile, tessera
bilet powrotny biglietto di andata e 

ritorno
bileter m (w pociągu) controllore; 

(w teatrze) maschera f
bilon m spiccioli m pl
biodro n anca f, (fam) fianco m
biografia f biografia
biskup m vescovo
biszkopciki m pl savoiardi
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biszkopt m pan di Spagna
bitwa f battaglia: pole bitwy campo di 

battaglia
biuletyn m bollettino: biuletyn o stanie 

zdrowia bollettino medico
biurko n scrivania f
biuro n ufficio m
biuro ewidencji ludności /

meldunkowe anagrafe f
biuro podróży agenzia f di viaggi
biuro prasowe ufficio stampa
biuro rzeczy znalezionych ufficio 

oggetti smarriti
biurokracja f burocrazia
biust m -1. petto, seno -2. (popiersie) 

busto
biustonosz m reggiseno
biznes m affari f pl, business inv
biznesmen m uomo d’affari, 

businessman
biżuteria f gioielli m pl; sztuczna 

biżuteria bigiotteria
blacha f -1. lamiera; (biała) latta 

-2. (do pieczenia) teglia
blacharz m lattoniere, stagnaio
blady agg pallido
blankiet m modulo, formulario
blask m chiarore, splendore, 

lucentezza f
blask księżyca chiaro di luna
blaszka f -1. lamella, lamina -2. (liścia) 

lamina
blednąć vi impallidire, sbiancarsi
blef m bluff inv
blefować vi bluffare, bleffare
bliski agg -1. (niedaleki) vicino 

-2. (mający niedługo nastąpić) 
imminente

bliski krewny m parente stretto
blisko avv vicino: mieszkam tu blisko 

abito qui vicino
bliskość f -1. vicinanza, prossimità 

-2. (w czasie) imminenza
blizna f cicatrice

bliźniak m -1. gemello -2. (sweterek 
i bluzka) gemelli pl, twin-set m inv

Bliźnięta n pl (znak zodiaku) Gemelli 
m pl

bloczek m (do notatek) bloc-notes inv
blok m -1. (bryła) blocco 

-2. (mieszkalny) palazzo, isolato
blok polityczny blocco politico
bloki startowe (na bieżni) blocchi di 

partenza
blokada f blocco
blokada kierownicy bloccasterzo m
blond agg inv biondo: włosy blond 

capelli biondi
blondyn m biondo
blondynka f bionda
bluza f blusa; (robocza) camiciotto m
bluzka f camicetta
bluźnić vi bestemmiare
błagać vt implorare, supplicare
błaganie n implorazione f, supplica f
błahostka f inezia, nonnulla, 

sciocchezza
błahy agg futile, di poco conto
błazen m -1. (klaun) clown, pagliaccio 

-2. (głupiec) buffone, pagliaccio
błąd m errore, sbaglio
błądzić vi -1. (chodzić bez celu) 

vagare, errare -2. (myślami) spaziare, 
errare

błąkać się vr errare, vagare
błędnik m (w uchu) labirinto
błędny agg -1. errato, scoretto 

-2. nerw błędny nervo vago -3. (fig) 
błędne koło circolo vizioso

błękit m azzurro
błękitny agg azzurro
błogosławić vt benedire
błogosławiony agg beato, benedetto
błona f -1. membrana -2. (film) 

pellicola
błotnik m parafango
błoto n fango m, mota f
błysk m lampo, bagliore, baleno
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błyskać vi lampeggiare, mandare 
bagliori, balenare

błyskać się vr imp: błyska się 
lampeggia

błyskawica f lampo m
błyskawicznie avv in un lampo, 

immediatamente
błyskawiczny agg -1. immediato 

-2. zamek błyskawiczny cerniera 
lampo

błyszczący agg lucido, luccicante, 
brillante

błyszczeć vi luccicare, brillare, 
risplendere

bo cong perché, poiché
boa m inv (wąż) boa
bochenek m (chleba) pagnotta f
bocian m cicogna f
boczek m pancetta f
boczny agg laterale
bodziec m incentivo, stimolo
bogactwa n pl naturalne risorse f pl 

naturali
bogactwo n ricchezza
bogacz m ricco, riccone
bogaty agg -1. (zamożny) ricco, 

agiato -2. (obfitujący w coś) ricco, 
abbondante

bogini f dea
bohater m -1. eroe -2. (utworu) 

protagonista
bohaterka f -1. eroina -2. (utworu) 

protagonista
boisko n campo m (da gioco, di gara)
boja f boa, galleggiante m
bojaźliwy agg timoroso
bojaźń f timore m
bojownik m militante, sostenitore
bok m -1. (tułowia) fianco 

-2. (przedmiotu) lato, fianco
boks1 m (sport) pugilato, boxe f inv
boks2 m (garażowy, dla konia) box inv
bokser1 m (pies) boxer inv
bokser2 m (sportowiec) pugile, boxeur 

inv

boleć vi far male, aver male: boli mnie 
głowa mi fa male la testa, ho mal di 
testa

bolesny agg -1. (bolący) doloroso, 
dolente -2. (dotkliwy) doloroso

bomba f -1. (pocisk) bomba 
-2. (sensacja) bomba

bomba wulkaniczna bomba volcanica
bombardować vt bombardare
bombowy agg: bombowa wiadomość 

notizia bomba
bon m buono: bon skarbowy buono 

del tesoro
borowik m porcino, boleto
borowina f fango m termale
borsuk m tasso
bosy agg scalzo
botaniczny agg: ogród botaniczny 

giardino botanico
botki m pl stivali
Boże Narodzenie n Natale m
bożonarodzeniowy agg natalizio
boży agg divino, di Dio
bób m fava f
bóbr m castoro
bóg m dio, divinità f
Bóg m Dio
bójka f rissa, mischia, zuffa
ból m dolore, male: ból głowy mal di 

testa
bóle porodowe doglie f pl
brać vt prendere, pigliare
brać pod uwagę prendere in 

considerazione
brać kąpiel, prysznic fare il bagno, la 

doccia
brać ślub sposarsi
brać udział prendere parte, 

partecipare
brak m -1. (niedostatek) mancanza f, 

scarsità f -2. (niedociągnięcie) lacuna 
f, difetto

brak łaknienia inappetenza f
brak zainteresowania desinteresse m
brak żywności carestia f
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• brak – budowlany 
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brak vimp mancare: kogo brak? chi 
manca?

brak mu piątej klepki gli manca un 
giovedì/una rotella

brakować vi mancare, scarseggiare: 
brakuje mi sił mi mancano le forze

brama f porta, portone m
bramka f -1. (furtka) cancello m 

-2. (na boisku) porta, rete
bramkarz m portiere
bransoletka f bracciale m, 

braccialetto m
branża f settore m, categoria
brat m -1. fratello -2. (zakonnik) frate
brat przyrodni fratellastro
bratanek m nipote
bratanica f nipote
bratek m viola f del pensiero
bratni agg fraterno
brąz m -1. (kolor) marrone -2. (stop) 

bronzo
brązowy agg -1. (kolor) marrone 

-2. (z brązu) bronzeo
brednie f pl frottole, fandonie
bredzić vi delirare, farneticare
brew f sopracciglio m
broda f mento m; (zarost) barba
bronić vt -1. difendere, protegere 

-2. (zabraniać) vietare
bronić się vr diffendersi
broń f arma: broń biała, palna arma 

bianca, da fuoco
broszka f spilla
broszura f fascicolo m, opuscolo m
brud m sporco, sudicio, sudiciume
brudas m sporcaccione, sudicione
brudnopis m malacopia f
brudny agg sporco, sudicio
brudzić vt sporcare
brudzić się vr sporcarsi, insudiciarsi
bruk m selciato, lastrico; (fig) znaleźć 

się na bruku ridursi sul lastrico
brukować vt selciare, lastricare
brukowiec m (gazeta) tabloid inv
brukselka f (bot) cavolo m di Bruxelles

brunatny agg bruno
brunet m bruno,moro
brunetka f bruna, mora
brutal m bruto, bestia f
brutalny agg brutale, bestiale
brutto agg: waga brutto peso lordo
brygada f squadra; (wojskowa) brigata
brylant m brillante
bryła f -1. blocco m -2. (geometryczna) 

solido m
bryła ziemi zolla
brytfanna f teglia
bryza f brezza
bryzg m spruzzo, schizzo
brzask m alba f
brzeg m -1. (rzeki, morza) riva f, 

sponda f -2. (krawędź) orlo, margine, 
bordo

brzemię n fardello m, peso m
brzęczeć vi tintinnare; (o owadach) 

ronzare
brzmieć vi suonare, risuonare
brzmienie n (dżwięku) suono m, 

timbro m
brzoskwinia f -1. (drzewo) pesco m 

-2. (owoc) pesca
brzuch m addome, ventre; (fam) 

pancia f
brzydki agg brutto: brzydka pogoda 

brutto tempo; brzydki zapach cattivo 
odore

brzytwa f rasoio m
buda f -1. (budynek) baracca -2. (dla 

psa) cuccia, canile m
budka f casotto m; (z gazetami) edicola
budka dróżnika casa cantoniera, 

casello m
budka telefoniczna cabina telefonica
budowa f -1. (budowanie) costruzione 

-2. (plac) cantiere m
budowa ciała corporatura, fisico m
budować vt costruire, edificare, 

fabbricare
budowla f costruzione, edificio m
budowlany agg edile, edilizio
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 budynek – Całun Turyński •
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budynek m edificio, fabbricato
budyń m budino
budzić vt svegliare
budzić się vr svegliarsi
budzik m sveglia f
budżet m bilancio, budget inv
bufet m buffet inv
bufon m fanfarone
bujać vt (kołysać) dondolare
bujać vi (kłamać) raccontare balle
bujać w obłokach avere la testa nelle 

nuvole
bujany agg: fotel bujany sedia 

a dondolo
bujny agg abbondante, esuberante
bukiet m (kwiatów) mazzo (di fiori)
bulion m brodo
bulwar m corso, viale; (nadrzeczny) 

lungofiume
bulwersować vt sconvolgere, 

sconcertare
bułka f panino m, pagnotta; bułka 

przekładana (wędliną, serem) panino 
imbottito

bułka tarta pangrattato m
bunt m rivolta f
buntować vt incitare (alla rivolta)
buntować się vr ribellarsi, rivoltarsi
burak m barbabietola f
burmistrz m sindaco
bursztyn m ambra f
burta f (statku) bordo m
burza f tempesta, bufera, temporale m
burzyć vt demolire, distruggere
burżuazja f borghesia
burżuazyjny agg borghese
but m scarpa f: buty piłkarskie scarpe 

bullonate
buty narciarskie scarponi m pl da sci
butelka f bottiglia
być vi essere, esserci: być na urlopie 

essere in vacanza; być w modzie 
essere di moda

być bardzo zajętym avere molto da 
fare

być może forse, può darsi
być na diecie stare a dieta
być śpiącym avere sonno
bydło n bestiame m
byk m -1. (zwierzę) toro -2. Byk (znak 

zodiaku) Toro -2. (błąd) granchio, 
cantonata f

byle cong -1. (wyraża cel) per 
-2. (wyraża warunek) purché

byle partic: o byle co per un nonnulla
byle co, byle kto qualsiasi cosa, 

chiunque
byle gdzie dovunque
byle jak, byle jaki alla meno peggio, 

qualunque
były agg ex: były dyrektor l’ex direttore
bynajmniej avv mica, per niente
bystry agg -1. (szybki) rapido 

-2. (sprytny) acuto, sveglio
byt m esistenza f
bywać vi frequentare, praticare
bywalec m frequentatore, habitué inv
bzdura f frottola, balla, fandonia

C
c n (litera) c f, m inv
cal f pollice
całkiem avv del tutto, pienamente
całkowicie avv totalmente, 

completamente
całkowity agg totale, complessivo
całość f totalità, insieme m
całować vt baciare: całować w usta 

baciare sulla bocca
całować się vr baciarsi
całun m sudario, coltre f; (dawniej) 

sindone f
Całun Turyński Sacra Sindone
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• cały – chłopiec okrętowy 
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cały agg tutto, intero: cały czas tutto il 
tempo; całe szczęście! per fortuna!

cały i zdrowy sano e salvo
cebula f cipolla
cecha f carattere m, tratto m, proprietà
cecha dziedziczna carattere ereditario
cecha logarytmu caratteristica f di un 

logaritmo
cegła f mattone m, laterizio m
cekin m lustrino
cel m -1. (na tarczy) bersaglio 

-2. (dążenie) scopo, obiettivo 
-3. (miejsce docelowe) meta

cela f cella
celnik m doganiere
celny agg doganale: kontrola celna 

visita doganale
celować vi (do czegoś, kogoś) mirare, 

puntare
celownik1 m (przypadek gramatyczny) 

dativo
celownik2 m (w broni, w aparacie 

fotograficznym) mirino
cena f prezzo m, costo m; za wszelką 

cenę ad ogni costo
cenić vi apprezzare, stimare
cennik m listino, tariffario
cenny agg prezioso, costoso
centrala f centrale
centralka f telefoniczna centralino m
centralny agg centrale
centrum n centro: centrum 

elektroniczne centro elettronico
centrum miasta centro città
centymetr m centimetro
ceramika f ceramica
ceramika budowlana laterizi m pl
ceregiele f pl complimenti m pl: bez 

ceregieli! senza complimenti!
ceremonia f cerimonia
cesarski agg imperiale
cesarskie cięcie n taglio m cesareo
cesarstwo n impero
cesarz m imperatore
cham m cafone, zotico, villano

chamka f cafona, zotica, villana
chamski agg villano, rozzo, zotico
chandra f spleen m inv; mieć chandrę 

essere giù di corda
chaotyczny agg caotico, confuso
charakter m carattere, natura f: 

człowiek z charakterem uomo di 
carattere

charakter pisma calligrafia f
charakterystyczny agg caratteristico, 

particolare
chargé m d’affaires incaricato d’affari
chcieć vi volere, avere voglia: chce mi 

się śmiać, płakać mi viene da ridere, 
da piangere

chciwość f avidità, brama, cupidigia
chciwy agg avido,bramoso, cupido
chemia f chimica
chemiczny agg chimico
chęć f -1. voglia, desiderio m: mieć 

na coś chęć aver voglia di qlco 
-2. (zamiar) intenzione

chętnie avv volentieri, con piacere
chiński agg -1. cinese -2. język chiński 

cinese m
Chińczyk m cinese
chirurg m chirurgo, medico chirurgo
chlapać vi spruzzare, schizzare
chleb m pane: chleb świeży, 

czerstwy, razowy pane fresco, 
raffermo,integrale

chleb powszedni pane quotidiano
chlew m porcile
chłodnica f (w samochodzie) 

radiatore m
chłodny agg fresco, freddino
chłop m -1. (wieśniak) contadino 

-2. (mężczyzna) uomo, maschio
chłopak m -1. ragazzino 

-2. (narzeczony) ragazzo
chłopczyk m (dziecko) bambino, 

maschietto
chłopiec m ragazzo
chłopiec na posyłki fattorino
chłopiec okrętowy mozzo
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chłód m -1. freddo -2. (fig) freddezza f
chmiel m (bot) luppolo
chmura f nube, nuvola
chmura radioaktywna nube 

radioattiva
choć, chociaż cong nonostante, pur, 

anche se, benché
chodak m zoccolo
chodnik m -1. (trotuar) marciapiede 

-2. (dywan) passatoia f
chodzenie n andatura f, il 

camminare m
chodzenie tam i z powrotem 

andirivieni m
chodzić vi -1. (stąpać) camminare, 

andare, venire: chodzić szybko, 
powoli camminare svelto, 
lentamente; chodź tu! vieni qua! 
-2. (kursować) circolare: dziś 
tramwaje nie chodzą oggi i tram 
non circolano -3. (funkcjonować) 
andare, funzionare: zegarek nie 
chodzi l’orologio non va più 
-4. o co chodzi? di che cosa si 
tratta?; chodzą słuchy, że... gira voce 
che...

chodzić koło swoich spraw curare 
i propri affari

chodzić po mieście andare in giro per 
la città

choinka f (bożonarodzeniowa) albero 
m di Natale

cholera f (choroba) colera m inv
cholera int (wulgarnie) merda!; idź 

do cholery! vaffanculo!
chorągiew f bandiera, insegna, 

stendardo m
choroba f malattia, male m, morbo m
choroba morska mal m di mare
choroba int accidenti!, porca miseria!
chorobliwy agg morboso, ossessivo: 

chorobliwa miłość amore morboso
chorobowy agg morboso, patologico
chorować vi essere malato, ammalarsi
chorowity agg malaticcio

chory agg malato: chory na serce 
malato di cuore

chory m malato, ammalato, infermo
chód m andatura f, passo
chór m coro
chrapać vi russare
chronić vt proteggere, riparare
chronić się vr proteggersi, ripararsi
chropowaty agg ruvido,scabro
chrypa f raucedine f
chrzan m rafano
chrzcić vt -1. battezzare -2. chrzcić 

wino battezzare il vino
chrzest m battesimo
chrześniaczka f figlioccia
chrześniak m figlioccio
chrześcijanin m cristiano
chrześcijaństwo n cristianesimo m
chudy agg magro
chuligan m teppista
chuliganeria f teppaglia
chusteczka f (do nosa) fazzoletto m
chusteczka higieniczna fazzoletto di 

carta
chwalić się vr vantarsi, lodarsi
chwalipięta m, f ammazzasette m,f 

inv, spaccone m
chwała f gloria, lode
chwała Bogu! Dio sia lodato!
chwast m malerba f
chwiać się vr 

barcollare,vacillare,ondeggiare
chwila f momento m, attimo m: 

chwilami a momenti
chwilowy agg momentaneo, 

passeggero
chwytać vt afferrare, pigliare
chyba partic forse avv
chyba że cong a meno che, salvo che
chybić vt mancare: chybić celu 

mancare il bersaglio
chytry agg -1. (skąpy) avaro, spilorcio 

-2. (przebiegły) astuto, furbo
ci pron pers ti, te: powiem ci coś ti 

dirò qualcosa; dam ci to te lo darò
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ci agg domostr questi : ci chłopcy 
questi ragazzi

ci pron dimostr questi, quelli, coloro: 
ci, którzy przyjdą coloro che 
verranno

ciałko n (biol) globulo m: białe, 
czerwone ciałka krwi globuli bianchi, 
rossi

ciało n corpo m: ciało ludzkie corpo 
umano

ciasny agg -1. stretto, ristretto -2. (fig) 
limitato, ristretto

ciastko n dolce m, pasticcino m, 
pasta f

ciasto n -1. (masa) pasta f -2. (wyrób) 
torta f, dolce m

ciasto francuskie, kruche pasta 
sfoglia, frolla

ciąć vt tagliare
ciąg m 1(pasmo) sfilata f, fascia f 

-2. (tok) corso, filo
ciąg dalszy seguito; ciąg dalszy nastąpi 

segue
ciągle avv continuamente, 

costantemente
ciągły agg continuo: linia ciągła linea 

continua
ciągnąć vt -1. (wlec) tirare, trascinare 

-2. (fig) continuare, menare per le 
lunghe

ciagnąć losy tirare a sorte
ciągnik m trattore
ciąża f gravidanza: być w ciąży essere 

incinta
ciążyć vi pesare, essere pesante
cicho avv (mówić) piano, a bassa voce; 

(chodzić) silenziosamente
cicho int zitti!, silenzio!
cichy agg -1. (nieczyniący hałasu) 

silenzioso, quieto -2. (głos, dźwiek) 
piano, sommesso

ciebie, cię pron pers ti, te: znam cię ti 
conosco; dla ciebie per te

ciec, cieknąć vi colare, gocciolare
ciecz f liquido m, fluido m

ciekawość f curiosità
ciekawski m ficcanaso, curiosone
ciekawy agg -1. (czegoś) curioso 

-2. interessante
cielę n -1. (zool) vitello m -2. (fam, fig) 

minchione m
ciemno avv buio: jest już ciemno è già 

buio
ciemność f oscurità, buio m
ciemnota f ignoranza, oscurantismo m
ciemny agg scuro, buio,cupo: ciemna 

noc la notte buia
cienki agg fine, sottile
cień m ombra f
cień do oczu ombretto m
cieplarnia f serra
cieplny agg termico
ciepło n caldo m, calore m: ciepło 

słoneczne calore solare
caldo avv ciepło: jest ciepło fa caldo; 

jest mi ciepło ho caldo
ciepły agg -1. caldo, tiepido 

-2. (serdeczny) caldo, caloroso
cierń m spina f
cierpiący agg sofferente, patito
cierpieć vt, vi soffrire, patire
cierpieć głód soffrire/ patire fame
cierpieć na ból głowy soffrire di mal 

di testa
cierpienie n sofferenza f, patimento m
cierpki agg -1. acre, aspro -2. (fig) 

aspro, pungente
cierpliwość f pazienza
cierpliwy agg paziente
cieszyć się vr rallegrarsi, gioire
cieszyć się dobrym zdrowiem godere 

della buona salute
cieśnina f stretto m
cię pron pers ti: kocham cię ti amo
ciężar m -1. peso -2. (fig) peso, 

fardello, carico
ciężar atomowy, właściwy peso 

atomico, specifico
ciężarna agg (kobieta) incinta
ciężarówka f autocarro m, camion m
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ciężki agg -1. (o dużej wadze) pesante 
-2. (trudny) difficile, duro: ciężka 
praca lavoro duro -3. (poważny) 
grave: ciężka choroba malattia grave

ciężkie roboty f pl lavori m pl forzati
ciężko avv pesantemente, 

difficilmente, a fatica
ciężkostrawny agg indigesto, pesante
cios m -1. (uderzenie) colpo -2. (fig) 

colpo, disgrazia f
ciotka f zia
cisza f silenzio m; (spokój) quiete, 

calma
cisza tropikalna calma tropicale
ciśnienie n atmosferyczne pressione 

f atmosferica
ciśnienie n krwi pressione/ tensione 

f sanguina
ciuciubabka f (zabawa) moscacieca
clić vt sdoganare
cło n dazio m, dogana f: zapłacić cło 

pagare la dogana
cmentarz m cimitero, camposanto
cnota f -1. (prawość) virtù -2. (czystość) 

castità, verginità
co pron che cosa?, che?: co robisz? 

che fai?
co partic ogni: co dwa dni ogni due 

giorni
co do mnie quanto a me
co najmniej, co najwyżej almeno, 

tutt’al più
coca-cola f Coca-Cola
codzienny agg quotidiano
cofać vt (odwoływać) ritirare, revocare
cofać samochód andare indietro con 

la macchina
cofać się vr arretrare, indietreggiare, 

retrocedere
cokolwiek pron qualsiasi cosa, 

qualcosa
cokół m zoccolo, piedistallo
comiesięczny agg mensile
coraz avv sempre più
coroczny agg annuo, annuale

coś pron qualcosa: coś pięknego 
qualcosa di bello; (nieokreślona 
rzecz) roba f

coś niesamowitego! roba da matti!
coś podobnego! che roba!
córka f figlia
cotygodniowy agg settimanale
cud m miracolo, prodigio; cudem per 

miracolo
cudowny agg -1. (nadprzyrodzony) 

miracoloso -2. (wspaniały) 
meraviglioso, splenddido

cudzoziemiec m straniero
cudzoziemka f straniera
cudzoziemski agg straniero
cudzysłów m virgolette fpl: 

w cudzysłowie fra virgolette
cukier m zucchero: cukier puder 

zucchero a velo
cukierek m caramella f
cukiernia f pasticceria
cukrzyca f diabete
cukrzyk m diabetico
cwaniak m furbacchione, furfante
cwany agg furbo, scaltro
cyfra f cifra, numero m
cyfrowy agg digitale: zegarek cyfrowy 

orologio digitale
cykl m ciclo
cynamon m cannella f
cyrk m circo
cytat m citazione f
cyrkiel m compasso
cytrusy m pl agrumi
cytryna f limone m
cytrynówka f limoncello m
cywil m civile, borghese: w cywilu da 

borghese
cywilny agg -1. (niewojskowy) civile, 

borghese: policjant po cywilnemu 
poliziotto in borghese -2. civile: 
kodeks cywilny codice civile; ślub 
cywilny matrimonio civile

cywilizacja f civiltà
czapka f berretto m
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czar m (urok) fascino, incanto
czarny agg -1. nero -2. (mroczny) 

scuro, buio,nero
czarna magia f magia nera
czarna owca f pecora nera
czarna skrzynka f scatola nera
czarny rynek m mercato nero, borsa 

f nera
czarodziej m mago, negromante
czarodziejka f maga
czarodziejski agg magico: 

czarodziejska różdżka baghetta 
magica

czarować vi -1. (czynić czary) 
incantare, stregare -2. (zachwycać) 
ammagliare, incantare

czarownica f strega
czarterowy agg: lot czrterowy volo 

charter
czarujący agg affascinante, incantevole
czary m pl malia f, incantesimo m
czas m tempo; czas to pieniądz il 

tempo è denaro
czas urzędowy (letni,zimowy) ora 

legale
czas miejscowy ora locale
czasami avv a volte, ogni tanto, 

talvolta
czasopismo n rivista f, periodico m
czasownik m verbo
czaszka f cranio m; teschio m
czat m (inform) chat inv
cząstka f (owocu) spicchio m
czczo avv: na czczo a digiuno
czek m assegno, chèque inv: czek 

bez pokrycia, na okaziciela assegno 
a vuoto, al portatore

czekać vi, vt (na kogoś, na coś) 
aspettare (qlcu, qlco)

czekanie n attesa f, aspettativa f
czekolada f cioccolato m; (napój) 

cioccolata
czekoladka f cioccolatino m
czepek m cuffia f: czepek kąpielowy 

cuffia da bagno

czereśnia f (owoc) ciliegia
czerń f nero m
czerwiec m giugno
czerwień f rosso m
czerwienić się vr (rumienić się) 

arrossire, diventare rosso
czerwony agg rosso: czerwone wino 

vino rosso
Czerwony Krzyż m Croce f Rossa
czesać się vr pettinarsi
cześć int ciao!
często avv spesso
częsty agg frequente
częsty gość m (lokalu) habitué inv
część f parte: części ciała le parti del 

corpo
część zamienna parte di ricambio
czkać vi singhiozzare
czkawka f singhiozzo m
członek m -1. (część ciała) membro 

-2. (np.partii) membro
człowiek m uomo
czołg m carro armato
czoło n fronte f
czopek m supposta f
czosnek m aglio
czubek m -1. (szczyt) cima f -2. (ostry 

koniec) punta f -3. (u ptaków) ciuffo
czuć vt sentire, provare: czuć ból 

sentire un dolore
czuć vi (czymś) sapere, puzzare; 

w pokoju czuć zaduch la camera sa 
di chiuso

czuć się vr sentirsi
czułość f tenerezza
czuły agg tenero
czuwać vi vegliare
czwartek m giovedì: Wielki Czwartek 

Giovedì Santo
czwórka f -1. (liczba) quattro m 

-2. (bieg) la quarta f
czy cong se, che: powiedz, czy możesz 

mi pomóc dimmi se puoi aiutarmi
czyj agg di chi: czyj to dom? di chi è 

questa casa?
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czyli cong cioè, ovvero
czyn m atto, azione f, opera f
czynić vt (robić) fare, operare, agire
czynić cuda, postępy fare miracoli, 

progressi
czynnik m fattore, agente
czynność f -1. (praca) attività, 

lavoro -2. (procedura) procedura, 
procedimento m

czynny agg -1. (aktywny) attivo, 
operativo: być czynnym essere attivo 
-2. (o sklepie) aperto

czynny wulkan volcano attivo
czynsz m pigione, canone d’affitto
czystość f nettezza, pulizia
czysty agg netto, pulito; czyste niebo 

cielo limpido
czysta wełna f lana pura
czyścić vt pulire, lustrare
czyściec m purgatorio
czytać vt leggere
czytelnia f sala di lettura
czytelniczka f lettrice
czytelnik m lettore
czytelny agg leggibile
czytnik m lettore

Ć
ćma f farafalla notturna
ćpać vt (narkotyzować się) strippare
ćpun m (narkoman) sballato
ćwiartka f quarto m: ćwiartka kurczaka 

un quarto di pollo
ćwiczenie n esercitazione f, 

addestramento m; esecizio m
ćwiczenia matematyczne esecizi di 

matematica
ćwiczyć vt esercitare, allenare, 

addestrare

ćwiczyć się vr esercitarsi, allenarsi, 
addestrarsi

ćwierć f quarto m: ćwierć litra un 
quarto di litro

ćwierćfinały m pl quarti (di finale)
ćwierkać vi cinguettare

D
d n (litera) d f, m inv
dach m tetto
dachówka f tegola
dać patrz dawać
daleki agg lontano, distante; z daleka 

da lontano
Daleki Wschód Estremo Oriente
daleko avv lontano, distante: daleko 

stąd lontano da qui
dalekowidz m presbite
dama f -1. dama, signora 

-2. (w kartach) dama, donna
damski agg di/da donna
dane f pl dati m pl
dane osobowe generalità f pl
danie n piatto m: pierwsze danie 

primo piatto
dar m -1. (podarek) regalo, omaggio 

-2. (talent) dono
daremny agg vano, inutile
darmo avv: za darmo gratuitamente; 

na darmo invano
darmowy agg gratuito
darmozjad m parassita, scansafatiche
darować vt 1(dać) donare 

-2. (przebaczyć) perdonare
darować komuś karę rimettere la 

pena a qlcu
data f data
data płatności termine m di 

pagamento
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dawać, dać vt dare
dawać do zrozumienia far capire
dawać znać o czymś far sapere qlco
dawca m datore, donatore: dawca 

krwi donatore di sangue
dawka f dose
dawny agg -1. vecchio, antico 

-2. (były) ex, già
dąb m quercia f
dbać vi curare: dbać o dom curare la 

casa
debata f dibattito m, discussione
dealer m narkotykowy pusher inv, 

spacciatore di droga
dealer m samochodowy 

concessionario
debiut m debutto
debiutant m debuttante
decydować się vr decidersi
decyzja f decisione: podjąć decyzję 

prendere una decisione
dedukować vt dedurre, concludere
dedykacja f dedica
defekt m difetto
defilada f sfilata
defraudacja f frode
degustacja f degustazione,assaggio m
deklaracja f dichiarazione: deklaracja 

celna,podatkowa dichiarazione 
doganale, dei redditi

dekolt m -1. (w sukni) scollatura f 
-2. (na ciele) petto

dekoracja f decorazione, 
ornamento m

dekorować vt decorare, ornare; 
(danie) guarnire

dekret m decreto
delegacja f -1. (przedstawicielstwo) 

delegazione, rappresentanza 
-2. (wyjazd służbowy) trasferta

delektować się vr dilettarsi, gustare
delikatny agg delicato, fine, sottile
demokracja f democrazia
demokrata m democratico
demokratyczny agg democratico

demonstracja f dimostrazione, 
manifestazione

demonstrować vi -1. (prezentować) 
mostrare, presentare 
-2. (manifestować) manifestare

demoralizacja f depravazione
denerwować vt irritare, innervosire, 

dare ai nervi
denerwować się vr irritarsi, 

innervosirsi
dentysta m dentista
depilator m depilatore
depozyt m deposito; depozyt bankowy 

deposito bancario
depresja f -1. (terenu) depressione 

-2. (med) depressione, abbattimento 
m

deptać vt pestare,calpestare: nie 
deptać trawników è vietato 
calpestare le aiuole

deptać komuś po piętach stare alle 
calcagna di qlcu

deputowany m deputato
deska f tavola, asse: deska 

do prasowania asse da stiro
deska surfingowa surf m inv
deskorolka f skateboard m inv
despota m tiranno
deszcz m pioggia f: pada deszcz piove
detal m dettaglio, particolare
detektyw m investigatore
detergent m detergente
dewiza f massima, motto m
dewizy f pl valuta f estera
dezodorant m deodorante
dezynfekować vt disinfettare
diabeł m diavolo; posłać do diabła 

mandare al diavolo
diagnoza f diagnosi inv
diament m diamante
dieta f dieta, regime m: być na diecie 

stare a dieta
dieta poselska indennità parlamentare
dieta służbowa diaria, trasferta
dla prep per : dla żartu per scherzo
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dlaczego avv (w pytaniach) perché
dlatego avv perciò, per questo
dlatego że perché
dłoń f palma, mano m
dług m debito
długi agg lungo
długo avv a lungo, per molto tempo
długopis m penna f a sfera, biro f inv
długość f lunghezza
długość geograficzna longitudine
długoterminowy agg a lunga scadenza
dłużnik m debitore
dmuchać vi soffiare
dmuchawiec m dente di leone, 

soffione
dniówka f giornata (lavorativa)
dno n fondo m
do prep a, in, da: iść do domu, 

do lekarza andare a casa, dal 
medico; jechać do Włoch andare in 
Italia

do jutra ! a domani !
do zobaczenia ! arrivederci!
doba f -1. (24 godziny) ventiquattrore f 

pl -2. (epoka) era, età
dobra int (fam) d’accordo!, benone!
dobranoc int buonanotte!
dobro n bene m
dobrobyt m benessere
dobroczynność f beneficenza
dobroć f bontà
dobry agg buono
dobry wieczór! buonasera!
dobrze avv bene; (fam) dobrze mu 

tak! gli sta bene!
dochód m reddito, entrata f
dochód narodowy reddito nazionale
docieranie n (samochodu) rodaggio m
dodatek m aggiunta f, supplemento
dodatek nadzwyczajny (gazety) 

edizione f straordinaria
dodatki rodzinne assegni familiari
dodatkowy agg accessorio, 

supplementare

dodatni agg positivo, favorevole
dodać,dodawać vt -1. (dołączać) 

aggiungere -2. (sumować) 
addizionare

dodać odwagi incoraggiare
doić vt (także fig) mungere
dojazd m (do czegoś) accesso
dojechać vi giungere, arrivare
dojeżdżać vi codziennie do pracy fare 

il pendolare
dojrzałość f maturità
dojrzały agg maturo
dojrzewać vi maturare, diventare 

maturo
dojrzewanie n -1. (owoców) 

maturazione f -2. (człowieka) 
pubertà f, adolescenza f

dojść vi arrivare, raggiungere
dojść do zdrowia rimettersi in salute
dokąd avv dove: dokąd idziesz? dove 

vai?
dokładny agg preciso, esatto
dokonywać vt adempire, compiere, 

realizzare
dokończyć vt finire, terminare
doktor m (lekarz) dottore, medico; 

(tytuł) dottore
dokuczać vi seccare, infastidire (qlcu), 

dar fastidio
dokuczliwy agg fastidioso,seccante
dokument m documento, certificato
dolegliwość f (med) disturbo m, 

malanno m
dolina f valle
dolny agg inferiore, di sotto
dołączać vt allegare, accludere
dom m casa f, edificio
dom akademicki casa f dello studente
dom dziecka orfanotrofio m
dom handlowy grande magazzino, 

emporio
dom wariatów manicomio m
domagać się vr chiedere, esigere, 

reclamare
domofon m citofono
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domowy agg domestico,casalingo, 
casereccio

domysł m supposizione f
domyślać się vr suporre, sospettare, 

intuire
doniczka f vaso m da fiori
donos m delazione f; (fam) soffiata f
donosiciel m delatore; (fam) soffiatore
donosić vt (na kogoś) denunciare; 

(fam) soffiare
dopiero avv appena, solo
dopłata f supplemento m
dopływ m (rzeki) affluente
dopóki avv finché, fino a quando
doprowadzać vt -1. condurre, 

accompagnare -2. (fig)condurre, 
portare

doradca f consulente, consigliere
doręczać vt consegnare, recapitare
doręczenie n consegna f
doroczny agg annuo, annuale
dorosły agg, m adulto
dorsz m merluzzo
dorycki agg dorico: porządek dorycki 

ordine dorico
dorywczy agg saltuario, occasionale
doskonalenie (się) n 

perfezionamento m
doskonalić się vr perfezionarsi
doskonały agg perfetto, eccellente
dosłowny agg letterale, testuale: 

tłumaczenie dosłowne traduzione 
letterale

dostać vt -1. (otrzymać) ricevere, 
ottenere -2. (dosięgać) toccare, 
raggiungere

dostać zapalenia płuc ammalarsi di 
polmonite

dostarczać vt fornire, consegnare
dostateczny agg sufficiente
dostatek m agiatezza f, benessere
dostatni agg agiato, benestante
dostawa f consegna, fornitura
dostawca m fornitore
dostęp m accesso

dostępny agg -1. accessibile 
-2. (o osobie) abbordabile

dostosować vt adattare, adeguare
dostrzec vt scorgere (qlcu/qlco), 

accorgersi (di qlcu/qlco)
dosyć, dość avv abbastanza; dość 

dużo parecchio
dosyć int basta!
doświadczenie n -1. esperienza f 

-2. (eksperyment) esperimento m, 
prova f

doświadczalny agg sperimentale
doświadczony agg esperto, provetto
dotąd avv -1. (do tego miejsca) fino 

a questo punto, fin qui -2. (do tego 
czasu) finora, fino adesso -3. (wciąż) 
ancora

dotrzymywać vt (obietnicy, słowa) 
mantenere

dotrzymywać towarzystwa tenere 
compagnia

dotychczas avv finora
dotyczący agg concernente, 

riguardante
dotyczyć vt concernere, riguardare
dotyk m -1. (zmysł) tatto 

-2. (dotknięcie) tocco
dotykać vt -1. toccare -2. (fig) colpire
dowcip m spirito,arguzia f; (żart) 

barzeletta f, facezia f
dowcip obrazkowy vignetta f
dowcipniś m bulrone, mattacchione
dowcipny agg spiritoso, arguto
dowiadywać się vr informarsi, 

chiedere notizie (di qlcu/qlco)
dowiedzieć się vr venire a sapere, 

apprendere
dowód m prova f, argomento
dowód osobisty carta f d’identità
dowód rzeczowy przestępstwa corpo 

del reato
dowódca m comandante, capo
dozorca m portinaio, custode, portiere
dozorczyni f portinaia
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dozór m sorveglianza f, guardia f, 
vigilanza f

dozwolony agg permesso, lecito
dół m -1. (w ziemi) fossa f 

-2. (najniższe miejsce) basso
drabina f scala (a pioli)
dramat m dramma, tragedia f
drań m mascalzone, mariolo
drapacz m chmur grattacielo
drapać vt grattare, graffiare
drapać się vr grattarsi, graffiarsi
drapak m : dać drapaka darsela 

a gambe
drapieżny agg -1. (zwierzę) rapace, 

predatore -2. (fig) feroce, rapace
drażnić vt irritare
dres m tuta f
dreszcz m brivido: mieć dreszcze 

avere i brividi
dreszczowiec m thriller inv, thrilling 

inv
drewno m legno m; (opałowe) legna f
dręczyć vt tormentare, molestare
drobiazg m -1. (rzecz) gingillo 

-2. (błahostka) sciocchezza f, 
bagatella f

drobiazgowy agg -1. (szczegółowy) 
dettagliato, minuzioso 
-2. (pedantyczny) meticoloso

drobny agg piccolo, minuto, fine
drobne pieniądze m pl spiccioli
droga f strada, via; po drodze strada 

facendo
droga krzyżowa via crucis
Droga Mleczna Via Lattea
droga prawna via legale
droga szybkiego ruchu superstrada
drogi agg -1. (kosztowny) caro, costoso 

-2. (kochany) caro
drogowskaz m cartello stradale, 

segnale di direzione
drogowy agg stradale
drożdże pl lievito m: drożdże piwne 

lievito di birra
drób m pollame

druk m stampa f
drukarka f (inform) stampante: 

drukarka laserowa, atramentowa 
stampante laser, a getto d’inchiostro

drukować vt stampare, pubblicare
drut m filo di ferro; drut kolczasty filo 

spinato
drut do robótek ręcznych ferro da 

calza
drużyna f squadra
drzazga f scheggia
drzemać vi sonnecchiare, pisolare
drzemka f sonnellino m, pisolino m
drzewo n albero m; (opałowe) legna f
drzewa iglaste, liściaste alberi 

conifere, a foglie
drzewa owocowe alberi da frutta
drzwi plt porta f: wyrzucić za drzwi 

mettere alla porta
drzwi obrotowe porta girevole
drzwiczki plt portiera f, sportello m
drżeć vi tremare, tremolare,fremere
dubbing m doppiaggio, doppiatura f
dubler m (w filmie) controfigura f
duch m -1. (umysł) animo -2. (zjawa) 

spettro, fantasma
duma f orgoglio m, superbia
dumny agg orgoglioso, fiero, superbo
dupa f (wulgarnie) culo m
dusić vt -1. (gotować) stufare, brasare 

-2. (o dymie) soffocare -3. (chwytać 
za gardło) strangolare

dusić się vr (nie móc oddychać) 
soffocarsi

dusza f anima
duszny agg afoso, soffocante
duża litera f maiuscola
duży agg grande, grosso
dworzec m stazione f
dwójka f -1. (liczba) due m -2. (bieg) la 

seconda
dwudziesty pierwszy wiek m il 

Duemila: w XXI wieku nel Duemila
dyktować vt dettare
dym m fumo
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dymić vi fumare
dymisja f dimissione
dynamiczny agg dinamico, vivo
dynia f zucca
dyplom m diploma
dyrektor m direttore; dyrektor szkoły 

preside
dyrektorka f direttrice
dysk m disco: rzut dyskiem lancio del 

disco
dysk m twardy (inform) disco fisso/

rigido
dyskietka f (inform) dischetto m
dyskretny agg discreto
dyskusja f discussione
dyskutować vi discutere
dysponować vi disporre
dystans m distanza f
dystrybutor m paliwa distributore di 

benzina
dywan m tappeto
dywanik m łazienkowy scendibagno
dywanik m przy łóżku scendiletto, 

pedana f
dzban m broca f, bricco
dziać się vr avvenire, accadere, 

succedere
dziadek m -1. nonno -2. (w brydżu) 

morto
dziadek do orzechów scaccianoci inv
dział m settore, reparto, sezione f
działać vi -1. agire, operare 

-2. (funkcjonować) funzionare
działać na nerwy dare ai/sui nervi
działalność f attività
działo n cannone m
dziąsło n gengiva f
dziecięcy agg puerile, infantile
dzieciństwo n infanzia f
dziecko n bambino m,bimbo m
dziedziczyć vt ereditare
dziedzina f settore m, campo m, 

ambito m
dziekan m decano

dziekanat m decanato
dzielenie n divisione f
dzielić vt dividere
dzielnica f quartiere m: dzielnica 

mieszkaniowa quartiere residenziale
dzielny agg coraggioso, valoroso
dzieło n opera f, creazione f
dzieło sztuki opera d’arte
dziennie avv al giorno, giornalmente
dziennik m (gazeta) giornale, 

quotidiano
dziennik klasowy registro di classe
dziennik telewizyjny telegiornale
Dziennik Ustaw Gazzetta f Uffciale
dziennikarstwo n giornalismo m
dziennikarz m giornalista
dzienny agg giornaliero, diurno: hotel 

dzienny albergo diurno
dzień m giorno, giornata f: za dnia di 

giorno
dzień dobry ! buongiorno!
dzień powszedni, świąteczny giorno 

feriale, festivo
dzień roboczy giorno lavorativo
dziesiątka f decina
dziewica f vergine
dzięki int grazie
dzięki prep grazie a, mediante
dziękować vi (komuś za coś) 

ringraziare (qlcu di qlco)
dzik m (zool) cinghiale
dziki agg -1. selvatico, selvaggio 

-2. (fig) feroce, crudele
dziób m (ptaka) becco
dziób statku prua f
dziób samolotu muso dell’aereo
dzisiaj, dziś avv oggi; dziś rano 

stamattina; dziś wieczorem stasera; 
dziś w nocy stanotte

dzisiejszy agg odierno, di oggi
dziura f -1. buco m, foro m 

-2. (mieścina) paesotto m, buco m
dziurki f pl w uszach buchi m pl delle 

orecchie
dziwka f (wulgarnie) puttana
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dziwić się vr meravigliarsi
dziwny agg strano, bizzarro
dzwon m campana f
dzwonek m campanello; (dźwięk) 

squillo
dzwonić vi suonare, squillare; 

(telefonować) telefonare
dzwonić zębami battere i denti
dzwonnica f campanile m
dźwięczeć vi suonare, risuonare
dźwięk m suono, timbro
dźwig m gru, montacarichi
dźwigać vt sollevare, alzare
dźwignia f leva; (ręczna) manetta
dźwignia zmiany biegów leva del 

cambio
dżdżownica f lombrico m
dżinsy plt blue-jeans m pl
dżokej m fantino, jockey inv
dżudo n judo m, giudò m
dżudoka m judoka, judoista, giudoista
dżuma f peste
dżungla f giungla

E
e n (litera) e f, m inv
echo n eco m
edukacja f educazione
efekt m effetto, risultato
efekt cieplarniany effetto serra
efekty specjalne effetti speciali
egoista m egoista
egoizm m egoismo
egzamin m esame: egzamin pisemny, 

ustny esame scritto, orale
egzamin dojrzałości esame di 

maturità
egzemplarz m esemplare, copia f
ekierka f squadra

ekipa f squadra
ekologia f ecologia
ekologiczny agg ecologico
ekonomia f economia
ekonomiczny agg economico
ekran m schermo: ekran telewizyjny 

schermo televisivo
ekranizacja f sceneggiato m
eksmisja f sfratto m
eksmitować vt sfrattare
ekspansja f espansione
ekspedientka f commessa
ekspert m esperto, perito
eksperyment m esperimento
eksperymentalny agg sperimentale
eksperymentować vt sperimentare
eksploatować vt sfruttare
eksplodować vi esplodere
eksplozja f esplosione
ekspres m -1. (list) espresso 

-2. (pociąg) rapido
ekspres do kawy macchina per caffè 

espresso
ekstrawagancki agg stravagante
ekwipunek m equipaggiamento
elastyczny agg elastico
elegancja f eleganza
elegancki agg elegante, fino
elektroniczny agg elettronico
elektronika f elettronica
elektrownia f centrale elettrica
elektryczność f elettricità
elektryk m elettricista
elektryk samochodowy elettrauto inv
element m elemento
elementarny agg elementare, 

rudimentale
elementarz m sillabario
eliminacje f pl eliminatorie
emalia f smalto m
emblemat m emblema
embrion m embrione
emeryt m pensionato
emerytka f pensionata
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emerytura f pensione
emigracja f emigrazione
emigrować vi emigrare
emocja f emozione, commozione
emocjonować się vr emozionarsi
emotikon m emoticon inv
energia f (siła) energia, forza
energia elektryczna energia elettrica
energiczny agg energico
entuzjasta m entusiasta
entuzjastyczny agg entusiastico
entuzjazm m entusiasmo
entuzjazmować się vr (czymś) 

entusiasmarsi (di qlco)
epicentrum n epicentro m
epidemia f epidemia
epilepsja f epilessia
epizod m (wydarzenie)episodio, 

vicenda f
epoka f epoca, età
era f era: przed naszą erą avanti Cristo
erudyta m erudito
esencja f (napar z herbaty) infuso di tè
eskadra f -1. (morska) squadra 

-2. (lotnicza) squadriglia
eskorta f scorta
estakada f sopraelevata
estetyczny agg estetico
etap m -1. (odcinek drogi) tappa f 

-2. (faza, stopień) fase f
etat m ruolo, posto: być na etacie 

essere di ruolo
etatowy agg di ruolo
etniczny agg etnico
etui n astuccio m, custodia f
etui na klucze portachiavi m inv
etui na okulary portaocchiali m inv
etui na szczoteczkę do zębów 

portaspazzolino m inv
etykieta f -1. (ceremoniał) etichetta 

-2. (nalepka) etichetta
euro n euro m
eurocent m eurocent inv
eurodeputowany m eurodeputato

europeizować się vr europeizzarsi
Europejczyk m europeo
Europejka f europea
europejski agg europeo
ewakuacja f evacuazione, sgombero m
Ewangelia f Vangelo m
ewangelicki agg evangelico
ewangelik m evangelico, protestante
ewentualnie avv eventualmente, 

magari
ewentualny agg eventuale, possibile
ewolucja f evoluzione: teoria ewolucji 

teoria dell’evoluzione
ewolucje powietrzne evoluzioni

F
f n (litera) f f, m inv
fabryka f fabbrica
fabryka mebli mobilificio m
fabryka obuwia calzaturificio m
fabrykować vt fabbricare, produrre
fabuła f trama, soggetto m
facet m tizio, tipo
fajerwerki m pl fuochi d’artificio
fajka f pipa
fajny agg fico
fakt m fatto
faktura f -1. (rachunek) fattura 

-2. (struktura) struttura
faktycznie avv in effetti, effettivamente
faktycznie! già!, proprio così!
faktyczny agg evidente, reale
fala f -1. onda; (duża) flutto m -2. (fig) 

ondata
fale radiowe radioonde
falochron m frangiflutti inv
falsyfikat m contraffazione f
fałsz m falso, falsità f; (muzyczny) 

stonatura f
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fałszerz m falsario, contrafattore
fałszować vt -1. falsificare, contraffare 

-2. (w muzyce) stonare
fałszować wino sofisticare/adulterare 

il vino
fałszywy agg -1. (podrobiony) falso, 

contraffatto -2. (nieprawdziwy) falso, 
finto -3. (błędny) erroneo, falso, 
sbagliato -4. (o dźwięku) stonato

fama f -1. (wieść) voce -2. (rozgłos) 
fama

fanatyk m fanatico
fant m (w grach) pegno; (w loterii) 

premio
fantastyczny agg fantastico, 

immaginario
fantastyka f naukowa fantascienza
fantazja f -1. (wyobrażnia) fantasia, 

immaginazione -2. (kaprys) voglia, 
capriccio m, ticchio m

fantazjować vi fantasticare, lavorare di 
fantasia

farba f tinta, colore m: farba olejna 
colore a olio

farbować vt tingere, colorire
farbować sobie włosy tingersi i capelli
farsz m ripieno, farcia f
fartuch m grembiule
fasada f facciata
fascynacja f fascinazione
fascynować vt affascinare,incantare
fascynujący agg affascinante
fasola f fagiolo m
fastrygować vt imbastire
faszerować vt -1. (np.kaczkę) farcire 

-2. (fig) imbottire
faszysta m fascista
faszystowski agg fascista
faszyzm m fascismo
fatalny agg fatale, tremendo, 

sciagurato: fatalne wydarzenie 
evento sciagurato

fatygować vt scomodare, disturbare
fatygować się vr scomodarsi, 

disturbarsi

faul m (w sporcie) fallo
fauna f fauna
faworyzować vt favoreggiare, favorire
faza f fase, stadio m
fazy Księżyca fasi lunari
federacja f federazione
feniks m fenice f
feministka f femminista
fenomen m fenomeno, prodigio
fenomenalny agg fenomenale, 

prodigioso
feralny agg nefasto, infausto
ferie f pl ferie, vacanze
ferma f fattoria
festiwal m festival inv
festyn m sagra f; festyn ludowy festa 

popolare
fiasko n fiasco m: ponieść fiasco far 

fiasco
figa f (owoc) fico m
figa z makiem! un corno!, un tubo!
figiel m scherzo
figlarny agg scherzoso, birichino
figura f -1. (posąg,sylwetka) figura 

-2. (osoba) personaggio m 
-3. (w kartach i szachach) figura

figurant m uomo di paglia
figurować vi figurare, risultare
fikać vi (skakać) saltellare; fikać koziołki 

fare capriole
filar m pilone
filatelista m filatelista
filiżanka f tazza: filiżanka herbaty una 

tazza di tè
film m film: grać w filmie recitare in 

un film
film dokumentalny documentario
film fabularny film a soggetto
film kryminalny film giallo
film rysunkowy cartone animato
film telewizyjny telefilm
filmować vt filmare, girare
filmowiec m cineasta
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filmowy agg cinematografico, del 
cinema

filolog m filologo
filozof m filosofo
finał m (w sporcie) finale f
finanse plt finanze f pl
finansować vt finanziare
fioletowy agg violetto, viola
fiołek m viola f; fiołek alpejski 

ciclamino m
firanka f tenda
firma f (przedsiębiorstwo) ditta, 

impresa
fiskus m fisco
fizyczny agg -1. (dotyczący fizyki) fisico 

-2. (cielesny) fisico, corporale
flaga f bandiera
flaga włoska (trójbarwna) tricolore m
flamaster m pennarello
flegma f -1. (med) catarro m 

-2. (powolność) flemma
flesz m flash inv
flet m flauto
flirt m flirt inv
flirtować vi flirtare
flota f flotta, naviglio m
folder m pieghevole
folklor m folclore
fontanna f fontana
forma f -1. (kształt) forma -2. (szablon, 

model) forma, modello m, stampo m 
-3. (kondycja) forma

formalność f formalità
fomalny agg formale, ufficiale
formularz m formulario, modulo
formuła f -1. (przepis, prawidło) 

formula, canone m -2. (w sporcie) 
formula: pojazd formuły drugiej 
vettura di formula 2

forsa f grana
fortuna f -1. (los) fortuna, sorte m 

-2. (majątek) fortuna
fotel m poltrona f
fotograf m fotografo
fotografia f (zdjęcie) fotografia, foto inv

fotografować vt fotografare, fare delle 
foto

fotokomórka f fotocellula
fotomodelka f fotomodella
fotoreportaż m fotocronaca f
fragment m frammento
frajda f pacchia, gioia
frajer m minchione, grullo, gonzo
frak m frac, marsina f
frazes m frase f fatta
fruwać vi volare, svolazzare
frytki f pl patate fritte
fryzjer m parucchiere; fryzjer męski 

barbiere
fryzjerka f parucchiera
fryzura f acconciatura, pettinatura
fundacja f fondazione
fundament m fondamento
fundować vt (fam, płacić) offrire, 

pagare
funkcja f -1. (stanowisko) carica, 

funzione, incarico m -2. (rola) 
funzione

funkcjonariusz m policji agente di 
polizia

funkcjonować vi funzionare
funkcjonalny agg funzionale
furtka f -1. cancello m -2. (fig) 

scappatoia
fusy plt fondi m pl: fusy z kawy fondi 

di caffè
futerał m astuccio, custodia f
futro n -1. (okrycie) peliccia f 

-2. (sierść) pelame m

G
g n (litera) g f, m inv
gabinet m gabinetto, studio: gabinet 

lekarski studio medico
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gad m rettile
gadać vi chiacchierare, ciarlare
galeria f -1. (uliczny pasaż) galleria 

-2. (dzieł sztuki) galleria
galeria malarstwa/obrazów 

pinacoteca f
gałąź f -1. ramo m -2. (gospodarki) 

settore m, branca f
garb m gobba f
garbus m -1. gobbo -2. (volkswagen) 

maggiolino
garderoba f guardaroba
gardło n gola f, faringe f, m
garnek m pentola f, marmitta f
garnitur m completo (maschile)
garsonka f insieme m, tailleur m inv
garść f manciata
gatunek m specie f inv, genere
garaż m garage inv
gaz m gas: gaz łzawiący gas 

lacrimogeno
gaza f garza
gazowany agg gasato, gassato
gazeta f giornale m
gąbka f spugna
gbur m cafone, zotico
gderać vi brontolare
gdy cong quando; podczas gdy intanto 

che, mentre
gdyby cong se, qualora
gdzie pron dove
gdziekolwiek pron dovunque, 

ovunque
gdzieniegdzie avv qua e là
gen m (biol) gene
generał m generale
genialny agg geniale
geniusz m -1. (osoba) genio -2. (wielki 

talent) talento, genio
geografia f geografia
geograficzny agg geografico
geometria f geometria
geometryczny agg geometrico
gest m gesto: piękny gest un bel gesto

gęsty agg spesso, denso, fitto
gęś f -1. oca -2. (głupia kobieta) oca
giełda f borsa
gimnastyka f ginnastica: gimnastyka 

korekcyjna ginnastica correttiva
ginąć vi -1. (zanikać) sparire, 

scomparire -2. (umierać) perire
gips m gesso
gitara f chitarra
gleba f suolo m, terra
glina f -1. argila -2. (fam, policjant) 

piedipiatti m, sbirro m
glob m ziemski globo terrestre
globus m mappamondo
gładki agg -1. liscio: gładkie włosy 

capelli lisci -2. (kolor) unito
głaskać vt accarezzare
głęboki agg profondo; głęboki sen 

sonno profondo
głęboko avv profondamente
głębokość f profonità
głodny agg affamato: być głodnym 

aver fame
głos m voce f: czytać na głos leggere 

ad alta voce
głos wyborczy voto
głos zwierzęcy verso
głosować vi votare: głosować za/ 

przeciw votare a favore di/contro
głosowanie n scrutinio m, suffragio m, 

votazione f
głośno avv ad alta voce, ad alto 

volume
głośny agg -1. alto, forte, rumoroso 

-2. (sławny) famoso
głowa f testa, capo m: głowa do góry! 

su!, coraggio!
głowa państwa capo dello Stato
głowa rodziny capofamiglia m, f
głowić się vr rompersi il capo, 

scervellarsi
głód m fame f: wilczy głód fame da 

lupo; (brak żywności) carestia f
główny agg principale
głuchoniemy m sordomuto
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głuchy agg -1. sordo -2. (fig) cupo: 
głuchy głos voce cupa

głupi agg sciocco, stupido, scemo
głupiec m scioccone, scemo, imbecile
głupota f sciocchezza, stupidagine
głupstwo n -1. sciocchezza f, 

stupidagine f -2. (drobnostka) 
bagatella f, bazzecola f, inezia f

gmach m edificio, palazzo: gmach 
sądu palazzo di giustizia

gmina f comune m
gniazdko n elektryczne presa f di 

corrente
gniazdo n nido m: gniazdo os nido di 

vespe
gnić vi putrefarsi, marcire
gniew m ira f, collera f
gniewać się vr (na kogoś) 

irritarsi,adirarsi (con qlcu)
go pron pers lo, di lui: znam go lo 

conosco; potrzebuję go ho bisogno 
di lui

godło n emblema m
godny agg degno, decoroso
godny podziwu mirabile
godny uwagi notevole
godzina f ora: która jest godzina? che 

ora è?/che ore sono?
godzina policjna coprifuoco m
godziny szczytu ore di punta
gol m rete f, gol inv: strzelić gola 

segnare un gol/una rete
golf m -1. (sweter) golf inv -2. (sport) 

golf inv
golić się vr radersi, farsi la barba
gołąb m colombo, piccione
goły agg nudo, spoglio
gonić vt -1. (biec) correre, galoppare 

-2. (ścigać kogoś) inseguire, incalzare
gonić się vr rincorrersi
gorąco avv (molto) caldo: jest gorąco 

fa caldo; gorąco mi ho caldo
gorący agg -1. caldo, cocente -2. (fig) 

caldo,caloroso,fervente
gorączka f febbre

gorszy agg peggiore, peggio, più 
cattivo

goryl m -1. gorilla inv -2. (ochroniarz) 
gorilla inv

gorzej avv peggio; coraz gorzej di male 
in peggio

gorzki agg amaro
gospoda f osteria, trattoria
gospodarka f economia
gospodarstwo n rolne fattoria f, 

azienda f agricola
gospodarz m -1. (rolnik) padrone, 

fattore -2. (pan domu) padrone di 
casa, ospite

gospodyni f -1. (wiejska) padrona, 
massaia -2. (pani domu) padrona di 
casa

gospodyni domowa casalinga
gosposia f domestica
gościć vt ospitare, accogliere
gościnność f ospitalità, accoglienza
gościnny agg ospitale, accogliente
gość m -1. ospite, invitato 

-2. (w hotelu) cliente -3. (fam, facet) 
tipo, tizio, individuo

gotować vt -1. (mięso) cuocere, 
(wodę, zupę) bollire -2. (przyrządzać 
potrawy) cucinare

gotować się vr cuocere, cuocersi, 
bollire

gotować się ze złości bollire di rabbia
gotowy agg pronto
gotówka f contante m, liquido m : 

płacić gotówką pagare in contanti
gotyk m gotico
goździk m garofano
goździki m pl (przyprawa) chiodi di 

garofano
góra f -1. montagna, monte m 

-2. (czegoś) mucchio m, cumulo m 
-3. (górna część) alto m, disopra m

góra lodowa iceberg m inv
góral m montanaro
górnik m minatore
gówno n (wulgarnie) merda f, cacca f
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gra f gioco m: gra w karty gioco di 
carte

gra komputerowa computer game m 
inv

gra słów gioco di parole
gra w chowanego nascondino m
gry towarzyskie giochi di società
gracz m giocatore
grać vi giocare: grać w piłkę giocare 

a palla
grać na pianinie suonare il pianoforte
grać rolę recitare
grać w karty, w szachy giocare 

a carte, a scacchi
grać w orła i reszkę giocare a testa e 

croce
grad m grandine f: pada grad grandina
granat m -1. (owoc) melagrana f 

-2. (kolor) blu (scuro) -3. (pocisk) 
granata f, bomba f a mano

granatowy agg blu (scuro)
granica f -1. (terytorialna) frontiera, 

confine m -2. (zasięg, kres) limite m, 
termine m

graniczyć vi (z czymś) confinare (con 
qlco)

grat m (rupieć) oggetto malconcio, 
mobile vecchio; (samochód) 
macinino, carretta f

gratulacje f pl congratulazioni, 
felicitazioni

gratulacje! complimenti!
gratulować vt (komuś czegoś) 

congratularsi, felicitarsi (con qlcu per 
qlco)

grecki agg greco
grejpfrut m pompelmo
Grek m greco; (fig) udawać Greka fare 

l’indiano
gromada f (grupa) schiera, stuolo m, 

sciame m
gromadzić vt accumulare, 

ammucchiare
gromadzić się vr ammucchiarsi; 

(o ludziach) radunarsi

grota f grotta
groszek m (bot) pisello; groszek 

pachnący pisello odoroso
groszki m pl (deseń) pallini, pois m inv
grozić vi minacciare
groźba f -1. (pogróżka) minaccia 

-2. (niebezpieczeństwo) pericolo, 
rischio

groźny agg -1. (budzący lęk) 
minaccioso -2. (niebezpieczny) 
pericoloso

grób m sepolcro, tomba f
grubiański agg rozzo, grossolano
gruby agg -1. grosso,spesso 

-2. (człowiek) grosso, corpulente 
-3. (głos) basso

grube ryby f pl pezzi m pl grossi
grubas m ciccione, pancione, grassone
grudzień m dicembre
grupa f gruppo m: grupa ludzi gruppo 

di persone
grupa krwi gruppo sanguino
grupa pierwiastków gruppo chimico
grupować vt raggruppare
gruszka f (owoc) pera; (fig) gruszki 

na wierzbie castelli in aria
gruźlica f tubercolosi, tisi inv
grymas m -1. (mina) smorfia 

-2. (kaprys) capriccio, bizza f
grymasić vi fare i capricci
grypa f influenza
gryzmolić vt scarabocchiare
gryźć vt mordere, morsicare
grzać vt scaldare, riscaldare
grzanka f crostino m, pane m tostato
grzbiet m (ludzki) dorso, schiena f; 

(zwierzęcy) dorso, groppa f
grzebać vt -1. (chować zmarłych) 

seppellire, sotterrrare -2. (szperać) 
frugare, rovistare

grzebać w ziemi raspare
grzebień m pettine m
grzech m peccato: grzech 

pierworodny peccato originale
grzeczność f cortesia, gentilezza
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grzeczny agg -1. (uprzejmy) gentile, 
garbato -2. (posłuszny) bravo, 
ubbidiente

grzejnik m radiatore, termosifone
grzeszyć vi peccare
grzmieć vimp: grzmi tuona
grzmot m tuono
grzyb m fungo: grzyb trujący fungo 

velenoso
grzywka f frangia
grzywna f multa, ammenda
gubić vt perdere, smarrire
gubić się vr perdersi, smarrirsi
gulasz m spezzatino, gulasch inv
guma f gomma: guma arabska gomma 

arabica
guma do żucia gomma americana
gumka f -1. (do wycierania) gomma 

-2. (taśma elastyczna) elastico m
gust m gusto: bez gustu senza gusto
guz m -1. (po uderzeniu) bernoccolo, 

gnocco -2. (med) tumore
guzik m bottone; guzik z pętelką! un 

corno!
guzik mnie to obchodzi non me ne 

importa un corno
gwałcić vt -1. (prawo) violare 

-2. (kobietę) violentare, stuprare
gwałt m (na kobiecie) violenza f 

carnale, stupro
gwałtowny agg violento, impetuoso
gwar m brusio, mormorio
gwarancja f garanzia
gwarantować vt garantire
gwiazda f stella
gwiazda filmowa stella, diva, star m inv
gwiazdka f -1. (filmowa) stellina, starlet 

inv -2. (hotelu) stella -3. (oficerska) 
stelletta

gwizd m fischio
gwizdać vi -1. fischiare -2. (fig) infischiarsi: 

gwiżdżę na to me ne infischio
gwizdek m fischietto
gwóźdź m -1. chiodo -2. (fig) gwóźdź 

wieczoru clou inv della serata

H
h n (litera) h f, m inv
habit m tonaca f
haczyk m uncino, amo; (fig) połknąć 

haczyk abboccare all’amo
haft m ricamo
hak m gancio
hala f capannone m
hala sportowa palestra
halka f sottoveste, jupon m inv
hałas m chiasso, rumore, fracasso
hałasować vi fare chiasso/rumore, 

strepitare
hałaśliwy agg chiassoso, rumoroso
hamować vt frenare
hamulec m freno
hamulec bezpieczeństwa (w pociągu) 

segnale d’allarme
handel m commercio
handel detaliczny, hurtowy 

commercio al minuto, all’ingrosso
handel narkotykami narcotraffico
handlarz m rivenditore; (pejoratywnie) 

trafficante
handlarz narkotykami narcotrafficante
handlarz starzyzną rigattiere
handlować vi commerciare, trafficare
handlowiec m commerciante
handlowy agg commerciale, 

mercantile
hańba f disonore m, infamia
happening m (widowisko) happening 

inv
haracz m tributo, taglia f
harmonia f -1. (zgodność) armonia 

-2. (instrument) fisarmonica
harować vi sfacchinare, sgobbare
harówka f sfacchinata
hart m ducha fermezza f d’animo
hasło n motto m, parola f d’ordine; 

(w słowniku) voce f
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haust m sorsata f, sorso m
hazard m azzardo
helikopter m elicottero
hełm m elmo, elmetto, casco
herbaciarnia f sala da tè
herbata f tè m
herbatnik m biscotto
higiena f igiene
higieniczny agg igienico
hipnoza f ipnosi inv
hipoteka f ipoteca: : obciążyć hipoteką 

gravare d’ipoteca
hipoteza f ipotesi inv
histeria f isteria: atak histerii attacco 

isterico
historia f -1. storia -2. (sprawa, 

zdarzenie) fatto m, caso m, storia: 
ładna historia! bella roba!

historia starożytna, nowożytna storia 
antica, moderna

historia choroby cartella medica
historyczny agg storico
historyk m storico
hiszpański agg spagnolo
hobby n hobby m inv, pallino m
hodować vt -1. (zwierzęta) allevare 

-2. (rośliny) coltivare
hodowca m -1. (zwierząt) allevatore 

-2. (roślin) coltivatore
hodowla f -1. (zwierząt) allevamento 

m -2. (roślin) coltivazione, coltura
hojność f generosità
hojny agg generoso
hol1 m rimorchio: wziąć na hol 

prendere a rimorchio
hol2 m ingresso, atrio, hall f inv
holokaust m olocausto
hołd m omaggio, ossequio
homar m astice, gambero
homoseksualista m omosessuale
honor m onore: punkt honoru punto 

d’onore
honorarium n onorario m
hormon m ormone
horoskop m oroscopo

horror m (film) thriller inv
horyzont m orizzonte
hostia f ostia
hotel m albergo, hôtel/hotel inv
hrabia m conte
huk m fragore, frastuono, rimbombo
hulajnoga f monopattino m
humanitarny agg umanitario, umano
humor m umore, umorismo: być 

w dobrym/złym humorze essere di 
buono/cattivo umore

huragan m uragano
hurtownik m grossista
hustać vt dondolare, cullare
huśtać się vr dondolarsi, cullarsi
huśtawka f altalena, dondolo m
huta f stali accieria
huta f szkła vetreria
hydrant m idrante
hydraulik m idraulico
hymn m inno: hymn państwowy inno 

nazionale

I
i n (litera) i f, m inv
i cong -1. e; i tak dalej eccetera 

-2. anche: i my idziemy do kina 
anche noi andiamo al cinema

ich pron pers (w dopełniaczu, bierniku) 
li, di loro: nie znam ich non li 
conosco

ich agg, pron poss loro: la loro casa 
ich dom

idea f idea, concetto m
idealny agg ideale, perfetto, ottimo
ideał m ideale
identyczny agg identico
identyfikować vt identificare, 

riconoscere
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identyfikator m distintivo di 
riconoscimento

idiota m idiota, imbecile, deficiente
idol m idolo
igła f ago m; (fig) szukać igły w stogu 

siana cercare un ago nel pagliaio
igła do zastrzyków ago per iniezioni
ignorant m ignorante
igrzyska n pl olimpijskie giochi m pl 

olimpici
ile agg, pron quanto; ile czasu? quanto 

tempo?; ile ich chcesz? quanti ne vuoi?
iloczyn m multiplo
iloraz m quoziente; iloraz inteligencji 

quoziente d’intelligenza
ilość f quantità
ilustracja f illustrazione
ilustrować vt illustrare
iluzja f illusione
im pron pers gli, loro, a loro: daję im 

książkę gli do/ do loro un libro
imbir m zenzero
imieniny plt onomastico m
imię n nome : imię i nazwisko nome e 

cognome
imigrować vi immigrare
imitacja f imitazione
imitować vt imitare, copiare
imatrykulować się vr immatricolarsi
immunitet m poselski immunità f 

parlamentare
imponować vi fare impressione
impet m impeto, veemenza f
imponujący agg grandioso, imponente
import m importazione f
importować vt importare
impotent m impotente
impresjonizm m impressionismo
impuls m impulso, stimolo
impuls telefoniczny scatto
impulsywny agg impulsivo
inaczej avv -1. (w inny sposób) 

diversamente, in altro modo 
-2. (w przeciwnym razie) altrimenti

inauguracja f inaugurazione
incydent m incidente

indeks m indice, elenco
indeks studencki libretto universitario
indyk m tacchino
indywidualny agg individuale
indywiduum n (pogardliwie) individuo 

m, persona f losca
infekcja f infezione
inflacja f inflazione
informacja f -1. informazione, 

ragguaglio m -2. (biuro) ufficio m 
informazioni

informator m -1. (osoba) informatore 
-2. (publikacja) guida f, annuario

informatyka f informatica
informować vt informare, dare 

informazioni
informować się vr informarsi, 

chiedere informazioni
inicjały m pl iniziali f pl
inicjatywa f iniziativa
inkasent m esattore
innowacja f innovazione
inny agg, pron altro, diverso: całkiem 

inny ben diverso; kto inny un altro
inscenizacja f messa in scena
inspekcja f ispezione, controllo m, 

visita
instalacja f (urządzenia) installazione, 

impianto
instalator m installatore
instalować vt installare
instrukcja f istruzione, indicazione
instrukcja obsługi istruzioni per l’uso
instruktor m istruttore
instrument m strumento, congegno
instrumenty dęte, strunowe, 

smyczkowe strumenti a fiato, 
a corda, ad arco

instynkt m istinto
instytucja f -1. (urząd) istituzione, ente 

-2. (normy prawne) istituzione
instytut m istituto
integracja f integrazione
intelekt m intelletto, intelligenza f
intelektualista m intellettuale
inteligencja f -1. (cecha) intelligenza 

-2. (warstwa społeczna) intellighenza
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inteligentny agg intelligente
intencja f intenzione
intensywny agg intenso
interes m -1. (sprawa) affare, faccenda 

f -2. (korzyść) interesse -3. (sklep, 
firma) negozio, commercio

interesować vt interessare, incuriosire
interesować się vr interessarsi, 

occuparsi
interesujący agg interessante
internet f inv Internet m: surfować 

w internecie navigare in Internet
internetowy agg: strona internetowa 

sito Internet
interpretacja f interpretazione
interpretator m -1. (komentator) 

interpretatore, commentatore 
-2. (odtwórca) interprete

interpretować vt -1. (komentować) 
interpretare, spiegare -2. (odtwarzać) 
interpretare, eseguire

interwencja f intervento m
intryga f intrigo m, macchinazione; 

knuć intrygi intrigare
intuicja f intuizione, intuito m
intymny agg intimo
invalida m invalido, mutilato
investować vt investire
inwestycja f investimento m
inżynier m ingegnere
inżynieria f ingegneria, genio m: 

inżynieria lądowa genio civile
ircha f camoscio m
ironia f ironia; ironia losu ironia della 

sorte
irytować vt irritare, innervosire
irytujący agg irritante
iskra f scintilla, favilla
iskrzyć się vr scintillare, favillare
istnieć vi esistere
istny agg vero, proprio
istota f -1. (stworzenie) essere m, 

creatura -2. (sedno, podstawa) 
essenza, sostanza

istotnie avv -1. (rzeczywiście) 
infatti, realmente -2. (zasadniczo) 
radicalmente, sostanzialmente

istotny agg -1. (rzeczywisty) reale, 
effettivo -2. (zasadniczy) essenziale, 
sostanziale

iść vi -1. andare, camminare: iść 
pieszo andare a piedi; iść powoli 
camminare lentamente -2. (udawać 
się gdzieś) andare, recarsi: iść 
do kina, do kogoś andare al cinema, 
da qlcu -3. (nadchodzić) arrivare, 
venire

iść do diabła andare al diavolo/
all’inferno

iść gęsiego avanzare in fila indiana
izba f camera, stanza, vano m
izba chorych infermeria f
Izba Handlowa Camera di commercio
Izba Posłów Camera dei deputati
izba przyjęć accettazione f

J
j n (litera) j f, m inv
ja pron pers io; ja sam io stesso; jak ja 

come me
ja n inv ego m inv
jabłko n (owoc) mela f
jabłoń f melo m
jacht m panfilo, yacht
jad m veleno
jadalnia f sala da pranzo
jadalny agg mangiabile, mangereccio, 

commestibile
jajecznica f uova pl strappazzate
jajko, jajo n uovo m: jajko na miękko, 

na twardo uovo alla coque, sodo
jak pron come: jak zwykle come al 

solito
jak cong se, come: wiesz, jak mi 

przykro tu sai se mi dispiace
jaki agg -1. quale, che: jaki film? che 

film? -2. (nieokreślony, jakiś) qualche
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jaki taki così così
jakikolwiek agg qualsiasi, qualunque
jakiś agg qualche, certo: po jakimś 

czasie dopo qualche/certo tempo
jako cong come, in qualità di
jakość f qualità
jałmużna f elemosina
jałowy agg -1. infecondo, sterile 

-2. (bieg w samochodzie) folle
jama f buca, fossa
jama ustna cavità orale
jarmark m fiera f, kermesse f inv
jarzyna f (roślina) ortaggio m, verdura; 

(dodatek do dania) contorno m
jarzyny strączkowe legumi m pl
jaskinia f grotta, caverna
jaskółka f rondine
jaskrawy agg -1. vistoso, chiassoso 

-2. (fig) evidente, manifesto
jasny agg -1. (widny) chiaro, luminoso 

-2. (zrozumiały) chiaro, limpido
jastrząb m falco
jaszczurka f lucertola
jazda f viaggio m, tragitto m
jazda na łyżwach, na wrotkach 

pattinaggio m su ghiaccio, a rotelle
jazda konna equitazione, ippica
ją pron pers la, le: widzę ją la vedo; 

zapytaj ją chiedile
jądro n -1. nucleo m -2. (męskie) 

testicolo m
jądrowy agg nucleare: broń jądrowa 

armi nucleari
jąkać się vr balbettare,tartagliare
je pron pers le, li, gli: widzę je 

le(kobiety), li (dzieci) vedo; zapytaj 
je chiedigli

jechać vi andare, viaggiare: jechać 
samochodem, pociągiem andare in 
macchina, in treno

jednak partic però, tuttavia
jednakowy agg uguale, identico
jednoczesny agg simultaneo, 

contemporaneo
jednocześnie avv nello stesso tempo

jednokolorowy agg monocolore
jednolity agg omogeneo, uniforme
jednorazowy agg: strzykawka 

do jednorazowego użytku siringa usa 
e getta

jednostajny agg monotono, uniforme
jednostka f -1. unità -2. (człowiek) 

individuo m
jednostka miary unità di misura
jedność f -1. (spójność) unità 

-2. (jednomyślność) concordia, 
unione

jedwab m seta f
jedwabnik m baco da seta
jedynie avv solo, soltanto, unicamente
jedynka f -1. (liczba) uno m -2. (bieg) 

la prima
jedyny agg unico
jedzenie n -1. (czynność) il mangiare 

m -2. (pożywienie) cibo m, pasto m
jego pron pers lui, di lui: nie 

potrzebuję ani jego ani ciebie non 
ho bisogno né di lui né di te

jego agg, pron poss suo: jego kot il suo 
gatto; mój brat i jego mio fratello e 
il suo

jej pron pers la, a lei: nie znam jej non 
la conosco; powiem to tylko jej lo 
dirò solo a lei

jej agg, pron poss suo: jej pies il suo 
cane; mój ojciec i jej mio padre e 
il suo

jeleń m cervo
jelito n intestino m
jemu pron pers a lui: powiedz to jemu 

dillo a lui
jesień f autunno m
jeszcze avv ancora
jeść vt mangiare
jeść kolację cenare
jeść na czyjś koszt sbafare, mangiare 

a ufo
jeść obiad pranzare
jeść śniadanie fare colazione
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jeśli, jeżeli cong se: jeśli chcesz, weź 
to se vuoi, prendilo

jeśli chodzi o mnie per quanto mi 
riguarda

jezdnia f carreggiata
jezioro n lago; sztuczne jezioro lago 

artificiale
jezioro polodowcowe lago glaciale
jeździć vt andare, girare, viaggiare
jeździć konno andare a cavallo
jeździć na nartach sciare
jeździć po świecie girare il mondo
jeździć za granicę viaggiare all’estero
jeż m riccio
jęczeć vi gemere, lamentarsi
jęk m gemito, lamento
języczek m linguetta
język m lingua f; mieć cięty język avere 

la lingua tagliente
język Basic (inform) linguaggio base
język ojczysty madrelingua f
język polski, włoski lingua polacca, 

italiana/ polacco m, italiano m
jod m iodio
jodła f abete m
joga f yoga
jogurt m iogurt, yoggurt
jogging m footing inv
joński agg -1. ionico: porządek joński 

ordine ionico -2. Morze Jońskie 
Mare ionico

jubilat m festeggiato
jubiler m gioielliere
jubileusz m anniversario
jury n giuria f
jutro avv domani; jutro rano 

domattina, domani mattina
już avv più, ormai, già: już nie pada 

non piove più; już jest późno è già 
tardi

K
k n (litera) k f,m inv
kabaret m cabaret
kabel m cavo
kabina f cabina; kabina prysznicowa 

box m inv
kaczka f anitra, anatra
kaczka dziennikarska serpente m di 

mare
kadra f narodowa la nazionale
kadry f pl (personel) quadri m pl, 

organico m; (biuro) ufficio m 
personale

kafelek m mattonella f, piastrella f
kaftan m casacca f
kaftan bezpieczeństwa camicia f di 

forza
kaganiec m museruola f
kajak m kayak, caiaco
kajakarstwo n canoismo m
kajakarz m canoista
kajdanki plt manette f pl
kajuta f cabina
kalafior m cavolfiore
kaleczyć vt ferire, piagare, tagliare
kaleczyć język storpiare una lingua
kaleczyć się vr ferirsi, piagarsi, tagliarsi
kaleka m, f invalido m, mutilato m
kalendarz m calendario
kalka f -1. (maszynowa) cartacarbone 

-2. (językowa) calco m
kalkomania f calcomania
kalkulator m calcolatrice f
kalosz m caloscia f; (fig) to inna para 

kaloszy è un altro paio di maniche
kałuża f pozzanghera; kałuża krwi una 

pozza di sangue
kamera f camera
kamerzysta m cameraman inv
kamień m pietra f, sasso, ciottolo; 

(med) calcolo
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kamień filozoficzny pietra filosofale
kamień nazębny tartaro (dentario)
kamizelka f gilè m inv, panciotto m
kamizelka ratunkowa giubbotto m di 

salvataggio
kampania f campagna: kampania 

wyborcza campagna elettorale
kanał m -1. (rów) canale -2. (ściek) 

fogna f
kanał telewizyjny canale
kanapa f divano m
kanapka f tartina; (z dwóch kromek) 

tramezzino m
kancelaria f cancelleria
kancelaria prawnicza studio m legale
kanclerz m cancelliere
kandydat m candidato
kandydować vi candidarsi
kanister m bidone
kant m -1. (róg) spigolo 

-2. (w spodniach) piega f 
-3. (oszustwo) imbroglio, fregatura f

kantor m wymiany walut 
cambiavalute m inv

kapać vi gocciolare, grondare
kapar m (bot) cappero
kapeć m ciabatta f, pantofola f
kapelusz m cappello
kaplica f cappella, oratorio m
kapłan m sacerdote
kaprys m cappriccio, bizza f
kaprysić vi fare i cappricci
kapsel m tappo a corona
kapsułka f capsula
kapusta f cavolo m; kapusta kiszona 

crauti m pl
kara f pena, punizione, castigo m
kara śmierci pena di morte
karabin m fucile, carabina f
karabin maszynowy mitragliatrice f
karać vt punire, castigare
karaluch m scarafaggio, blatta f
karambol m (na drodze) carambola f
kardynał m cardinale

karetka f pogotowia autombulanza, 
autolettiga

kariera f carriera; zrobić karierę fare 
carriera

kark m nuca f; (fam) mieć głowę 
na karku avere la testa sulle spalle

karmić vt (żywić) nutrire, alimentare; 
(dziecko, chorego) imboccare

karmić piersią allattare
karnawał m carnevale
karta f foglio, carta, scheda
karta bankomatowa bancomat m inv
karta do głosowania scheda elettorale
karta kredytowa carta di credito
karta magnetyczna, telefoniczna 

scheda magnetica, telefonica
karta tytułowa frontespizio m
karta win lista dei vini
karty do gry carte da gioco
kartka f papieru foglio di carta
kartka f pocztowa cartolina postale
kartofel m patata f
karton m -1. (papier) cartone 

-2. (pudełko) scatola f di cartone
karton papierosów stecca f di sigarette
kartoteka f schedario m
kasa f cassa; kasa biletowa biglietteria
kasa pancerna cassaforte
kaseta f cassetta, cofanetto m
kaseta wideo videocassetta
kasjer m cassiere
kasjerka f cassiera
kask m casco
kaskader m (w filmie) cascatore, 

stuntman inv
kasting m casting inv
kaszel m tosse f
kaszleć vi tossire
kasztan m (owoc) castagna f; pieczone 

kasztany caldarroste f pl
kat m boia inv, carnefice
kataklizm m cataclisma
katar m, raffreddore; katar sienny 

raffreddore da fieno
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katedra f (kościół) cattedrale, 
duomo m

kategoria f categoria
katolicki agg cattolico
katolik m cattolico
kawa f caffè m inv kawa z ekspresu 

caffè espresso
kawa z mlekiem caffelatte m inv
kawaler m (nieżonaty mężczyzna) 

celibe, scapolo
kawał m -1. pezzo -2. (dowcip) 

barzelletta f
kawał czasu un bel po’ di tempo
kawał mężczyzny un pezzo d’uomo
kawałek m pezzetto
kawiarenka f internetowa Internet 

café m inv
kawiarnia f caffè m inv, bar m inv
kawior m caviale
kazać vi ordinare, raccomandare
kazanie n predica f, sermone m
każdy agg ogni, ciascuno: każdy 

student ogni studente
każdy pron ognuno, ciascuno: każdy 

z nas ognuno di noi
kąpać vt (kogoś) fare il bagno (a qlcu)
kąpać się vr bagnarsi, fare il bagno
kąpiel f bagno m
kąpielisko n stazione f balneare
kąt m angolo
kelner m cameriere
kelnerka f cameriera
kemping m campeggio, camping inv
kęs m boccone
kibic m tifoso
kibicować vi fare il tifo, tifare
kichać vi starnutire
kicz m kitsch inv
kiedy pron quando; od kiedy da 

quando
kiedyś avv una volta, un giorno
kieliszek m bicchiere; (fig) zaglądać 

do kieliszka alzare il gomito
kiełbasa f salsiccia

kiełek m germoglio
kiermasz m kermesse f inv, fiera f
kierować vt dirigere, indirizzare, 

guidare
kierować samochodem guidare la 

macchina
kierowca m autista
kierowca ciężarówki camionista m
kierownica f (samochodu) volante m, 

sterzo m; (roweru) manubrio m
kierownictwo n direzione f, 

amministrazione f
kierownik m direttore, capo, gestore
kierownik biura capoufficio
kierownik grupy capogruppo
kierownik pociągu capotreno
kierunek m direzione f, senso: jeden 

kierunek ruchu senso unico
kierunkowskaz m (w samochodzie) 

freccia f
kierunkowy agg: numer kierunkowy 

prefisso m
kieszeń f tasca
kieszonkowiec m (złodziej) borsaiolo
kij m bastone
kij bilardowy stecca f da biliardo
kijek m do golfa mazza f
kijek narciarski bastoncino, racchetta 

f da sci
kilka, kilku num alcuni agg, pron; 

qualche agg
kilo n inv chilo m: dwa kilo jabłek due 

chili di mele
kilogram m chilogrammo
kino n cinema m, cine m inv
kiosk m chiosco; kiosk z gazetami 

edicola f
kioskarz m edicolante
kiść f grappolo m
kitel m camice
klacz f cavalla
klakson m clacson
klamka f maniglia
klamra f (u paska) fermaglio m, fibbia
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klapa f -1. (w ubraniu) risvolto m 
-2. (fam) fiasco m: zrobić klapę fare 
fiasco

klasa f classe, categoria
klaser m album per francobolli
klaskać vi applaudire, battere le mani
klasyczny agg classico
klasyfikacja f classificazione
klasyfikacja drużynowa classifica 

a squadre
klasztor m convento, monastero
klatka f gabbia
klatka piersiowa cassa toracica
klatka schodowa tromba delle scale
klawiatura f tastiera
klawisz m tasto
kląć vi bestemmiare
kleić vt incollare, attaccare, 

appiccicare
klej m colla f
klejnot m gioiello, gemma f
kleszcz m (zool) zecca f
klęczeć vi stare in ginocchio
klęska f -1. (przegrana) disfatta, 

sconfitta -2. (nieszczęście) calamità, 
sciagura, disastro m

klient m cliente
klientka f cliente
klimat m clima
klimatyzacja f condizionamento m 

d’aria
klinika f clinica
klisza f fotograficzna lastra
klips m (kolczyk) clip, orecchino
klon1 m (drzewo) acero
klon2 m (biol) clone
klonować vt (biol) clonare
klosz m campana f
klown, klaun m klown inv, pagliaccio
klub m club inv, circolo
klub filmowy cineclub
klucz m chiave f: zamknąć na klucz 

chiudere a chiave

kluska f gnocco; (fig) ciepłe kluski 
pappa molle

kłamać vi mentire, dire bugie
kłamstwo n menzogna f, bugia f
kłaść vt mettere, porre, posare
kłaść się vr -1. distendersi, stendersi 

-2. kłaść się spać andare a letto
kłębek m gomitolo
kłopot m quaio, fastidio, seccatura f
kłócić się vr litigare, bisticciare
kłódka f lucchetto m
kłótnia f lite, litigio m
kłuć vt pungere, punzecchiare
kłusownik m bracconiere, cacciatore 

di frodo
knajpa f bettola
knuć vt tramare, macchinare
kobiecy agg femminile, muliebre
kobieta f femmina, donna
koc m coperta f
kochać vt amare, voler bene (a qlcu)
kochać się vr amarsi, volersi bene; 

(fizycznie) fare l’amore
kochanka f amante
kochanek m amante
kochany agg amato, caro
kociak m (ładna dziewczyna) 

bambola f
kocioł m caldaia f
kod m codice; kod kreskowy codice 

a barra
kod pocztowy codice di avviamento 

postale (CAP)
kodeks m codice: kodeks drogowy 

codice stradale
kodeks cywilny, karny codice civile, 

penale
kogut m gallo
kojec m (dla dziecka) box inv
kokarda f fiocco m
kolacja f cena; jeść kolację cenare
kolano n ginocchio m
kolarz m ciclista
kolczyk m orecchino
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kolebka f culla; kolebka cywilizacji 
culla della civiltà

kolec m aculeo, spina f
kolega m collega
kolej f -1. ferrovia -2. (następstwo) 

turno m, volta
kolejka f -1. (zabawka) trenino m 

-2. (ogonek) coda: stać w kolejce 
fare la coda

kolejka górska (w wesołym 
miasteczku) montagne f pl russe

kolejka linowa naziemna funicolare
kolejka linowa napowietrzna 

funicolare aerea, funivia
kolejność f ordine m, successione
kolejny agg successivo
kolejowy agg ferroviario
kolekcjonować vt collezionare
kolektura f ricevitoria, botteghino m
kolektura totolotka banco m del lotto
koleżanka f collega
kolęda f cantico m natalizio
kolizja f (zderzenie pojazdów) 

collisione, scontro m
kolor m colore
kolorować vt colorare
kolorowy agg colorato; film kolorowy 

film a colori
kolumna f colonna: kolumna dorycka, 

jońska colonna dorica, ionica
kolumna samochodowa autocolonna
kołatanie n serca palpitazione f 

(cardiaca)
kołdra f coperta, imbottita, (puchowa) 

piumino m
kołnierz m collo
kołnierzyk m -1. colletto -2. (urzędnik) 

biały kołnierzyk colletto bianco
koło n -1. (krąg) cerchio m, circolo m 

-2. (pojazdu) ruota f: koło zapasowe 
ruota di scorta

koło ratunkowe salvagente m
koło prep -1. (w pobliżu) vicino, 

accanto -2. (w przybliżeniu) circa, 
verso

kołysać vt -1. (dziecko) cullare, 
dondolare -2. (poruszać) far 
ondeggiare

kołysać się vr dondolare, ondeggiare
kołysanka f ninnananna
kołyska f culla
komar m zanzara f
kombi n inv (samochód) familiare f
kombinezon m tuta f
komedia f commedia
komentarz m commentario
komfort m conforto, comodità f
komfortowy agg comodo, 

confortevole
komiczny agg comico, buffo, ridicolo
komiks m fumetto
komin m camino
kominek m caminetto
komisja f commissione
komitet m commitato
komora f camera
komora celna dogana
komora serca ventricolo m
komorne n affitto m, pigione m
komórka f -1. (składzik) ripostiglio m 

-2. (biol) cellula -3. (telefon) cellulare 
m, telefonino m

kompas m bussola f
kompetencja f competenza
kompetentny agg competente
kompleks m complesso, agglomerato
kompleks budynków isolato
kompleks niższości complesso 

d’inferiorità
komplement m complimento
komplet m completo
kompletnie avv completamente, 

interamente
kompletny agg completo, intero
kompilkować vt complicare
komponować vt comporre
kompozytor m compositore
kompres m (med) impacco, 

compressa f
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• kompromis – korzeń 
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kompromis m compromesso
komputer m computer inv
komputeryzować vt computerizzare
komunia f comunione
komunikacja f comunicazione
komunikat m comunicato, bollettino
komunikować vt communicare, 

informare
konać vi agonizzare, essere in agonia
koncentrat m concentrato
koncepcja f concezione, concetto m
koncert m concerto
koncesja f concessione
kondolencje f pl condoglianze
kondycja f condizione, forma
konferencja f prasowa conferenza 

stampa
koniczyna f trifoglio
koniec m -1. (kraniec) capo, punta f, 

estremità f -2. (kres) fine f
koniec świata fine f del mondo; (fam) 

finimondo
konieczność f necessità
konieczny agg necessario, 

indispensabile
konik m (hobby) pallino
konik m polny cavaletta f
konkretny agg concreto
konkurencja f concorrenza
konkurs m concorso: ogłosić konkurs 

bandire un concorso
konserwa f conserva
konserwować vt conservare
konstrukcja f costruzione, struttura
konstytucja f costituzione
konsul m console
konsulat m consolato
konsultacja f consultazione, 

consulenza
konsultować się vr consigliarsi, 

consultarsi
kontakt m -1. (związek) contatto 

-2. (elektryczny) interruttore, presa f
konto n conto m: konto bankowe 

conto bancario

kontrakt m contratto
kontrola f controllo m, ispezione f
kontrola celna visita doganale
kontrolować vt controllare, revisionare
kontuzja f contusione
kontuzjowany agg contuso
kontynent m continente
kontynuować vt continuare, 

proseguire
konwój m -1. (eskorta) scorta f 

-2. (pojazdy) convoglio
koń m cavallo; koń na biegunach 

cavallo a dondolo
koń mechaniczny cavallo vapore
końcowy agg finale, ultimo
końcówka f -1. (resztka) resto m, 

rimanenza -2. (gramatyczna) 
desinenza, finale

kończyć vt finire, terminare
kończyć się vr finire, terminare
kończyna f arto m
kopać vt -1. calciare, colpire -2. (np. 

rów) scavare
kopalnia f miniera
koparka f escavatrice, escavatore m
koperta f busta
kopia f copia, riproduzione
kopniak m calcio, pedata f
kopuła f cupola
korek m -1. (bot) sughero 

-2. (w butelce) tappo -3. (na drodze) 
ingorgo

korespondencja f corrispondenza
korkociąg m -1. cavatappi inv 

-2. (lotniczy) vite f
korona f corona; korona cierniowa 

corona di spine
koronka f pizzo m
korpus m dyplomatyczny corpo 

diplomatico
korupcja f corruzione
korytarz m corridoio
korzeń m radice f
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 korzystać – kredka •
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korzystać vi -1. (z czegoś) approfittare, 
trarre profitto -2. (używać czegoś) 
servirsi, usare

korzystny agg vantaggioso, 
conveniente

korzyść f vantaggio, profitto, utile
kos m (ptak) merlo
kosa f falce fienaia
kosaciec m (bot) iris f, iride f
kosmetyczka f -1. (osoba) estetista 

-2. (torebka) beauty case locuz m inv
kosmetyki m pl cosmetici, prodotti di 

bellezza
kosmiczny agg spaziale, cosmico
kosmita m extraterrestre
kostium m costume: kostium 

kąpielowy costume da bagno
kostium damski tailleur inv
kostka f -1. (nogi) caviglia 

-2. (brukowa) lastra
kostka cukru zolletta di zucchero
kostka lodu cubetto m di ghiaccio
kostka Rubika cubo m magico
kosz m cesto, paniere
koszary f pl caserma f
koszmar m incubo
koszt m spesa f, costo, importo
kosztorys m preventivo
kosztować vt (próbować) degustare, 

assaggiare
kosztować vi costare: ile kosztuje? 

quanto costa?
kosztowny agg costoso, caro
koszula f camicia; koszula nocna 

camicia da notte
koszulka f camicetta, maglietta
koszyk m cestino, paniere
koszykówka f pallacanestro m
kościół m chiesa f
kość f -1. osso m -2. (do gry) dado m
kość słoniowa avorio m
kot m gatto
kotka f gatta
kotlet m cotoletta f; kotlet mielony 

polpetta f

kotwica f ancora: rzucić kotwicę 
gettare l’ancora

kowal m fabbro
koza f capra
kozioł m capro; (fig) kozioł ofiarny 

capro espiatorio
Koziorożec m (znak zodiaku) 

Capricorno
kółko n -1. (okrągły przedmiot) rotella f 

-2. (zrzeszenie) circolo m
kpić vi -1. (szydzić) burlarsi, beffarsi 

-2. (lekceważyć) infischiarsene
kpina f beffa, scherno m
krab m granchio
krach m fiasco, crollo; krach 

na giełdzie crollo in borsa
kradzież f furto
kraj m paese; co kraj to obyczaj paese 

che vai, usanze che trovi
kraj rodzinny paese natio
krajobraz m paesaggio
krajowy agg nazionale: loty krajowe 

voli nazionali
krakers m cracker inv, salatino
kran m rubinetto
kraniec m estremità f inv, limite
krasnoludek m nano
kraść vt rubare
krata f griglia, grata
kratka f (wzór) quadretto m: zeszyt 

w kratkę quaderno a quadretti
krawat m cravatta f
krawcowa f sarta
krawędź f (skraj) bordo m, margine m, 

orlo m
krawiec m sarto
krawiectwo n sartoria f
krąg m -1. (koło) cerchio -2. (grono 

osób) cerchia f
krążyć vi -1. (kluczyć) girare, vagare 

-2. (fig) circolare
kreda f gesso m
kredka f (ołówkowa) matita colorata, 

(pastelowa) pastello m; (do ust) 
rossetto m
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• kredyt – krzyczeć 
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kredyt m credito
krem m crema f : rurka z kremem 

canolo m
krem do golenia crema da barba
krem przeciwzmarszczkowy crema 

antirughe
kres m fine f, termine, limite
kreska f tratto m, linea; kreska 

pionowa barra
kret m talpa f
kretyn m cretino, imbecile, deficiente
krew f sangue m; psia krew! porco 

cane!
krewetka f gamberetto m
krewny m parente
kręcić vt girare; kręcić włosy arricciare 

i capelli
kręcić film girare un film
kręcić nosem torcere il naso
kręcić się vr -1. girare: kręci mi się 

w głowie mi gira la testa -2. (fig, fam) 
affaccendarsi

kręgosłup m colonna f vertebrale, 
spina f dorsale

krępować się vr fare complimenti, 
riguardarsi

kręty agg sinuoso, tortuoso
kroić vt tagliare; kroić w plastry 

affettare
krok m passo: przyspieszyć kroku 

allungare il passo
krokodyl m coccodrillo
kromka f (chleba) fetta (di pane)
kronika f cronaca
kronika kryminalna, towarzyska 

cronaca nera, rosa
kropka f punto
kropla f goccia; (fig) kropla w morzu 

una goccia nel mare
krople do oczu collirio m
kroplomierz m contagocce inv
kroplówka f (med) fleboclisi, flebo inv
krosta f foruncolo m
krowa f vacca; krowa mleczna mucca
krój m taglio, linea f

król m re inv
królestwo n regno m
królewski agg reale
królik m coniglio
królik doświadczalny cavia f
królowa f regina
krótki agg (niedługi) corto; 

(krótkotrwały) breve
krótkie spięcie n cortocircuito m
krótko avv (niegługo) corto; 

(krótkotrwale) brevemente
krótko mówiąc a dirla breve
krótkoterminowy agg a breve 

scadenza
krótkowidz m miope
krtań f laringe; zapalenie krtani 

laringite f
kruchy agg -1. fragile, friabile 

-2. (o mięsie) tenero -3. (fig) fragile, 
delicato

kruk m 1corvo -2. (fig) biały kruk 
mosca f bianca

krwiak m (med) ematoma
krwinka f (biol) globulo m
krwionośny agg sanguino: naczynia 

krwionośne vasi sanguini
krwotok m (med) emorragia f
kryć się vr nascondersi, occultarsi; 

w tym coś się kryje qui gatta ci cova
kryjówka f nascondiglio m
kryminał m (powieść, film) giallo
kryształ m cristallo; (wyrób, szkło) 

vetro di Boemia
krytyczny agg critico
krytyka f critica, biasimo
krytykować vt criticare, biasimare
kryzys m crisi f inv: kryzys 

ekonomiczny crisi economica
krzątać się vr affacendarsi
krzesło n sedia; krzesło elektryczne 

sedia elettrica
krzew m arbusto, cespuglio
krzyczeć vi gridare, urlare, strillare
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 krzyk – kupon rabatowy •
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krzyk m -1. grido, urlo; (ptaków) verso 
-2. ostatni krzyk mody ultimo grido 
della moda

krzywda f danno m, torto m, 
ingiustizia

krzywdzić vt far torto (a qlcu), 
danneggiare (qlcu)

krzywić się vr (robić grymasy) fare 
delle smorfie

krzywo avv di traverso
krzywy agg torto,storto; linia krzywa 

linea curva
krzyż m croce f; Czerwony Krzyż 

Croce Rossa
krzyżówka f (łamigłówka) parole f pl 

incrociate
ksiądz m prete
książeczka f czekowa libretto m degli 

assegni
książę m duca, principe
książka f libro m; książka kucharska 

libro di cucina
książka telefoniczna elenco m 

telefonico
księga f libro m: złota księga libro 

d’oro
księgarnia f libreria
księgarz m libraio
księgowy m contabile, ragioniere
księżna f duchessa, principessa
księżyc m luna f: księżyc w pełni luna 

piena
kształcenie n istruzione f, educazione 

f
kształcący agg educativo
kształcić vt istruire, educare, formare
kształt m forma
kształtować vt formare, dar forma
kto pron -1. (w pytaniach) chi: kto 

tam chi è? komu, do kogo? a chi? 
-2. (który) chi: kto się uczy, ten zda 
chi studia, è promosso -3. (ktoś) chi: 
ratuj się kto może! si salvi chi può!

ktokolwiek pron chiunque
ktoś pron qualcuno, uno, una persona

którędy pron per dove
który, która, które agg, pron che, 

quale: która jest godzina? che ora è; 
który z was? quale di voi?; książka, 
którą czytasz il libro che tu leggi

którzy, które agg, pron che, quali: 
którzy chłopcy? quali ragazzi?

ku prep verso: ku wieczorowi verso la 
sera

ku pamięci alla memoria
kubek m bicchiere (con manico)
kubeł m secchio
kubeł na śmieci pattumiera f
kucharka f cuoca
kucharz m cuoco
kuchenka f cucina, fornello m
kuchenka mikrofalowa forno m 

a microonde
kuchnia f cucina
kuchnia domowa,regionalna cucina 

casalinga, tipica
kuć vt -1. (metal) forgiare -2. (uczyć 

się) sgobbare
kufer m baule
kujon m sgobbone
kukiełka f burattino m, marionetta
kukurydza f granturco m, mais m inv
kula f sfera, palla: kula bilardowa palla 

da biliardo
kula inwalidzka stampella
kula ziemska sfera /globo m terrestre
kulawy agg (człowiek) zoppo; (mebel) 

zoppicante
kuleć vi zoppicare
kulisy f pl quinte; za kulisami dietro/

tra le quinte
kultura f -1. cultura -2. (ogłada) buona 

educazione, civiltà
kulturalny agg -1. culturale -2. (dobrze 

wychowany) ben educato, civile
kupa f -1. (stos, sterta) mucchio m, 

ammasso m -2. (wulgarnie) cacca
kupno n acquisto m, compera f
kupon m tagliando, buono, schedina f
kupon rabatowy buono sconto
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kupon totolotka schedina f
kupować vt comprare, acqiustare
kura f gallina
kuracja f cura: kuracja odchudzjąca 

cura dimagrante
kurczak m pollo
kurczyć się vr (o tkaninie) restringersi
kurier m corriere, messaggero
kurs m -1. (szkolenie) corso 

-2. (przejazd taksówką) corsa f 
-3. (statku, samolotu) rotta f: zmienić 
kurs cambiare rotta -4. (waluty) 
cambio, quotazione f

kursować vi circolare, girare
kursy na prawo jazdy autoscuola f
kurtka f giubbotto m
kurtyna f sipario m; żelazna kurtyna 

sipario di ferro
kurz m polvere f
kusić vt tentare
kuszenie n tentazione f
kuzyn m cugino
kuzynka f cugina
kwadrans m un quarto d’ora
kwadrtat m quadrato
kwalifikacja f (ocena jakości) 

qualificazione
kwalifikacje zawodowe qualifiche 

professionali
kwalifikować vt qualificare, abilitare
kwarantanna f quarantena
kwartał m trimestre
kwartet m quartetto
kwas m acido
kwaśny agg acido, acerbo: kwaśne 

jabłko mela acerba
kwatera f -1. alloggio m -2. (wojskowa) 

quartiere m
kwestia f questione, problema m
kwiaciarka f fioraia
kwiat m fiore
kwiecień m aprile
kwietnik m aiuola f
kwintet m quintetto
kwit m ricevuta f, scontrino m, bolletta

kwitnąć vi -1. fiorire -2. (fig) fiorire, 
prosperare

kwitnienie n fioritura f
kwiz m quiz inv
kwota f somma, importo m

L
l n (litera) l f, m inv
labirynt m labirinto
laboratorium n laboratorio
laboratorium kosmiczne spacelab m 

inv
lać vt versare, spargere
lada f banco m: sprzedać spod lady 

vendere sottobanco
laguna f laguna
laicki agg (świecki) laico
lakier m vernice f
lakier do paznokci smalto per unghie
lakier do włosów lacca f
laleczka f (o dziewczynie, kobiecie) 

bambola, pupa
lalka f -1. bambola, pupa -2. (kukiełka) 

burattino, marionetta
laluś m damerino, 

bellimbusto,vagheggino
lambrekin m lambrecchini m pl
lamentować vi lagnarsi, lamentarsi
lampa f lampada, lume m; lampa 

stojąca lampada a stelo
lampa błyskowa flash m inv
lampa elektronowa tubo m 

elettronico
lamówka f orlo m, bordo m
lansować vt lanciare
laryngolog m laringoiatra
las m bosco, foresta f
laser m laser inv
laska f bastone m, mazza
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 latać – liczba mnoga, pojedyncza •
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latać vi volare
latający talerz m disco volante
latarka f elektryczna torcia elettrica
laur m alloro; spocząć na laurach 

riposare sugli allori
lawina f valanga
ląd m terraferma f
lądować vi atterrare
lądowanie n atterraggio m
lądowy agg terrestre; drogą lądową via 

terra
lebiodka f (bot) origano m
lecieć vi -1. (o ptakach, samolotach) 

volare -2. (o płynach) scorrere, 
colare

lecieć samolotem prendere l’aereo, 
andare in aereo

lecz cong ma, tuttavia
leczenie n cura f, terapia f, 

trattamento m
leczyć vt curare
leczyć się vr curarsi
ledwie avv appena
legalny agg legale, legittimo
legenda f leggenda
legia f legione: legia cudzoziemska 

legione straniera
legitymacja f tessera: okazać 

legitymację produrre una tessera
lejce plt briglie f pl, redini f pl
lejek m imbuto
lek m, lekarstwo n -1. farmaco m, 

medicina f -2. (fig) rimedio m
lekarka f dottoressa (in medicina)
lekarski agg medico; badanie lekarskie 

visita medica
lekarz m medico, dottore (in 

medicina)
lekarz rodzinny,dyżurny medico di 

famiglia, di guardia
lekceważyć vt disprezzare, trascurare
lekcja f lezione
lekki agg leggero, lieve
lekko avv leggermente, lievemente
lekkomyślny agg sconsiderato

lekkostrawny agg digeribile
lektor m lettore
lektorat m lettorato
lektorka f lettrice
lektura f lettura
len m lino
lenić się vr oziare, poltrire
lenistwo n pigrizia f, poltronaggine f, 

ozio m
leniwy agg pigro, poltrone, ozioso
lepiej avv meglio; tym lepiej tanto 

meglio
lepki agg appiccicoso, colloso
lepszy agg migliore
lesbijka f lesbica
leśniczy m guardaboschi inv
letni1 agg estivo, d’estate
letni2 agg tiepido: letnia woda acqua 

tiepida
letnisko n villeggiatura f
lew m -1. leone -2. Lew (znak zodiaku) 

Leone
lewica f sinistra
lewo avv: na/w lewo a sinistra
leworęczny agg mancino
lewy agg sinistro, manco: lewa ręka 

mano sinistra
leżak m sedia f a sdraio
leżeć vi -1. giacere: leżeć w łóżku, 

na boku giacere a letto, sul fianco 
-2. (o ubraniu) vestire: ten płaszcz 
dobrze na tobie leży questo 
cappotto ti veste bene

lęk m ansia f, timore
lękać się vr temere
libretto n libretto m
licencja f licenza, patente
licencja pilota brevetto da pilota/di 

pilotaggio
licencja poetycka licenza poetica
liceum n liceo m
licytacja f asta
liczba f numero m
liczba mnoga, pojedyncza plurale m, 

singolare m
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liczebnik m numerale
licznik m contatore: licznik kilometrów 

contachilometri
liczny agg numeroso; (częsty) 

frequente
liczyć vt contare, calcolare: liczyć 

pieniądze contare i soldi
liczyć vi contare: liczę na ciebie conto 

su di te
liczyć się vr contare: to się nie liczy 

questo non conta
liczyć się ze słowami misurare le 

parole
liga f lega
liguryjski agg ligure
liker m liquore
likwidacja f -1. eliminazione 

-2. (zabicie) liquidazione
likwidować vt -1. eliminare -2. (zabić) 

liquidare
lilia f giglio m; lilia wodna ninfea
limit m limite
limit przyjęć (na studia) numero 

chiuso
limuzyna f berlina
lina f corda, fune, cavo m
lingwistyka f linguistica
linia f linea: linia prosta, krzywa linea 

retta, curva
linia autobusowa autolinea
linia lotnicza linea aerea
linia strzału linea di tiro
linia wysokiego napięcia linea 

dell’alta tensione
linijka f riga
lipa f (drzewo) tiglio m
lipiec m luglio
lir m (jednostka monetarna) lira f
lis m volpe
list m lettera: list polecony lettera 

raccomandata
lista f lista, elenco m: lista 

oczekujących lista d’attesa
listonosz m portalettere
listopad m novembre

litera f lettera; duża, mała litera 
maiuscola, minuscola

literatura f letteratura
litość f pietà, compassione
litować się vr compatire, impietosirsi
lizać vt leccare
lizak m lecca lecca inv
lizus m leccapiedi inv
lody m pl gelato m: lody w pucharku 

una coppa di gelato
lody na patyku gelato da passeggio
lody w rożku cono m gelato
lodziarnia f gelateria
lojalny agg leale
lok m riccio, ricciolo
lokal m locale; nocny lokal locale 

notturno
lokator m inquilino
lombardzki agg lombardo
lornetka f canocchiale m
los m -1. (przeznaczenie) sorte, destino 

-2. (na loterii) biglietto di lotteria
losować vt sorteggiare, tirare/estrarre 

a sorte
losowanie n sorteggio m
lot m volo; z lotu ptaka a volo 

d’uccello
lot czarterowy, liniowy volo charter, 

di linea
lot kosmiczny volo spaziale
loty krajowe, międzynarodowe voli 

nazionali, internazionali
loteria f lotteria; loteria liczbowa lotto 

m
lotnia f deltaplano m
lotniczy agg aereo; poczta lotnicza 

posta aerea
lotnik m aviatore
lotnisko n aeroporto m
loża f (w teatrze) palco m
loża masońska loggia massonica
lód m ghiaccio; (fig) przełamać lody 

rompere il ghiaccio
lśnić vi luccicare, brillare, sfavillare
lub cong o, oppure

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   114Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   114 3-01-12   12:51:203-01-12   12:51:20

3136893



3136893

 lubić – łobuziak •

115

lubić vt amare, voler bene, piacere; 
lubię cię ti voglio bene; lubię kawę 
mi piace il caffè

lud m popolo
ludowy agg popolare
ludność f popolazione
ludzie plt uomini m pl, gente f
ludzki agg umano
ludzkość f umanità
luksus m lusso, sfarzo
luksusowy agg lussuoso
lunatyk m sonnambulo
lusterko n wsteczne retrovisore m
lustro n specchio m
lutować vt saldare
luty m febbraio
luz m -1. (w mechanizmach) gioco 

-2. na luzie (na biegu jałowym) in 
folle

luźny agg -1. (nieobcisły) largo 
-2. (niezwiązany) sciolto

Ł
ł n (litera) lettera ł
łabędź m cigno; (fig) łabędzi śpiew 

canto del cigno
łacina f latino m
łaciński agg latino
ładny agg bello, carino: ładna pogoda 

bel tempo
ładować vt caricare
ładunek m carico
łagodny agg dolce, mite: łagodny 

klimat clima mite
łagodne wino vino amabile
łajać vt apostrofare, rimproverare, 

sgridare
łajdak m mascalzone, birbone, 

lazzarone

łakomstwo n golosità f
łakomy agg -1. goloso -2. (fig) ingordo, 

avido
łamać vt spezzare, rompere
łamać sobie głowę scervellarsi, 

rompersi la testa
łamigłówka f rompicapo m
łańcuch m catena f
łańcuch górski catena di montagne
łańcuszek m catenina
łapa f -1. (zwierzęcia) zampa -2. (fam) 
łapy przy sobie! zampe giù!

łapać vt acchiappare, pigliare; łapać 
złodzieja! al ladro!

łapówka f bustarella, tangente m
łapówkarstwo n tangentopoli m
łaska f grazia: prawo łaski diritto di 

grazia
łaskotać vt solleticare, fare il solletico
łaskotki plt solletico m
łasy agg -1. (łakomy) goloso, ghiotto 

-2. (żądny) avido
łata f -1. (na ubraniu) pezza, toppa 

-2. (na sierści) pezzatura
łatwo avv facilmente
łatwość f facilità
łatwowierny agg credulo
łatwy agg facile, semplice
ława f oskarżonych banco m degli 

imputati
ławka f panchina, banco m: ławka 

szkolna banco di scuola
ławnik m giudice popolare/laico
łazienka f bagno m
łączność f legame m, connessione
łączność telefoniczna comunicazione 

telefonica
łączyć vt unire, collegare
łączyć się vr unirsi, collegarsi
łąka f prato m
łeb m -1. (zwierząt) testa f -2. (fam) 

capocchia f, zucca f: zakuty łeb testa 
quadra

łobuz m farabutto, mascalzone
łobuziak m monello
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łokieć m gomito
łono n seno m: na łonie rodziny in 

seno alla famiglia
łopata f palla, badile m
łoskot m fracasso, fragore
łosoś m salmone
łotr m mascalzone, canaglia f
łowić vt (ryby) pescare; (fig) łowić 

ryby w mętnej wodzie pescare nel 
torbido

łowy m pl caccia f
łódka f barchetta, canotto
łódź f barca, imbarcazione, battello m
łódź podwodna sottomarino m
łódź ratunkowa scialuppa/canotto m 

di salvataggio
łóżko n letto m: łóżko małżeńskie, 

piętrowe letto matrimoniale, 
a castello

łóżko polowe branda f
łubin m (bot) lupino
łudzić vt illudere
łudzić się vr illudersi
łuk m arco: strzelać z łuku tirare con 

l’arco
łuk brwiowy arcata f sopraccigliare
łuk gotycki ogiva f
łuk triumfalny arco di trionfo
łup m bottino, preda f
łupić vt saccheggiare, predare
łupież m (na głowie) forfora f
łupina f (orzecha) guscio m; (owoców) 

buccia, scorza
łuska f (ryby) scaglia
łydka f polpaccio m
łyk m sorso: łyk wody un sorso 

d’acqua
łykać vt ingoiare, inghiottire, mandar 

giù
łysina f calvizie inv
łysy agg calvo
łyżeczka f cucchiaino m
łyżka f cucchiaio m
łyżka do butów calzatoio m
łyżwa f pattino m

łyżwiarstwo n pattinaggio m (su 
ghiaccio): łyżwiarstwo figurowe 
pattinaggio artistico

łza f lacrima; wylewać łzy spargere 
lacrime

M
m n (litera) m f,m inv
machać vt agitare
macierzyństwo n maternità f
macierzyński agg materno; urlop 

macierzyński maternità f
macocha f matrigna
maczać vt inzuppare, intingere
mafia f mafia
mafijny agg mafioso
mag m (czarownik) mago
magazyn m -1. (skład) magazzino, 

deposito -2. (czasopismo) rivista f 
illustrata

magia f magia
magiczny agg -1. magico -2. (fig) 

magico, incantevole
magik m illusionista, prestigiatore
magister m laureato, dottore
magisterium n laurea f
magisterski agg: praca magisterska tesi 

f di laurea
magnes m magnete, calamita f
magnetofon m magnetofono, 

registratore
magnetowid m videoregistratore
magnetyczny agg magnetico
maj m maggio
majaczyć vi (bredzić) delirare, 

farneticare
majątek m, patrimonio, beni pl
majonez m maionese f
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majsterkowanie n bricolage m inv, fai 
da te locuz m inv

majtki plt mutande f pl
mak m papavero
makabryczny agg macabro, orribile
makaron m pasta f, maccheroni m pl; 

(potrawa) pastasciutta f
makijaż m trucco
makler m agente m di cambio
makrela f sgombro m
maksimum n massimo m
maksymalny agg massimo
makulatura f carta da macero
malaria f malaria
malarka f pittrice
malarstwo n pittura f
malarz m (artysta) pittore; (pokojowy) 

imbianchino
malina f lampone m
malować vt dipingere, pitturare
malować się vr truccarsi
malowniczy agg pittoresco
maltretować vt maltrattare, 

strapazzare
mała litera f minuscola
mało avv poco; za mało troppo poco
małoletni agg minorenne
małomówny agg taciturno
małostkowy agg meschino
małpa f -1. (zool) scimmia -2. (znak @) 

chiocciola
mały agg piccolo
mały palec m mignolo
małż m jadalny vongola f
małżeństwo n -1. (związek) 

matrimonio -2. (para małżeńska) 
coniugi m pl, coppia f

małżeński agg matrimoniale, 
coniugale

mama f mamma
mamrotać vt brontolare, borbottare
mandat m (grzywna) contravvenzione f,

 multa f
mandat poselski mandato 

parlamentare

manewr m manovra f
maneż m maneggio
mania f mania
maniak m maniaco
manifest m manifesto
manifestacja f manifestazione
manifestować vt manifestare, 

dimostrare
mankiet m (rękawa) polsino; (spodni) 

risvolto
mansarda f mansarda
mapa f carta, mappa: mapa 

geograficzna, drogowa carta 
geografica, stradale

mapa świata mappamondo m
marcepan m marzapane
marchew f carota
margines m margine
marionetka f marionetta, burattino m
marka1 f -1. marca: towar dobrej 

marki merce di gran marca -2. (znak 
firmowy) marchio m

marka2 f (jednostka monetarna) 
marco m

marmur m marmo
marnotrawić vt sprecare, sciupare, 

dissipare
marnotrawny agg: syn marnotrawny 

figlio prodigo
marnotrawstwo n spreco m, sperpero 

m, dissipazione f
marnować vt sprecare, sciupare, 

sperperare
marnować się vr sciuparsi, sprecarsi
marny agg misero
marsz m marcia f
marszałek m maresciallo
martwić vt preoccupare, affliggere
martwić się vr preoccuparsi, affliggersi
martwy agg -1. (nieżywy) inanimato, 

morto -2. martwa natura natura 
morta

marynarka f -1. (morska) marina 
-2. (ubiór) giacca

marynarz m marinaio
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marynować vt marinare
marzec m marzo
marzenie n sogno m
marzyciel m sognatore
marzyć vi sognare, vagheggiare
masa f -1. massa, sostanza -2. (wielka 

ilość) massa, moltitudine, cumulo m
masa atomowa massa atomica
masa perłowa madreperla
masaż m massaggio
maska f maschera: maska podwodna 

maschera subacquea
maska silnika cofano m
maskarada f mascherrata
maskotka f mascotte inv
maskować się vr mascherarsi, fingere
masło n burro m
mason m massone
masować vt massaggiare
masowy agg: kultura masowa cultura 

di massa; środki masowego przekazu 
mezzi di comunicazione di massa

mass media plt mass media m pl, 
media m pl

masyw m massiccio
masywny agg massiccio
maszerować vi marciare
maszt m albero, antenna f
maszyna f macchina: maszyna 

do pisania, do szycia macchina da 
scrivere, da cucire

maszynka f do golenia rasoio m di 
sicurezza

maszynka f do mielenia mięsa 
trittacarne m inv

maszynka f do parzenia kawy 
machinetta, caffettiera

maść f pomata, unguento m
maślanka f latticello m
mata f stuoia
matematyczny agg matematico
matematyk m matematico
matematyka f matematica
materac m materasso; 

(nadmuchiwany) materassino

materia f materia
materiał m -1. (tworzywo, surowiec) 

materiale -2. (tkanina) stoffa f, 
tessuto

materiał wybuchowy esplosivo
matka f madre
Matka Boska Madre di Dio
matka chrzestna madrina
matowy agg opaco
matura f maturità
maturzysta m (przystępujący 

do matury) maturando; (po maturze) 
maturo

mauzoleum n mausoleo m
mazak m (flamaster) pennarello
mądrość f saggezza, sapienza
mądry agg saggio, sapiente; 

intelligente
mąka f farina; mąka ziemniaczana 

farina di patate
mątwa f (zool) seppia
mąż m marito; wyjść za mąż sposarsi, 

maritarsi
mdlący agg nauseante,stomachevole
mdleć vi svenire, venir meno
mdlić vimp: mdli mnie ho la nausea
mdłości plt nausea f
mebel m mobile
meble m pl (umeblowanie) mobilia f 

inv
meblować vt ammobigliare, arredare
mech m muschio
mechaniczny agg meccanico
mechanik m meccanico
mechanika f meccanica
mechanizm m meccanismo
mecz m partita f: mecz towarzyski 

partita amichevole
mecz wyjazdowy trasferta f
meczet m moschea f
medal m medaglia f: medal olimpijski 

medaglia olimpionica
mediolańczyk m milanese
meduza f medusa
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medycyna f medicina; medycyna 
sądowa medicina legale

medyczny agg medico
megafon m megafono, altoparlante
melon m melone
mennica f zecca
menstruacja f mestruazione
menu n -1. (jadłospis) menu m inv 

-2. (inform) menu m inv
meta f traguardo m, arrivo m
metal m metallo
meteorologiczny agg: meteorologico
metoda f metodo m
metodyczny agg metodico
metr m metro: metr bieżący, 

kwadratowy, sześcienny metro 
lineare, quadrato, cubo

metraż m metraggio
metro n metropolitana f, metro f inv
metryka f urodzenia atto m di nascita
metryka f konia, psa pedigree m inv 

di un cavallo, di un cane
męczący agg faticoso, stancante
męczennik m martire
męczyć vt -1. (znęcać się) tormentare 

-2. (dokuczać) seccare, importunare
męczyć się vr -1. (cierpieć) soffrire 

-2. (odczuwać zmęczenie) affaticarsi, 
stancarsi

męka f -1. (cierpienie) pena, supplizio 
m -2. (udręka) pena, tormento m

Męka Pańska Passione di Gesù Cristo
męski agg maschile; rodzaj męski 

genere maschile
mętny agg -1. torpido -2. (fig) vago, 

confuso
mężczyzna m uomo, maschio
mgła f nebbia, foschia
mi pron pers mi, me: daj mi dammi; 

możesz mi to dać? me lo puoi dare?
mianować vt nominare, designare
miara f misura: jednostki miary unità 

di misura

miasteczko n -1. cittadina f, borgo m 
-2. wesołe miasteczko luna park m 
inv

miasto n città f: miasto rodzinne città 
natale

miauczeć vi miagolare
miecz m spada f
mieczyk m (kwiat) gladiolo
mieć vt avere: mieć przy sobie avere 

con sé
mieć czegoś powyżej uszu averne fin 

sopra i capelli
mieć głowę na karku avere la testa 

sulle spalle
mieć komuś za złe volerne a qlcu
mieć miejsce avere luogo, accadere
mieć rację avere ragione
mieć nadzieję sperare
mieć się vr stare, andare; jak się masz? 

come stai?
miednica f -1. catino m 

-2. (anatomiczna) bacino m
miedź f rame m
miejsce n luogo m, posto m
miejsce publiczne luogo pubblico
miejsce w kinie un posto al cinema
miejsce zamieszkania domicilio m, 

residenza f
miejscowośc f località
miejscowy agg locale
miejski agg -1. comunale, municipale: 

rada miejska consiglio comunale 
-2. urbano: komunikacja miejska 
trasporto urbano -3. civico: muzeum 
miejskie museo civico

mierzyć vt -1. misurare 
-2. (przymierzać) provare

miesiąc m mese
miesiąc miodowy luna f di miele
miesięcznik m mensile
miesięczny agg mensile
mieszać vt mescolare, mischiare
mieszać się vr (wtrącać się) mescolarsi, 

immischiarsi
mieszanka f miscela
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mieszany agg misto, assortito
mieszczański agg borghese
mieszczaństwo n borghesia f
mieszkać vi abitare, alloggiare
mieszkać na stałe risiedere
mieszkanie n appartamento m, 

abitazione f, alloggio m
mieszkaniec m abitante
mieszkanka f abitante
mieścić vt (w sobie) contenere, 

comprendere
mieścić się vr -1. (gdzieś) trovarsi 

-2. (w czymś) essere contenuto/
compreso

mięczak m -1. (zool) mollusco 
-2. (o człowieku) mollusco

między prep tra, fra; między innymi 
fra l’altro

międzymiastowy agg: rozmowa 
miedzymiastowa interurbana f

międzynarodowy agg internazionale
miękisz m (chleba) mollica f, midolla f; 

(owocu) polpa f
miękki agg -1. morbido, molle -2. (fig) 

delicato, docile
mięsień m muscolo
mięsień sercowy miocardio
mięso n carne f
mięso duszone, pieczone stufato m, 

arrosto m
mięta f menta
migacz m (kierunkowskaz) 

lampeggiatore
migać vi (o sygnałach świetlnych) 

lampeggiare
migdał m (owoc) mandorla f
migdałek m (w gardle) tonsilla f
migotać vi scintillare, luccicare
migrena f emicrania
mijać vi passare, trascorrere
mijać się vr incrociarsi
mikrobus m pulmino
mikroskop m microscopio
mikser m (kuchenny) frullatore

mila f miglio m; mila morska migilio 
marino

milczący agg tacito,silenzioso
milczeć vi tacere, star zitto
milczenie n silenzio m
milimetr m milimetro
milioner m milionario
miło avv: bardzo mi miło molto 

piacere
miłosierdzie n misericordia f
miłosny agg amoroso
miłość f amore m; miłość matczyna 

amore materno
miłość od pierwszego wejrzenia 

colpo m di fulmine
miłośnik m amatore, appassionato
miły agg piacevole, gradevole; carino, 

amabile
mim m mimo
mimo prep malgrado, nonostante
mimowolnie avv senza volerlo
mimowolny agg involontario
mina1 f faccia, aria: grożna mina 

faccia minacciosa
mina2 f mina: mina przeciwpiechotna 

mina antiuomo
mineralny agg minerale; woda 

mineralna acqua minerale
minerał m minerale
minimalny agg minimale, minimo
minimum n minimo m
minister m ministro
ministerialny agg ministeriale
ministerstwo n ministero m
minus m -1. (znak) meno -2. (fig) lato 

negativo, difetto
minuta f minuto m
miotła f scopa
miód m miele; plaster miodu favo m
mirt m (bot) mirto
misja f missione, incarico m
misjonarz m missionario
miska f scodella, catinella
miska olejowa coppa dell’olio
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mistrz m -1. maestro -2. (sportowy) 
campione

mistrz olimpijski olimpionico
mistrzostwo n -1. maestria f -2. w pl 

campionato m
mistrzyni f -1. maestra -2. (sportowa) 

campionessa
miś m pluszowy orsacchiotto
mit m mito
mitologia f mitologia
mleczarnia f latteria
mleczko n kosmetyczne latte m 

detergente
mleczny agg latteo; zęby mleczne 

denti di latte
mleko n latte m: mleko pełne, 

odtłuszczone, w proszku latte 
intero,scremato, in polvere

młodość f gioventù, giovinezza
młody agg giovane
młodzieniec m giovanotto
młodzież f gioventù, giovani m pl
młot, młotek m martello
młyn m mulino
młynek m do kawy macinacaffè inv
młynek m do pieprzu macinapape inv
mnich m monaco
mnie pron pers mi, me: nie widzi mnie 

non mi vede; przyjdź do mnie vieni 
da me

mniszka f monaca
mniej avv meno; mniej więcej più 

o meno, suppergiù
mniejszość f minoranza
mniejszy agg minore, più piccolo
mnożenie n moltiplicazione f
mnożyć vt moltiplicare
mnożyć się vr moltiplicarsi, aumentare
mnóstwo n moltitudine f
moc f (siła) potenza, forza
moc prawna vigore m
mocno avv fortemente, solidamente
mocny agg forte, robusto, solido
mocz m urina f
moczyć vt bagnare, ammollare

moda f moda, voga: pokaz mody 
sfilata di moda

model m modello: brać za model 
prendere per modello

modelka f (pozująca) modella; 
(prezentująca ubrania) indossatrice

modelować vt modellare, formare
modernizować vt modernizzare
modlić się vr pregare
modlitwa f preghiera
modny agg di moda, in voga
modrzew m larice
moduł m modulo
mokasyn m mocassino
moknąć vi bagnarsi
mokry agg -1. (przesiąknięty) bagnato, 

fradicio -2. (wilgotny) umido
molo n molo m
moment m momento
momentalny agg momentaneo
monarcha m monarca
moneta f moneta
monetarny agg monetario
monitor m (ekran) monitor inv
monopol m monopolio, esclusiva f
monopolista m monopolista, 

esclusivista
monstrancja f ostensorio m
monotonny agg monotono
montaż m montaggio
monter m montatore
montować vt montare, installare
moralizować vi moraleggiare
moralny agg morale
morał m morale
mord m assassinio, omicidio
morderca m assassino, omicida
mordować vt assassinare, ammazzare
morela f (drzewo) albicocco m; (owoc) 

albicocca
morski agg marino, di mare
morze n mare m: pojechać nad morze 

andare al mare
mosiądz m ottone
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122

most m ponte; most zwodzony ponte 
levatoio

most powietrzny ponte aereo
mostek m -1. (kładka) passerella f 

-2. (anatomiczny) sterno 
-3. (na statku) ponte

motek m gomitolo, matassa f
motocykl m motocicletta f, moto f inv
motor m motore
motorower m ciclomotore
motorówka f motobarca, motoscafo m
motorynka f motorino m
motyl m farfalla f
motyw m motivo, ragione f
motyw przewodni motivo/filo 

conduttore
mowa f il parlare m, linguaggio m, 

discorso m
mowa oskarżycielska requisitoria
mowa pochwalna elogio m
mowa pogrzebowa orazione funebre
mozaika f mosaico m
może partic forse; być może può darsi
możliwie avv possibilmente; 

możliwie jak najszybciej il più 
presto possibile

możliwość f possibilità
możliwy agg possibile
można partic si può, è possibile
móc vi potere
mój, moja, moje agg, pron poss mio, 

mia: mój kot il mio gatto; moje pióro 
la mia penna

mól m tarma f
mól książkowy topo di biblioteca
mówić vi parlare, dire
mózg m cervello; (fig) pranie mózgu 

lavaggio del cervello
mrok m oscurità f
mrozić vt gelare, congelare
mrożonka f surgelato m
mrówka f formica
mróz m gelo
mruczeć vi mormorare
mrugać vi battere le palpebre/le ciglia

msza f messa
mścić się vr vendicarsi
mu pron pers gli: Maria mu się podoba 

Maria gli piace
mucha f mosca
muł m -1. (zwierzę) mulo -2. (szlam) 

melma f
mundur m uniforme, divisa f
mur m muro, muraglia f
murarz m muratore
murować vt murare
Murzyn m negro, nero
musieć vi dovere
muskać vt sfiorare, accarezzare
musujący agg effervescente, frizzante
muszla f conchiglia
muszla klozetowa vaso m (di latrina)
musztarda f senape, mostarda
muzeum n museo m
muzyk m musicista
muzyka f musica
muzykalny agg musicale
my pron pers noi; my sami noi stessi
mycie n lavaggio m, lavata f
myć vt lavare
myć się vr lavarsi
mydło n sapone m
myjnia f samochodowa autolavaggio 

m
mylić vt -1. ingannare -2. (coś z czymś) 

confondere
mylić się vr sbagliarsi, ingannarsi; jeśli 

się nie mylę se non mi sbaglio
mylny agg erroneo, errato, sbagliato
mysz f (zool) topo m
myszka f (inform) mouse m inv
myśl f -1. pensiero m -2. idea: wpaść 

na myśl avere un’idea
myśleć vi pensare, credere
myśliwy m cacciatore
mżawka f pioggerella
mżyć vimp piovigginare
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N
n n (litera) n f, m inv
na prep su, in, a, per, su: na miarę su 

misura; na dole in basso; na pamięć 
a memoria; na przykład per esempio

nabiał m latticini m pl
nabożeństwo n uficio m, funzione f
nabój m cartuccia f
nabrać się vr lasciarsi ingannare
nabyć vt acquistare
nabytek m acquisto
nachalny agg importuno, molesto
nachylić się vr chinarsi, piegarsi
naciągacz m scroccone, scroccatore
nacisk m pressione f
naciskać vi premere, pressare
naczelnik m capo
naczynie n vaso m, recipiente m; 

naczynia kuchenne stoviglie f pl
naćpany agg (narkotykami) sballato
nad prep sopra, su: nad drzwiami 

sopra la porta
nadal avv ancora, tuttora
nadaremnie avv inutilmente, invano
nadarzyć się vr capitare, presentarsi
nadawać vt -1. (przyznać) conferire, 

concedere -2. (audycję) trasmettere
nadawać się vr essere adatto
nadawca m mittente
nadążać vi -1. (za kimś) stare al passo 

-2. (fig) fare in tempo
nadbiec vi accorrere
nadchodzić vi arrivare, giungere
nadciśnienie n (med) ipertensione f
nadfioletowy agg ultravioletto
nadgodziny f pl ore supplementari, 

ore di straordinario
nadludzki agg sovrumano
nadmiar m eccesso, sovrabbondanza f

nadmierny agg eccessivo, 
sovrabbondante

nadmorski agg marittimo
nadobowiązkowy agg facoltativo
nadprodukcja f sovrapproduzione
nadprogramowy agg supplementare, 

fuori programma
nadrabiać vt miną fare buon viso 

a cattivo gioco
nadrobić vi czas recuperare il tempo
nadrobić vt drogi allungare la strada
nadruk m (napis) scritta f; 

(na materiale) stampa f
nadużycie n abuso m, sopruso m, 

arbitrio m
nadużywać vt abusare, fare abuso (di 

qlco)
nadużywanie n alkoholu abuso m 

dell’alcol
nadużywanie n władzy 

prevaricazione f
nadwozie n (samochodu) carrozzeria f
nadwrażliwy agg ipersensibile
nadwyżka f surplus m inv, eccedenza
nadzieja f speranza; mieć nadzieję 

sperare
nadzienie n farcito m, ripieno m
nadziewać vt (faszerować) farcire
nadzór m sorveglianza f, vigilanza f
nadzwyczajny agg straordinario
nafta f petrolio m
naftowy agg: szyb naftowy pozzo 

petrolifero
nagana f rimprovero m, biasimo m
nagi agg nudo
naglący agg urgente, pressante
nagle avv a un tratto, di colpo, 

improvvisamente
nagłówek m (listu, podania) 

intestazione f
nagły agg improvviso, repentino
nago avv nudo: chodzić nago andare 

nudo
nagość f nudità
nagrać vt incidere, registrare
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• nagranie – naprawić 
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nagranie n incisione f, registrazione f
nagrobek m lapide f
nagroda f premio m; nagroda 

za schwytanie przestępcy taglia
Nagroda Nobla premio Nobel
nagrodzić vt premiare
nagromadzić vt accumulare, 

ammucchiare, ammassare
naiwniak m credulone, semplicione, 

minchione
naiwny agg ingenuo, candido
najbardziej avv il più, estremamente
najechać vt (na kogoś) investire; 

(na pojazd) tamponare
najemca m affittuario, locatario
najeść się vr (czegoś, czymś) saziarsi 

(di qlco)
najgorszy agg il peggiore, pessimo
najgorzej avv il peggio
Najjaśniejsza (Republika Wenecka) f 

Serenissima
najlepiej avv il meglio, ottimamente
najlepszy agg il migliore, ottimo
najmniej avv il meno; jak najmniej il 

meno possibile
najmniejszy agg il più piccolo, il 

minimo
najpierw avv prima, dapprima
nakaz m ordine, mandato: nakaz 

aresztowania mandato di cattura
nakazywać vt imporre, ordinare
naklejać vt incollare, appiccicare
naklejka f etichetta
nakład m tiratura f
nakręcić vt -1. (zegarek) caricare 

-2. (film) girare
nakryć vt -1. coprire -2. nakryć 

do stołu apparecchiare la tavola
nakryć się vr coprirsi
nalać vt versare
nalegać vi insistere
naleśnik m crêpe f inv
należeć vi (do kogoś) appartenere; 

(do czegoś) far parte (di qlco)

należeć się vr (przysługiwać) dovere, 
meritare

należność f spettanze pl
należy vimp bisogna, si deve
należyty agg dovuto, giusto, adeguato
nałogowy agg: nałogowy palacz 

fumatore accanito
nałóg m vizio
nam pron pers ci, ce: powiedz nam 

dicci; powiedział to nam ce l’ha 
detto

namawiać vt indurre, persuadere
nami pron pers (a) noi, di noi: z nami 

con noi
namiętność f passione
namiętny agg appassionato, ardente
namiot m tenda f: rozbić namiot 

piantare la tenda
namyślić się vr riflettere, ripensare
naoczny agg: naoczny świadek 

testimone oculare
naokoło prep intorno, attorno
napad m -1. assalto -2. (med) attacco, 

accesso
napadać vt -1. aggredire, assalire 

-2. (fig) criticare
napar m infusione f; (z ziół) tisana f
napastnik m aggressore
napaść f -1. aggressione, invasione 

-2. (fig) critica f
napić się vr bere
napięcie n tensione f
napinać vt tendere
napis m scritta f, iscrizione f; (na kopii 

filmowej) didascalia f
napiwek m mancia f
napomknąć vi acennare, alludere
napój m bevanda f, bibita f
napój bezalkoholowy analcolico
naprawa f riparazione, accomodatura
naprawdę avv veramente, davvero, 

sul serio
naprawić vt riparare, accomodare, 

aggiustare
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naprzeciw, naprzeciwko avv di fronte 
a, dirimpetto a

naprzód avv avanti
naprzykrzać się vr seccare, infastidire
narada f riunione, consiglio m
naradzać się vr deliberare, consultarsi
narażać się vr rischiare, esporsi
narciarstwo n sci m inv
narciarz m sciatore
nareszcie avv finalmente
narkoman m drogato, tossicomane
narkomania f tossicomania
narkotyk m stupefacente, droga f
narkotyki twarde, miękkie droghe 

pesanti, leggere
narkotyzować się vr drogarsi
narodowość f nazionalità
narodowy agg nazionale
narodzenie n nascita f; Boże 

Narodzenie Natale m
narodzić się vr nascere
naród m nazione f, popolo m
narta f sci m inv: jeździć na nartach 

sciare
narty biegowe sci da fondo
narty wodne sci nautici, sci d’acqua
nartostrada f pista
naruszać vt (przepisy,prawo) 

infrangere, trasgredire
narząd m organo: narząd zmysłu 

organo di senso
narzeczona f fidanzata
narzeczony f fidanzato
narzekać vi lamentarsi, lagnarsi
narzędzie n utensile m, arnese m, 

attrezzo m
narzucać się vr imporsi
nas pron pers ci, noi: nie widzą nas 

non ci vedono; dla nas per noi
nasenny agg: środek nasenny 

sonnifero m
nasienie n seme m
nasilać się vr intensificarsi, aumentare
nasłuchiwać vt stare in ascolto

następować vi -1. (na coś) pestare 
-2. (fig) succedere

nastepca m successore
następnie avv successivamente, poi, 

in seguito
następny agg successivo, seguente
nastepnym razem la prossima volta
następstwo n successione f
nastolatek m adolescente
nastraszyć vt spaventare, impaurire
nastrój m -1. (humor) umore, stato 

d’animo -2. atmosfera
nasz, nasza, nasze agg, pron poss 

nostro, nostra: nasz dom la nostra 
casa; wasze dziecko i nasze vostro 
bambino e il nostro

naszyjnik m collana f, monile
naśladować vt imitare, copiare
naśladowca m imitatore
natarczywy agg insistente
natchnienie n ispirazione f
natomiast avv invece, tuttavia
natura f -1. (przyroda) natura 

-2. (charakter) natura, carattere
naturalnie avv naturalmente, 

certamente
naturalny agg naturale
natychmiast avv subito
natychmiastowy agg immediato, 

istantaneo
nauczanie n insegnamento m, 

istruzione f
nauczać vt insegnare, istruire
nauczka f lezione, ammonimento m
nauczyciel m insegnante, maestro, 

professore
nauczyć się vr imparare
nauka f scienza, dottrina
nauka jazdy autoscuola
naukowiec m scienziato
naukowy agg scientifico
naumyślnie avv apposta
nawet avv perfino, persino; ani nawet 

neanche, neppure
nawet gdyby anche se
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nawias m parentesi f; nawiasem 
mówiąc detto tra parentesi

nawierzchnia f (ulicy) pavimentazione
nawilżający agg: krem nawilżający 

crema idratante
nawlekać vt infilare
nawoływać vt chiamare
nawóz m concime
nawrót m (choroby) ricaduta f, 

recidiva f
nawyk m abitudine f
nawymyślać vi insultare
nawzajem avv (w życzeniach) 

altrettanto
nazajutrz avv l’indomani, il giorno 

dopo
nazwa f nome m
nazwisko n cognome m; nazwisko 

panieńskie cognome da nubile
nazywać się vr chiamarsi
neapolitańczyk m napoletano
negatywny agg negativo
nekrolog m necrologio
nektarynka f pesca noce
neon m neon, insegna f luminosa
nerka f rene m
nerw m nervo; mieć mocne nerwy 

avere i nervi saldi
nerwica f nevrosi
nerwowy agg nervoso
netto agg: waga netto peso netto
nędza f miseria
nędzny agg misero, miserabile
nękać vt opprimere, tormentare
ni cong né; ni mniej ni więcej 

nientedimeno
ni pies ni wydra né carne, né pesce
nic pron niente, nulla: nic nie szkodzi 

non fa niente
niczyj agg di nessuno
nić f filo m
nie partic no, non: tak albo nie? sì 

o no?; nic nie widzę non vedo 
niente

nieaktualny agg inattuale, superato

nieaktywny agg inattivo
niebezpieczeństwo n pericolo m, 

rischio m
niebezpieczny agg pericoloso, 

rischioso
niebieski agg (kolor) celeste, azzurro
niebo n cielo m; (fig) być w siódmym 

niebie essere al settimo cielo
niebolesny agg indolore
nieboszczyk m defunto, deceduto
niecały agg incompleto
niech partic che (+ tryb congiuntivo)
niech żyje! viva!, evviva!
niechcący avv senza volerlo, 

involotariamente
niechęć f avversione, malavoglia
niechętnie avv malvolentieri, 

controvoglia
niechętny agg maldisposto, avverso
niechlujny agg trasandato, sciatto
niecierpliwy agg impaziente
niecodzienny agg insolito, inconsueto
nieczuły agg insensibile
nieczynny agg (niefunkcjonujący) 

fermo, chiuso, fuori esercizio
nieczynny wulkan m volcano inattivo
niedawno avv poco tempo fa, 

recentemente
niedawny agg recente
niedbały agg negligente
niedobry agg cattivo
niedobrze avv male, non bene
niedoceniony agg sottovalutato
niedogodność f inconveniente m
niedojrzały agg -1. immaturo, acerbo 

-2. (fig) immaturo
niedokładny agg inesatto, impreciso
niedokończony agg incompiuto
niedopałek m (papierosa) mozzicone; 

(fam) cicca f
niniedorozwinięty agg (med) 

deficiente
niedoskonałość f imperfezione
niedostateczny agg insufficiente
niedostatek m penuria f, scarsezza f
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niedozwolony agg vietato
niedożywienie n malnutrizione f
niedożywiony agg malnutrito
niedźwiedź m orso
niegodny agg indegno
niegodziwiec m vigliaccio, vile
niegościnny agg inospitale
niegrzeczny agg sgarbato
niejasny agg oscuro, vago
niejednakowy agg inuguale
niekiedy avv talvolta
niekompletny agg incompleto
niekorzystny agg svantaggioso
niektórzy agg, pron alcuni: niektórzy 

z nas alcuni di noi
nielegalny agg illegale
nieletni agg minorenne
nielojalny agg sleale
nieludzki agg disumano
nieład m disordine, confusione
niełaska f disgrazia
Niemiec m tedesco
niemiecki agg -1. tedesco -2. język 

niemiecki tedesco m
niemiły agg -1. sgradevole 

-2. (o człowieku) antipatico
niemodny agg fuori moda
niemoralny agg immorale
niemowa m muto
niemowlę n lattante m
niemy agg muto
nienawidzić vt odiare, detestare
nienawiść f odio m
nienormalny agg anormale
nieobecny agg assente
nieoceniony agg inestimato
nieoficjalny agg ufficioso
nieograniczony agg illimitato
nieokreślony agg indeterminato, 

indefinito, vago
niepalący m non fumatore
niepełnoletni agg minorile
niepogoda f maltempo m
niepokoić się vr preoccuparsi

niepokój m ansia f, preoccupazione f
nieporozumienie n malinteso m
nieporządek m disordine m, 

confusione f
niepotrzebny agg inutile,superfluo
niepowodzenie n insuccesso m
nieprawda f menzogna, bugia
nieprawdziwy agg falso, non vero; 

(sztuczny) artificiale
nieprawidłowy agg irregolare
nieprzydatny agg -1. (człowiek) 

inadatto, disadatto -2. (rzecz) inutile
nieprzyjaciel m nemico
nieprzyjemny agg sgradevole, 

spiacevole
nieprzytomny agg privo di sensi
nieprzyzwoity agg indecente, sconcio
nierozsądny agg irragionevole
nieroztropny agg imprudente
nierób m fannullone, scansafatiche inv
nierówny agg -1. (o terenie) 

accidentato -2. (fig) ineguale, 
disuguale

nieruchomości f pl immobili m pl, 
beni m pl immobili

niesamowity agg -1. (niezwykły) 
incredibile, straordinario 
-2. (straszny) orribile

nieskończoność f infinità
nieskończony agg sterminato, infinito
niesmak m disgusto
niespodzianka f sorpresa
niespodziewany agg inaspettato, 

inatteso, insperato
niespokojny agg inquieto,agitato
niesprawiedliwy agg ingiusto; 

(stronniczy) parziale
niestały agg incostante
niestaranny agg negligente
niestety avv purtroppo
niestrawność f indigestione
niestrawny agg indigesto
nieswojo avv: czuć się nieswojo 

sentirsi a disagio
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• nieszczęście – nizina 
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nieszczęście n -1. (niedola) sfortuna 
f -2. (klęska, katastrofa) disgrazia f, 
sventura f

nieszczęśliwy agg infelice; sfortunato, 
disgraziato

nieszczęśliwy wypadek m infortunio, 
disgrazia f

nieszkodliwy agg inocuo, inoffensivo
nieść vt portare, trasportare
nieśmiały agg timido
niesmiertelny agg immortale
nieświadomy agg -1. (czegoś) 

inconsapevole, ignaro -2. (ruch, gest) 
inconscio

nietoperz m pipistrello
nietrzeźwy agg brillo, sbronzo
nieuczciwy agg disonesto
nieudolny agg incapace, inefficiente
nieufny agg diffidente
nieuk m ignorante
nieuleczalny agg incurabile
nieumiarkowany agg immoderato, 

smoderato
nieunikniony agg inevitabile, 

ineluttabile
nieuprzejmy agg sgarbato, scortese
nieusprawiedliwiony agg ingiustificato
nieustanny agg continuo, incessante
nieuważny agg (roztargniony) 

disattento, distratto
nieważny agg -1. (nieistotny) 

insignificante -2. (paszport,bilet) 
scaduto -3. (nieprawomocny) 
invalido, nullo

niewdzięczny agg ingrato
niewidoczny agg invisibile
niewidomy m non vedente, cieco
niewiedza f ignoranza
niewiele avv poco; niewiele 

brakowało! ci è mancato poco!
niewielki agg piccolo; (nieznaczny) 

esiguo, scarso
niewierny agg infedele
niewinny agg innocente

niewłaściwy agg -1. (błędny) scoretto, 
improprio -2. (niestosowny) 
inopportuno

niewola f schiavitù
niewolnik m schiavo
niewychowany agg maleducato, 

ineducato
niewygoda f scomodità, incomodo m
niewygodny agg scomodo, incomodo
niewyraźny agg indistinto, impreciso, 

vago
niezadowolony agg scontento, 

malcontento
niezależny agg indipendente
niezamężna agg (kobieta) nubile
niezapominajka f (bot) 

nontiscordardime m inv
niezdolny agg (bez talentu) non 

dotato, incapace
niezdolny do służby wojskowej 

inabile alle armi
niezdrowy agg (szkodliwy dla zdrowia) 

malsano, insalubre
niezgoda f discordia, disaccordo m
niezgodny agg -1. (z czymś) non 

conforme (a qlco) -2. (rozbieżny) 
divergente

nieznany agg sconosciuto
niezwykły agg insolito, straordinario
nieźle avv mica male, discretamente
nieżonaty agg celibe, scapolo
nigdy avv mai; nigdy więcej mai più
nigdzie avv da nessuna parte, in 

nessun luogo
nikt pron nessuno
niski agg basso; niski głos voce bassa
nisko avv basso; upaść nisko cadere 

in basso
niszczyć vt distruggere, devastare; 

niszczyć sobie zdrowie rovinarsi la 
salute

niszczyć się vr -1. rovinarsi -2. (fig) 
sciuparsi, consumarsi

nizina f pianura

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   128Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   128 3-01-12   12:51:223-01-12   12:51:22

3136893



3136893

 niż – oba •
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niż cong che, di: lepiej późno niż 
wcale meglio tardi che mai

niż m -1. (atmosferyczny) depressione 
f -2. (demograficzny) calo 
demografico

no partic: no dobrze e va bene; no, 
śmiało! su, avanti!; no nie! ma no!

noc f notte: w nocy di notte
nocleg m pernottamento
nocnik m orinale, vaso da notte
nocny agg notturno; koszula nocna 

camicia da notte
nocny marek m nottambulo
nocować vi pernottare, passare la 

notte
noga f gamba, piede m; (fig) dać nogę 

darsela a gambe
nogawka f calzone m
nominacja f nomina
nora f -1. (lisia) tana, (mysia) topaia 

-2. (nędzne mieszkanie) tana, 
tugurio m

norka f -1. (zool) visone m -2. w pl 
(futro) visone m

norma f norma, regola
normalny agg normale, regolare
nos m naso
nosić vt -1. portare -2. (mieć na sobie) 

indossare, portare
nosić okulary, zegarek portare gli 

occhiali, l’orologio
nosze plt barella f
notariusz m notaio
notatka f appunto m: robić notatki 

prendere appunti
notatnik m taccuino/libretto per 

appunti, notebook inv
notebook m (inform) notebook inv
notować vt -1. annotare 

-2. (na giełdzie) quotare
nowalijka f primizia
nowela f novella
nowina f notizia, novità
nowoczesny agg moderno
noworodek m neonato

nowotwór m (med) tumore
nowożeńcy m pl sposi novelli, sposini
nowy agg nuovo; Nowy Rok 

Capodanno, Anno Nuovo
nożyczki plt forbici f pl
nóż m coltello
nuda f noia, tedio m; (fam) 

co za nuda! che barba!
nudności plt nausea f
nudny agg noioso, tedioso, barboso
nudziarz m (fam) rompiscatole inv; ale 

nudziarz! che barba d’un uomo!
nudzić vt annoiare, stufare; (fam) 

rompere le scatole
nudzić się vr annoiarsi, stufarsi
nugat m torrone
numer m numero: numer butów 

numero di scarpe
numer kierunkowy prefisso
nurek m -1. (osoba) palombaro, 

subacqueo, sub -2. (skok do wody) 
tuffo

nurkować vi tuffarsi, fare un tuffo
nurt m (także fig) corrente
nuta f -1. nota -2. w pl (partytura) 

spartito m, partitura f -3. (odcień) 
nota, tono m

O
o n (litera) o f, m inv
o prep di, a, su, per: mówić o kimś 

parlare di qlcu, myśleć o czymś 
pensare a qlco

o int o! oh!: o nie o/oh no!; o rany! 
mamma mia!

oaza f oasi f inv
oba, obaj, oboje num tutti e due, 

entrambi
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• obalać – objaśniać 
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obalać vt -1. (powalać) abbattere, 
atterrare -2. (fig) rovesciare, 
sovvertire

obalać testament invalidare il 
testamento

obalenie n -1. abbatimento 
m -2. rovesciamento m 
-3. confutazione f

obarczać vt -1. caricare -2. (fig) 
addossare, accollare

obarczony agg carico,colmo
obawa f paura f, timore m, angoscia f
obawiać się vr avere paura, temere
obcas m tacco
obcęgi plt tenaglie f pl
obchodzić vt -1. (okrążać) girare 

intorno -2. (interesować) importare
obchodzić imieniny celebrare l’ 

onomastico
obchodzić prawo eludere la legge
obchodzić się vr -1. (traktować kogoś) 

trattare -2. (obywać się) fare a meno
obchodzić się byle czym contentarsi 

di poco
obchód m -1. (kontrola) ispezione 

f -2. w pl celebrazione f, 
commemorazione f

obciążać vt -1. (obładować) caricare 
-2. (fig) gravare

obciążyć konto addebitare un conto
obcinacz m (do paznokci) tagliaunghie 

inv
obcinać vt -1. tagliare, amputare 

-2. (fig) ridurre, diminuire
obcisły agg -1. (opinający) attilato, 

aderente -2. (ciasny) stretto
obcokrajowiec m straniero, forestiero
obcować vi avere rapporti
obcy agg -1. straniero, forestiero, 

estero -2. (nieznany) sconosciuto, 
estraneo

obdartus m pezzente, straccione
obdarty agg cencioso, lacero, 

stracciato
obdarzać vt regalare, offrire

obecnie avv attualmente, adesso, ora
obecność f presenza
obecny agg presente, attuale
obejmować vt -1. (kogoś) abbracciare 

-2. (zawierać) comprendere 
-3. (funkcję) assumere

obejmować się vr abbracciarsi
obelga f insulto m, oltraggio m, 

ingiuria f
obelżywy agg insultante, oltraggioso, 

ingiurioso
oberwanie n (chmury) nubifragio m
obezwładniać vt paralizzare
obfitować vi abbondare
obfity agg abbondante, ricco
obgadywać vt (kogoś) denigrare, 

sparlare, tagliare i panni adosso 
a qlcu

obgryzać vt paznokcie rodersi le 
unghie

obiad m pranzo; jeść obiad pranzare
obibok m bighellone, ciondolone, 

fannullone
obicie n -1. (kogoś) bastonata f 

-2. (pokrycie) rivestimento m
obie num tutt’e due, ambedue
obiecujący agg promettente
obiecywać vt promettere
obieg m giro m, circolazione f
obiekt m -1. (przedmiot) oggetto 

-2. (budynek) edificio
obiekt sportowy impianto sportivo
obiektyw m obiettivo
obiektywny agg obiettivo, imparziale
obierać vt (owoce) sbucciare, 

(ziemniaki) pelare, (warzywa) 
mondare

obietnica f promessa: pusta obietnica 
promessa di marinaio

obijać vt -1. (meble) rivestire, 
tappezzare -2. (kogoś) pestare, 
picchiare

obijać się vr ciondolare, bighellonare
objadać się vr impinzarsi
objaśniać vt spiegare, chiarire
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objaśnienie n spiegazione f
objaw m sintomo
objazd m -1. giro m -2. (zmiana 

kierunku) deviazione f
objeżdżać vt -1. (okrążać) fare il giro 

-2. (zboczyć) deviare -3. (zwymyślać) 
strapazzare

objęcie n (uścisk) abbraccio m
objętość f volume m
oblać vt -1. (polać) bagnare 

-2. (egzamin) essere bocciato
obliczać vt -1. calcolare -2. (głosy 

w wyborach) scrutinare
obliczenie n calcolo m, conto m
obligacja f obbligazione
oblizywać vt leccare
oblizywać się vr leccarsi
oblodzony agg ghiacciato
obława f battuta, retata
obłąkany agg pazzo, matto
obłęd m follia f, pazzia f
obłędny agg da pazzo, pazzesco
obłowić się vr arricchirsi
obłuda f ipocrisia
obłudny agg ipocrita
obmyślać vt meditare, progettare
obnażać vt denudare, spogliare, 

scoprire
obniżać vt -1. abbassare 

-2. (zmniejszać) diminuire, ridurre
obniżać ceny ribassare i prezzi
obniżka f diminuzione; (cen) ribasso m
obojczyk m clavicola f
obojętność f indifferenza, insensibilità 

inv
obojętny agg indifferente, insensibile
obok prep accanto, vicino (a qlcu/qlco)
obopólny agg mutuo, reciproco
obora f stalla
obowiązek m dovere, obbligo, 

impegno
obowiązkowy agg -1. obbligatorio 

-2. (sumienny) assiduo, diligente
obowiązujący agg vigente, in vigore: 

obowiązujące prawa leggi vigenti

obowiązywać vt essere d’obbligo, 
essere in vigore

obóz m campo
obrabować vt derubare, svaligiare
obracać się vr -1. girarsi, voltarsi 

-2. (bywać) frequentare
obradować vi (nad czymś) dibattere 

(su qlco)
obraz m quadro m, tela f, pittura f
obraza f offesa f, ingiuria f, oltraggio m
obrazowy agg pittoresco, immaginoso
obraźliwy agg (ubliżający) ingiurioso, 

oltraggioso
obrażać vt offendere, oltraggiare
obrażać się vr sentirsi offeso, 

offendersi
obrażony agg offeso, risentito
obrączka f anello m; (ślubna) fede
obrona f difesa; obrona cywilna 

protezione civile
obronić vt difendere, proteggere
obrońca m diffensore, protettore
obrotny agg (przedsiębiorczy) 

intraprendente, abile
obrotowy agg -1. (o ruchu) rotativo, 

rotatorio -2. scena obrotowa scena 
girevole

obroża f collare m
obróbka f lavorazione, trattamento m
obrót m -1. giro, rotazione f -2. (fig) 

piega f, svolta f
obrus m tovaglia f
obrzęd m rito m, rituale m, cerimonia 

f, funzione f
obrzydliwy agg schifoso, orribile, 

nauseabondo
obrzydzenie n nausea f, disgusto m, 

schifo m
obserwacja f osservazione, esame m
obserwator m osservatore
obserwatorium m osservatorio
obserwować vt osservare
obsesja f ossessione, fissazione
obsługa f -1. servizio m -2. (personel) 

personale m
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• obsługiwać – odbywać się 
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obsługiwać vt (klientów) servire
obsługiwać maszynę lavorare alla 

macchina
obszar m territorio, terreno, area f
obszerny agg ampio, spazioso
obudowa f copertura, involucro
obudzić się vr svegliarsi
oburzyć się vr sdegnarsi, indignarsi
oburzony agg indignato, sdegnato
obuwie n calzatura f, scarpe f pl
obwiniać vt accusare, imputare
obwodnica f circonvallazione, 

raccordo m anulare
obwoluta f (książki) sopraccoperta
obwód m -1. circonferenza f 

-2. (elektryczny) circuito
obyczaj m costume, tradizione f, 

abitudine f
obywatel m cittadino
obywatelski agg civico
obywatelstwo n cittadinanza f
obżarstwo n golosità f, ghiottoneria f, 

sbafata f
ocaleć vi salvarsi, sopravvivere
ocean m oceano
ocena f -1. (osąd) giudizio m 

-2. (stopień) voto m
oceniać vt -1. (osądzać) giudicare 

-2. (szacować) valutare, stimare
ocet m aceto; grzybki w occie funghi 

sott’aceto
ochładzać się vimp rinfrescare: 

ochładza się rinfresca
ochoczo avv volentieri; (gorliwie) con 

zelo
ochota f voglia; mieć ochotę na coś 

avere voglia di qlco
ochotniczy agg volontario, spontaneo
ochotnik m volontario
ochrona f -1. (opieka) protezione, 

tutela -2. (straż) guardia
ochroniarz m guardia f del corpo, 

gorilla inv
ochronny agg protettivo
ochrypły agg rauco, roco

ochrypnąć vi arrochire, diventare 
rauco/roco

ochrzcić vt battezzare
ocieplać się vimp: ociepla się si fa più 

caldo
ocknąć się vr destarsi, svegliarsi
oclić vt daziare
ocucić vt far rinvenire, far tornare in sé
oczarować vt affascinare, incantare
oczarowany agg affascinato, incantato
oczekiwać vt -1. (czekać) aspettare 

-2. (spodziewać się) aspettarsi
oczekiwanie n attesa f, aspettativa f
oczko n (w dzianinie, pończosze) 

maglia f
oczyszczać vt -1. (z brudu) pulire 

-2. (krew, wodę) depurare
oczyścić vt sumienie purificare la 

propria coscienza
oczywisty agg evidente, ovvio, palese
oczywiście avv ovviamente, 

evidentemente
oczywiście int senz’altro!, 

sicuramente!, certo!
od prep da: od dwóch dni da due 

giorni
odbierać vt -1. riprendere -2. (zabrać 

skądś) ritirare
odbijać vt -1. (światło) riflettere 

-2. (powetować sobie) rifarsi
odbijać piłkę rinviare/ribattere la palla
odbijać się vr -1. (w czymś) riflettersi, 

rispecchiarsi -2. (od ziemi) scattare
odbiorca m -1. (użytkownik) utente 

-2. (nabywca) cliente
odbiorca listu destinatario
odbiór m -1. (bagażu, towaru) ritiro 

-2. (techniczny) collaudo
odblokować vt sbloccare
odbudowa f ricostruzione, restauro m
odbudowywać vt ricostruire, 

restaurare
odbywać vt fare: odbywać studia fare 

gli studi
odbywać się vr aver luogo, svolgersi
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odcedzać vt scolare, colare
odchodzić vi andare via, andarsene
odchudzać się vr fare la cura 

dimagrante
odcień m sfumatura f, tinta f
odcinać vt tagliare, troncare
odcinać się vr -1. (od czegoś) 

sconfessare (qlco) -2. (odgryźć 
się) rispondere per le rime 
-3. (wyróżniać się) distaccarsi, 
spiccare

odcinek m -1. tratto, tronco -2. (filmu, 
serialu) puntata f

odcisk m -1. (odciśnięty znak) 
impronta f, impressione f 
-2. (nagniotek) callo, durone

odciski palców impronte digitali
odczepiać vt staccare, sganciare
odczucie n impressione f, sensazione f
odczuwać vt sentire, risentire: 

odczuwać zmęczenie sentire la fatica
odczyt m conferenza f
oddalać się vr allontanarsi
oddalony agg distante, lontano
oddany agg (przywiązany) affezionato, 

dedito
oddawać vt -1. restituire, rendere 

-2. oddawać krew donare il sangue
oddech m respiro, respirazione f
oddychać vi respirare
oddział m -1. (dział) reparto -2. (filia) 

filiale f, succursale f
oddziaływać vi influire
oddzielać vt separare, dividere
oddzielnie avv separatamente, a parte
oddzielny agg separato, a parte, 

indipendente
odejmować vt -1. (zabrać) togliere 

-2. (odliczać) detrarre
odgadywać vt indovinare
odgłos m rumore
odjazd m partenza f
odjeżdżać vi partire, andare via
odkąd avv da quando, da quanto 

tempo

odklejać vt scollare
odkładać vt -1. (na miejsce) 

rimettere -2. (odwlekać) rimandare 
-3. (pieniądze) risparmiare

odkręcać vt -1. (śrubę) svitare 
-2. (otwierać) aprire

odkrycie n scoperta f
odkryty agg scoperto: odkryty basen 

piscina scoperta
odkrywać vt -1. scoprire -2. (dokonać 

odkrycia) scoprire, trovare 
-3. (sekret) svelare

odkrywca m -1. (naukowiec) 
scopritore -2. (podróżnik) 
esploratore

odkurzacz m aspirapolvere inv
odkurzać vt spolverare
odlatywać vi1 (o ptaku) volare via 

-2. (o samolocie) partire, decollare
odległość f distanza
odległy agg distante, lontano; 

(w czasie) remoto
odlewać vt -1. (rzeźbę) gettare, 

fondere -2. (odcedzać) scolare
odlot m -1. (samolotu) partenza f 

-2. (po narkotykach) sballo, viaggio, 
trip inv

odlot ptaków na zimę migrazione f
odlotowy agg (fajny, ekstra) fico
odłączać vt -1. staccare, separare 

-2. (prąd) togliere
odmawiać vt -1. rifiutare, negare 

-2. (modlitwę) recitare
odmiana f cambiamento m, 

mutamento m
odmienny agg (inny) diverso, 

differente
odmowa f rifiuto m
odmowny agg negativo
odmrażać vt -1. (med) congelarsi 

-2. (żywność) scongelare
odmrożenie n (med) congelamento m, 

gelone m
odnaleźć vt ritrovare
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odnawiać vt (remontować) rinnovare, 
restaurare, rifare

odnawiać umowę rinnovare un 
contratto

odnosić vt -1. riportare -2. (osiągać) 
riportare, ottenere

odnosić wrażenie avere 
un’impressione

odnosić się vr -1. (nawiązać) riferirsi 
-2. (dotyczyć) riguardare

odnośnie prep rispetto, in relazione, 
in rapporto

odosobniony agg isolato, separato, 
appartato

odór m fetore, puzzo
odpadać vt -1. staccarsi -2. (zostać 

wyeliminowanym) essere eliminato/
sconfitto

odpadki m pl (śmieci) rifiuti
odpady m pl scarti: odpady fabryczne 

scarti di fabbrica
odpinać vt sbottonare, slacciare
odpisywać vt -1. rispondere 

-2. (potrącać) defalcare
odpłacać się vr (komuś za coś) 

ripagare, ricompensare (qlcu di qlco)
odpływ m (morza) marea f bassa
odpoczynek m riposo
odpoczywać vi riposarsi, prendersi 

riposo
odpoczywać po obiedzie fare la siesta
odporność f -1. resistenza f -2. (med) 

immunità
odporny agg -1. resistente 

-2. (na choroby) immune
odpowiadać vi -1. rispondere 

-2. (pasować komuś) convenire, 
andare (a qlcu)

odpowiedni agg adatto, conveniente, 
opportuno; odpowiedni chłopak dla 
niej un ragazzo che fa per lei

odpowiednio avv in modo adatto/ 
conveniente

odpowiedzialność f responsabilità
odpowiedzialny agg responsabile

odpowiedź f risposta; cięta odpowiedź 
battuta

odprężać się vr rilassarsi
odprężający agg rilassante, distensivo
odprowadzać vt -1. accompagnare, 

portare -3. (np. ścieki) smaltire, 
convogliare

odpust m (kiermasz) sagra f
odpychać vt spingere, respingere
odpychający agg ripulsivo, antipatico
odra f (med) morbillo m
odradzać vt sconsigliare
odraza f repulsione, ribrezzo m, 

schifo m
odrażający agg ripulsivo, schifoso, 

nauseante
odrobina f un po’ di, poco, briciolo m
odrodzenie n rinascita f; (w sztuce) 

Rinascimento m
odróżniać vt distinguere, discernere
odruch m impulso, moto
odruch bezwarunkowy, warunkowy 

riflesso assoluto, condizionato
odruchowo avv istintivamente, 

impulsivamente
odrywać vt staccare, strappare
odrzucać vt -1. (nie przyjąć) 

respingere, scartare, rifiutare 
-3. (budzić wstręt) far schifo

odrzutowiec m aereo a reazione, 
getto

odsetek m -1. percentuale -2. (procent 
od kapitału) interesse

odsłaniać vt (odkrywać, ujawniać) 
scoprire, rivelare

odstęp m distanza f, intervallo
odstraszać vt (zniechęcać) scoraggiare
odsuwać vt -1. (przesuwać) scostare 

-2. (fig) allontanare
odsyłać vt -1. (zwracać) rimandare, 

rinviare -2. (skierować kogoś) 
mandare, rimandare

odszkodowanie n risarcimento m, 
indennità f

odszukać vt ritrovare, ripescare
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odświeżać vt rinfrescare
odświeżający agg rinfrescante
odtąd avv -1. (od tego miejsca) da qui 

-2. (od tej chwili) da allora
odtrutka f antidoto m, contravveleno m
odtwarzacz m (płyt kompaktowych) 

lettore CD
odtwarzać vt -1. ricostruire, riprodurre 

-2. (rolę) interpretare
odtwórca m (roli) interprete
odurzający agg: środek odurzający 

stupefacente m
odwaga f coraggio m, animo m; (fam) 

fegato m
odważać się vr osare
odważny agg coraggioso
odwdzięczać się vr contraccambiare, 

ricompensare
odwiedzać vt -1. (miejsca) visitare 

-2. (kogoś) andare a trovare
odwiedziny plt visita f
odwilż f disgelo m
odwlekać vt rinviare, rimandare
odwodniony agg disidratato
odwołanie n -1. (kogoś) richiamo 

m, esonero m -2. (zniesienie) 
annullamento m

odwoływać vt -1. (kogoś) richiamare, 
esonerare -2. (unieważnić) annullare, 
revocare

odwoływać się vr do sądu ricorrere al 
tribunale

odwracać vt voltare, girare, rivolgere
odwracać się vr -1. voltarsi, girarsi 

-2. (fig) abbandonare
odwrotny agg contrario, opposto
odziedziczyć vt ereditare, ricevere in 

eredità
odzież f abbigliamento m, vestiti m pl
odzyskać vt ricuperare, riavere, 

riprendere
odzyskać przytomność riprendere 

i sensi, rinvenire

odzywać się vr -1. (powiedzieć) 
prendere la parola, dire -2. (dać 
znak życia) farsi vivo

odżywczy agg nutritivo
odżywiać się vr nutrirsi
odżywianie n nutrizione f, 

alimentazione f
odżywka f -1. (dla dzieci) pappa in 

polvere -2. odżywka do włosów 
balsamo m per i capelli

oferować vt offrire
oferta f proposta, offerta: specjalna 

oferta offerta speciale
ofiara f -1. (dar) dono m, offerta 

-2. (poświęcenie) sacrificio m 
-3. (osoba) vittima -4. (fam, oferma) 
frana, imbranato m

ofiarodawca m donatore, offerente
ofiarowywać vt -1. offrire, dare, 

donare -2. (składać w ofierze) 
sacrificare

oficjalny agg ufficiale, formale
ogień m fuoco; sztuczne ognie fuochi 

d’artificio
oglądać vt guardare, vedere
oglądalność f (telewizji) udienza 

(televisiva)
oględziny plt ispezione f, visita f, 

esame m
ogłaszać vt annunciare, communicare
ogłaszać konkurs bandire un 

concorso
ogłoszenie n drobne annuncio m 

economico
ogłuchnąć vi assordare, diventare 

sordo
ogłuszać vt -1. assordare 

-2. (oszołomić) stordire, sbalordire
ognisko n fuoco m, falò m, rogo m
ognisko domowe focolare m
ogniwo n anello m, maglia f
ogon m coda f; (o włosach) koński 

ogon coda di cavallo
ogólnie avv generalmente, in generale
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ogólny agg generale, universale, 
comune

ogół m insieme; ogółem in complesso, 
in tutto

ogórek m cetriolo
ograniczać vt ridurre, limitare
ograniczać się vr limitarsi
ograniczenie n limitazione f, 

riduzione f
ograniczenie prędkości limite m di 

velocità
ograniczony agg limitato, ridotto
ogrodnictwo n orticoltura f
ogrodnik m giardiniere
ogrodzenie n recinto m, steccato m
ogromny agg enorme, immenso
ogród m giardino; ogród warzywny 

orto
ogrzewać vt scaldare, riscaldare
ogrzewać się vr scaldarsi, riscaldarsi
ogrzewanie n riscaldamento m; 

centralne ogrzewanie termosifone
ohydny agg schifoso, mostruoso, odioso
ojciec m padre; ojciec chrzestny padrino
ojczym m patrigno
ojczysty agg patrio; język ojczysty 

lingua f materna
ojczyzna f patria
okaz m esemplare, modello, esempio
okazały agg grandioso, imponente, 

sontuoso
okazja f occasione: przy okazji 

all’occasione
okazywać vt -1. (dokumenty) 

presentare, esibire -2. (wyrażać) 
mostrare, manifestare

okazywać się vr risultare, dimostrarsi
okiennica f imposta, persiana
oklaski plt battimani m pl, applauso m
oklaskiwać vt applaudire
okład m impacco
okładka f copertina
okłamywać vt mentire, dire bugie, 

ingannare

okno n finestra f; okno wystawowe 
vetrina f

oko n occhio m; (fam) pi razy oko 
a occhio e croce

okolica f -1. (otoczenie) vicinanze pl, 
dintorni m pl -2. (teren) regione, 
zona

okoliczność f circostanza: okoliczność 
łagodząca circostanza attenuante

okoliczny agg circostante, vicino
około prep circa; verso: około piątej 

verso le cinque
okrągły agg rotondo, tondo
okrążać vt -1. fare il giro -2. (otaczać) 

circondare, accerchiare
okrążenie n -1. (Ziemi, toru) 

giro m -2. (nieprzyjaciela) 
accerchiamento m

okres m periodo, tempo
okresowy agg periodico
określać vt determinare, definire, 

precisare
okręg m administracyjny 

circoscrizione f amministrativa, 
distretto m

okręt m nave f
okropny agg orrendo, orribile, 

tremendo, terribile
okrucieństwo n atrocità f, crudeltà f
okrutny agg crudele, atroce, feroce
okrzyk m grido, esclamazione f
okulary m pl occhiali m pl, (fam) 

vetrina f
okulista m oculista, oftalmologo
okup m riscatto m
okupacja f occupazione
olbrzymi agg enorme, immenso, 

gigantesco, gigante
olej m -1. (jadalny) olio -2. (obraz) 

quadro a olio
olej napędowy gasolio
olejek m do opalania olio solare
olimpiada f olimpiade
oliwa f olio d’oliva: (fig) dolewać oliwy 

do ognia gettare olio sul fuoco
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oliwić vt oliare, lubrificare
olśniewać vt abbagliare, affascinare
olśniewający agg abbagliante, 

stupefacente, affascinante
ołów m piombo
ołówek m matita f
ołtarz m altare
omawiać vt discutere, trattare
omdlenie n svenimento m, perdita f di 

coscienza
omijać vt -1. (okrążać) girare 

-2. (pomijać) omettere, saltare
omlet m frittata f, omelette f inv
on, ona, oni, one pron lui, lei, loro: on 

jest Włochem, a ona? lui è italiano 
e lei?

oniemiały agg ammutolito, allibito
onieśmielony agg imbarazzato, 

intimidito
opadać vt -1. (spaść) cadere 

-2. (obniżać się) scendere, abassare, 
diminuire

opadać z sił perdere le forze
opakowanie n imballaggio m, 

confezione f
opalać się vr prendere il sole, 

abbronzarsi
opalenizna f abbronzatura, tintarella
opalony agg abbronzato
opanowanie n -1. (znajomość 

czegoś) padronanza f -2. (spokój) 
autocontrollo m

opanowany agg (człowiek) padrone di 
sé, calmo

opanować vt impossessarsi, dominare
opanować wzruszenie contenere 

l’emozione
opanować jakiś język impadronirsi di 

una lingua
opanowywać się vr dominarsi, 

controllarsi
oparcie n -1. (krzesła, fotela) schienale 

m, spaliera f -2. (fig) appoggio m, 
sostegno m

oparzenie n bruciatura f, scottatura f, 
ustione f

oparzyć się vr scottarsi, bruciarsi
opaska f fascia, benda; (na rękę) 

bracciale m
opatrywać vt (med) medicare
opcja f opzione
opera f -1. (utwór) opera -2. (budynek) 

opera, teatro m dell’opera
operacja f -1. (med) operazione, 

intervento m -2. (działanie) 
operazione

operować vt -1. (med) operare 
-2. (używać) servirsi, usare

opętany agg invasato, ossesso
opieka f protezione, assistenza, cura; 

(prawna) tutela
opiekacz m tostapane m inv
opiekować się vr (kimś) avere cura (di 

qlcu), assistere (qlcu); (czymś) curare 
(qlco)

opiekun m -1. protettore -2. (prawny) 
tutore -3. (społeczny) curatore

opiekunka f do dziecka baby-sitter inv
opiekuńczy agg protettore, premuroso
opierać vt -1. (o coś, na czymś) 

appoggiare -2. (fig) fondare, basare
opierać się vr -1. (o coś, na kimś) 

appoggiarsi -2. (fig) fondarsi, basarsi
opieszały agg neghittoso, pigro, lento
opinia f opinione f, parere m, 

giudizio m
opis m descrizione f
opisywać vt descrivere
opłacać się vr (być wartym) valere la 

pena; (popłacać) tornare conto
opłacalny agg rimunerativo, redditizio, 

lucrativo
opłakiwać vt piangere
opłata f porto m, tassa, pagamento m
opłatek m ostia f
opodatkowanie n tassazione f
opona f (samochodowa) pneumatico 

m, gomma f
opona mózgowa meninge
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opowiadać vt raccontare, narrare
opowieść f racconto m, storia f, 

narrazione f
opozycja f opposizione
opór m -1. (sprzeciw) resistenza f 

-2. (niechęć) avversione f
opóźniać vt ritardare, provocare il 

ritardo
opóźnienie n ritardo m
opóźniony agg -1. ritardato, in ritardo 

-2. (w rozwoju) ritardato
oprawa f (książki) rilegatura; (rama 

obrazu) cornice
oprawiać vt (książkę) rilegare; (obraz) 

incorniciare
oprawka f (okularów) montatura
oprogramowanie n (inform) software 

m inv
oprowadzać vt far visitare, far vedere, 

fare da guida
oprócz prep -1. oltre: oprócz tego 

oltre a ciò, inoltre -2. (z wyjątkiem) 
eccetto, tranne

opróżniać vt vuotare
opryszczka f (med) erpete m
optyk m ottico
optymista m ottimista m
optymistyczny agg ottimista, 

ottimistico
optymizm m ottimismo
opuchlizna f gonfiore m
opuchnięty agg gonfio, tumeffato
opuszczać vt -1. (obniżać) abbassare, 

calare -2. (zostawić) abbandonare, 
lasciare -3. (nie przyjść) mancare, 
essere assente -4. (pominąć) 
omettere

opuszczać cenę fare uno sconto
opuszczony agg -1. (miejsce) deserto, 

disabitato -2. (osoba) abbandonato, 
lasciato

oraz cong e,ed, anche
orbita f orbita
order m medaglia f, decorazione f

ordynarny agg volgare, rozzo, 
grossolano

organ m organo: organ kontroli organo 
di controllo

organiczny agg organico
organizacja f organizzazione
organizacyjny agg organizzativo, 

organizzatore
organizator m organizzatore
organizm m organismo
organizować vt -1. organizzare 

-2. (załatwiać) combinare
organki plt armonica f, organetto m
organy plt (instrument) organo m
orgazm m orgasmo
orientacja f orientamento m
orientować się vr -1. (w terenie) 

orientarsi -2. (w czymś) intendersi, 
raccapezzarsi

orkiestra f orchestra
oryginalność f originalità
oryginalny agg originale, particolare, 

singolare
oryginał m -1. (autentyk) originale 

-2. (dziwak) originale, tipo bizzarro
orzech m noce f; orzech laskowy 

nocciola f
orzeźwiający agg rinfrescante, 

dissetante; napój orzeźwiający 
dissentante m

osa f vespa
osamotnienie n solitudine f, 

isolamento m
osąd m giudizio, valutazione f, parere
osądzać vt -1. (oceniać) giudicare, 

valutare -2. (skazać) condannare
oschły agg freddo,secco: oschła 

odmowa un no secco
osiągać vt ottenere, raggiungere
osiągalny agg raggiungibile, accessibile
osiągnięcie n -1. (realizacja) 

raggiungimento m, conseguimento 
m -2. (sukces) successo m

osiedlać się vr stabilirsi
osiedle n quartiere m, zona f
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osierocony agg orfano
osioł m asino
oskarżać vt accusare, incolpare
oskarżenie n accusa f; (skarga) 

denuncia f
oskarżony m accusato, imputato
oskarżyciel m accusatore m, accusa f
osłabiać vt -1. indebolire -2. (łagodzić) 

attenuare
osłabienie n indebolimento m
osłaniać vt coprire, proteggere, 

riparare
osłona f protezione, involucro m, 

schermo m
osłonięty agg protetto, coperto, 

riparato
osoba f persona, individuo m
osobistość f personalità, personaggio 

m, pezzo m grosso
osobisty agg personale, privato
osobiście avv personalmente, di/

in persona: znam go osobiście lo 
conosco di persona

osobliwość f curiosità, particolarità, 
stranezza

osobowość f personalità, individualità
ospa f (med) vaiolo m
ostatecznie avv definitivamente
ostateczny agg definitivo, ultimo
ostatni agg ultimo; (fig) ostatnia deska 

ratunku ancora di salvezza
ostatnio avv ultimamente
ostrość f -1. acutezza -2. (surowość) 

rudezza, durezza, severità, asprezza
ostrożnie avv con cautela, con 

precauzione
ostrożność f prudenza, cautela, 

precauzione
ostrożny agg prudente, cauto, 

guardingo
ostry agg -1. (dobrze tnący) tagliente, 

affilato -2. (spiczasty) appuntito, 
aguzzo -3. (pikantny) piccante 
-4. (przenikliwy) acuto, aspro, 

penetrante, rigido -5. (wyrazisty) 
netto, nitido

ostrze n lama f, filo m, taglio m
ostrzegać vt avvertire, prevenire, 

mettere in guardia
ostrzeżenie n avvertimento m, avviso 

m, avvertenza f
ostrzyć vt -1. (nóż) affilare, arrotare 

-2. (ołówek) appuntare
ostygnąć vi raffreddarsi
oswajać się vr -1. (o zwierzęciu) 

addomesticarsi -2. (przyzwyczaić się) 
abituarsi

oszalały agg impazzito, pazzo, matto
oszałamiający agg stupefacente, 

inebriante, affascinante
oszczep m (w lekkoatletyce) giavellotto
oszczędności f pl risparmi m pl, 

economie f pl
oszczędność f risparmio m; (cecha) 

parsimonia
oszczędny agg parsimonioso, 

economo, parco
oszczędzać vt risparmiare, 

economizzare
oszczędzać się vr risparmiarsi, 

riguardarsi
oszklony agg invetriato, vetrato
oszołomiony agg -1. (zdziwiony) 

sbalordito, stupito -2. (zamroczony) 
stordito

oszukiwać vt fregare, ingannare, 
truffare, imbrogliare

oszukiwać się vr ingannare sé stesso
oszust m imbroglione, truffatore
oszustwo n truffa f, imbroglio m, frode 

f, fregatura f
oś f -1. (ziemska) asse m 

-2. (w mechanice) asse m, assale m
ość f (ryby) lisca
oślepiać vt accecare, abbagliare
oślepiający agg accecante, abbagliante
ośmieszać vt prendere in giro, 

ridicolizzare, deridere
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ośmieszać się vr rendersi/ diventare 
ridicolo

ośmiornica f -1. (głowonóg) polpo m, 
piovra -2. (organizacja przestępcza) 
piovra

ośrodek m centro: ośrodek pomocy 
centro sociale

oświadczać vt dichiarare, comunicare
oświadczać się vr (komuś)dichiararsi 

(a qlcu), chiedere la mano (di qlcu)
oświadczenie n dichiarazione f
oświata f istruzione pubblica
oświecenie n illuminazione f; 

(w sztuce) Illuminismo m
oświetlać vt illuminare
oświetlenie n illuminazione f, luce f
otaczać vt circondare, cingere
otchłań f abisso m, baratro m
oto partic ecco: oto jesteśmy eccoci
otoczenie n (okolica, środowisko) zona 

f, ambiente m
otrucie n avvelenamento m
otruć vt avvelenare
otrzeźwieć vi riaversi, svegliarsi, 

destarsi
otrzymywać vt ottenere, ricevere
otwarcie avv apertamente, 

francamente
otwarty agg aperto, scoperto
otwieracz m (do butelek) apribottiglie 

inv; (do puszek) apriscatole inv
otwierać vt aprire
otwór m apertura f, buco, foro, orifizio
otyłość f obesità, pinguedine
otyły agg obeso, pingue
owacja f ovazione, applauso m
owad m insetto
owalny agg ovale
owca f pecora; (fig) czarna owca 

pecora nera
owies m avena f
owijać vt avvolgere; (fam) nie owijać 

w bawełnę dire chiaro e tondo, dirla 
chiara

owłosiony agg peloso

owoc m -1. (bot, fig) frutto -2. (owoce 
jadalne) frutta f

owocny agg fruttuoso, vantaggioso
ozdabiać vt ornare, decorare, 

adornare
ozdoba f ornamento m, decorazione
ozdobny agg decorato, ornamentale
oziębłość f -1. freddezza -2. (med) 

frigidità
oziębły agg -1. freddo, distaccato 

-2. (med) frigido
oznaczać vt -1. (robić znak) segnare, 

indicare -2. (znaczyć) significare, 
voler dire

oznajmiać vi annunciare, informare
oznaka f segno m, indizio m, sintomo 

m
ozon m ozono: dziura ozonowa buco 

nell’ozono
ożenić się vr sposarsi, prendere moglie
ożywiać vt -1. (fig) animare, ravvivare 

-2. (kogoś) rianimare
ożywienie n -1. animazione f 

-2. (gospodarki) ripresa f
ożywiony agg animato, vivace, intenso

Ó
ó n (litera) lettera ó
ósemka f -1. (cyfra) otto m inv 

-2. (numer tramwaju, mieszkania) 
l’otto m inv -3. (łódź ośmioosobowa) 
otto m inv

ów, owa, owo agg dimostr quello, 
quella; (fam) ni z tego ni z owego di 
punto in bianco

ówczesny agg di allora, di quel tempo: 
ówczesne obyczaje costumi di allora

ówdzie avv altrove, in altra parte, là; 
tu i ówdzie qua e là
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P
p n (litera) p f, m inv
pacha f ascella; nieść coś pod pachą 

portare qlco sotto braccio
pachnący agg odorato, profumato: 

pachnący maj maggio odorato
pachnieć vi profumare,odorare
pacierz m preghiera f
pacjent m paziente, ammalato; 

pacjent szpitala ricoverato m
pacyfista m pacifista
paczka f -1. pacco m -2. (kompania) 

brigata, banda
paczka papierosów pacchetto m di 

sigarette
padać vi -1. (upaść) cadere 

-2. (o deszczu) piovere;(o śniegu) 
nevicare

pająk m ragno
pajęczyna f ragnatela
pakować vt impacchettare, imballare, 

confezionare
pakować się vr fare le valigie
palacz m (papierosów) fumatore
palenie n: palenie wzbronione vietato 

fumare
palec m dito
palić vt -1. (spalać) bruciare 

-2. (papierosy) fumare
palić się vr -1. (o ogniu) bruciare 

-2. (o świetle) fare luce
palić się vimp: pali się! al fuoco!
paliwo n -1. combustibile m 

-2. (silnikowe) carburante m
palma f palma
palnik m -1. bruciatore, cannello 

-3. (kuchenki) fuoco
pałac m palazzo
pałka f -1. (policyjna) sfollagente m inv 

-2. (fam, ocena) insufficienza
pamiątka f ricordo m, souvenir m inv

pamiątkowy agg commemorativo
pamięć f memoria: nauczyć się 

na pamięć imparare a memoria
pamiętać vt, vi ricordare, ricordarsi
pamiętnik m diario
pamiętny agg memorabile
pan m signore, (przed nazwiskiem) 

signor
pani f signora
panika f panico m
panna f -1. signorina -2. Panna (znak 

zodiaku) Vergine
panorama f panorama m
panować vi (przewodzić) regnare, 

governare
pantofel m -1. (lekkie obuwie) scarpa 

f leggera -2. (obuwie domowe) 
pantofola f, ciabatta f

państwo n Stato m: państwo 
opiekuńcze Stato sociale

państwowy agg statale
papier m carta f; papier toaletowy 

carta igienica
papieros m sigaretta f
papież m papa
papryka f -1. (owoc) peperone m 

-2. (w proszku) paprica
papuga f pappagallo m
para f -1. (wodna) vapore m -2. (dwie 

sztuki) paio m; (dwie osoby) coppia
parada f parata
parafia f parrocchia
paragon m scontrino (di cassa)
paragraf m paragrafo
paraliż m (med) paralisi f inv
paraliżować vt (med, fig) paralizzare
parapet m davanzale, parapetto
parasol m (od deszczu) ombrello; 

(plażowy) ombrellone
parawan m paravento
parę num qualche, un paio: parę gazet 

un paio di giornali
park m parco
parkometr m parcometro, 

parchimetro
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parking m parcheggio
parkować vt parcheggiare
parlament m parlamento
parować vi evaporare, volatilizzarsi
parowanie n evaporazione f
parówka f salsiccia
parter m -1. pianterreno -2. (w teatrze, 

kinie) platea f
partia f -1. (towarów) partita 

-2. (polityczna) partito m -3. (rola) 
parte

partner m partner inv
parzyć vt bruciare, scottare; (fam) 

pungere
pas m -1. cinghia f,cintura f -2. (talia) 

vita f
pas ruchu corsia f
pas startowy pista f di volo
pasaż m (przejście kryte) galleria f
pasażer m passeggero
pasierb m figliastro
pasja f passione: pasja wędkarska 

passione della pesca
pasjans m solitario
pasjonować się vr (czymś) 

appassionarsi (a qlco)
paskudny agg orribile, schifoso, 

brutto: paskudna pogoda tempo 
orribile

pasmo n -1. (włosów) ciocca f -2. (fig) 
catena f, serie f

pasować vi -1. (nadawać się) essere 
adatto -2. (dobrze leżeć) andar 
bene, stare a pennello

pasożyt m parassita
pasta f -1. (do zębów) dentifricio m 

-2. (do czyszczenia) lucido m, cera
pasterz m pastore
pastor m pastore
pastylka f pasticca, pastiglia, 

compressa
pasza f foraggio m, mangime m
paszport m passaporto
pasztet m paté inv, pasticcio
patelnia f padella

patent m brevetto
patologiczny agg patologico, anormale
patriota m patriota f, m
patriotyczny agg patriottico
patriotyzm m patriotismo
patrol m pattuglia f
patrolować vt pattugliare
patron m patrono
patrzeć vi guardare
patyk m stecco; chudy jak patyk magro 

come un chiodo
pawilon m -1. (na targach) padiglione 

-2. (sklep) negozio
paznokieć m unghia f
pazur m artiglio, grinfia f
pażdziernik m ottobre
pączek m -1. (bot) boccio, bottone 

-2. (ciastko) bombolone
pchać vt spingere
pchać się vr pigiare, accalcarsi
pchła f pulce
pech m sfortuna f, scalogna f: 

przynosić pecha portare sfortuna
pechowy agg sfortunato, scalognato
pedagogiczny agg pedagogico
pedał m -1. (roweru) pedale 

-2. (pederasta) finocchio
pedałować vi pedalare
pedantyczny agg pignolo, pedante
pediatra m pediatra
pełnia f -1. (Księżyca) plenilunio m; 

(fam) luna piena -2. (fig) pieno m, 
colmo m

pełnia sezonu alta stagione
pełnić vt (sprawować) compiere, 

eseguire, avere funzioni
pełny agg pieno
penicylina f penicillina
pensja f stipendio m
pensjonat m pensione f
perfekcja f perfezione
perfumy plt profumo m
perkusja f batteria
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perła f perla: perła hodowlana perla 
coltivata

peron m binario
personel m personale, staff m inv
perspektywa f prospettiva
pertraktacje f pl negoziazioni
pertraktować vi negoziare
peruka f parrucca
peryferie f pl periferia f
pestka f (bot) nocciolo m, chicco m
pesymista m pessimista
pet m (fam) cicca f
petarda f petardo m
petycja f petizione
pewien agg (jakiś) un, certo: pewnego 

razu una volta
pewnie avv -1. (zdecydowanie) 

sicuramente -2. (chyba) 
probabilmente, forse

pewność f certezza, sicurezza
pewny agg -1. (przekonany) convinto, 

persuaso, sicuro -2. (niezawodny) 
certo, sicuro, indubbio 
-3. (wiarygodny) sicuro, vero 
-4. (bezpieczny) sicuro

pęcherz m -1. (na ciele) vescicola f; 
(fam) bolla f -2. (moczowy) vescica f 
(urinaria)

pędzel m pennello
pędzić vi -1. (o człowieku, pojeździe) 

correre -2. (o koniu) galoppare
pękać vi -1. fendersi, rompersi, 

spaccarsi -2. (fig) pękać z zazdrości 
crepare di invidia

pęknięcie n -1. (med) frattura f 
-2. (ściany) fenditura f

pępek m ombelico
pęseta f pinzetta
pętla f -1. nodo m scorsoio 

-2. (autobusowa) capolinea m
piana f schiuma, spuma
pianino n piano m, pianoforte m
pianista m pianista
piasek m sabbia f: ruchome piaski 

sabbie mobili

piaszczysty agg sabbioso
piątek m venerdì: Wielki Piątek 

Venerdì Santo
pić vt bere
piec m forno
piec vt cuocere, arrostire
pieczarka f prataiolo m
pieczątka f timbro m, stampiglia
pieczeń f arrosto m
pieczęć f sigillo m: złamanie pieczęci 

violazione dei sigilli
pieczywo n pane m: sklep 

z pieczywem panificio m
pieg m lentiggine f; (fam) piegi 

semola f
piegowaty agg lentigginoso
piekarnik m forno
piekarz m panettiere
piekło n inferno m
pielęgniarka f infirmiera
pielęgnować vt -1. (chorego) curare 

-2. (fig) coltivare
pielgrzymka f pellegrinaggio m
pieluszka f pannolino m
pieniądze m pl denaro m, soldi m pl
pień m tronco
pieprz m pepe
piernik m panpepato, panforte
pierś f petto m, seno m; pierś indyka 

petto di tacchino
pierścionek m anello
pierwiastek m -1. (chemiczny) 

elemento -2. (w matematyce) radice 
f, radicale

pierwotny agg -1. (dawny) primitivo 
-2. (początkowy) originario

pierwszeństwo n priorità f; udzielić 
pierwszeństwa przejazdu concedere 
la precedenza

pierwszorzędny agg eccellente, 
ottimo, buonissimo

pierzyna f piumino m
pies m cane
pieszo avv a piedi
pieszy m passante
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pieścić vt accarezzare, vezzeggiare
pieśń f canto m
pietruszka f prezzemolo m
pięknie avv molto bello: pięknie 

dziękuję grazie tante
piękno n bellezza f, bello m
piękność f (o kobiecie) bellezza
piękny agg bello
pięściarz m pugile
pięść f pugno m
pięta f calcagno m, tallone m; (fig) 

pięta achillesowa tallone d’Achille
piętro n piano m
pigułka f pillola
pijak m ubriacone
pijany agg ubriaco: pijany w sztok 

ubriaco fradicio
pikantny agg -1. piccante -2. (fig) 

piccante, salace
pilnie avv (szybko) d’urgenza
pilnik m lima f, raspa f
pilnować vt custodire, sorvegliare
pilny agg -1. (pracowity) assiduo, 

studioso -2. (niezwłoczny) urgente
pilot m -1. (samolotu) pilota 

-2. (wycieczki) guida f 
-3. (telewizora) telecomando

pilotować vt -1. pilotare 
-2. (wycieczkę) fare da guida, 
accompagnare

piłka f palla, pallone m; piłka nożna 
calcio m

piłkarz m (piłki nożnej) calciatore; 
(ręczny) giocatore di pallamano

piłować vt segare
pinezka f puntina
pionek m -1. (w szachach) 

pedone; (w warcabach) pedina f 
-2. (o człowieku) pedina

pionowy agg verticale
piorun m fulmine
piosenka f canzone
piosenkarz m cantante
piórnik m astuccio
pióro n penna f

piractwo n pirateria f
piramida f piramide
pirat m pirata
pisać vt scrivere
pisak m pennarello
pisanka f uovo m pasquale dipinto
pisarz m scrittore
pisemny agg scritto: egzamin pisemny 

prova scritta
pismo n -1. scrittura f -2. (dokument) 

scritto m, lettera f -3. (czasopismo) 
giornale m, periodico m

Pismo Święte la Sacra Scrittura
pistolet m pistola f: pistolet 

natryskowy pistola a spruzzo
piuska f zucchetto m
piwnica f cantina
piwo n birra f: piwo z beczki birra alla 

spina
piżama f pigiama m
plac m piazza f
placek m (ciasto) dolce, focaccia f
plaga f piaga, calamità
plajtować vi fallire, dichiarare 

bancarotta
plakat m manifesto, affisso, cartello, 

cartellone
plama f macchia
plamić vt macchiare, sporcare
plan m piano; plan zajęć orario
planeta f pianeta
planować vt progettare, ideare
planowanie n pianificazione f, 

programmazione f
plansza f tavola
plantacja f piantagione
plaster m -1. (opatrunek) cerotto 

-2. (płat) fetta f
plastikowy agg plastico, di plastica
plastyczny agg -1. plastico -2. (med) 

zabieg plastyczny plastica f
platforma f piattaforma
platoniczny agg platonico
platyna f platino m
plaża f spiaggia

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   144Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   144 3-01-12   12:51:233-01-12   12:51:23

3136893



3136893

 plątać – pochlebiać •

145

plątać vt -1. (nici) aggrovigliare 
-2. (fakty) confondere

plebania f canonica
plecak m zaino
plecy plt spalle f pl: zadać cios w plecy 

colpire alle spalle
plemię n tribù f
plener m (filmowy) esterno
pleść vt -1. (włosy) intrecciare 

-2. (głupstwa) dire/raccontare 
sciocchezze

pleśń f muffa
plik m -1. fascio, plico -2. (inform) file 

m inv
plomba f -1. piombino m, piombo m 

-2. (med) otturazione
plon m -1. (żniwo) raccolta f -2. (fig) 

frutto
plotka f chiacchiera, pettegolezzo m, 

diceria
plotkarz m pettegolo, propalatore
plotkować vi spettegolare, 

chiacchierare
pluć vi sputare
plus m (znak) più; plus pięć (stopni) 

venti sopra zero
plusk m -1. (fal) sciacquio -2. (deszczu) 

scroscio
płaca f paga, salario m, stipendio m: 

lista płac libro paga
płacić vt, vi pagare: płacić gotówką 

pagare in contanti
płacić pięknym za nadobne rendere 

pan per focaccia
płacz m pianto
płakać vi piangere
płaski agg piatto, piano
płaszcz m cappotto, soprabito; 

(kąpielowy) accappatoio
płaszczyć się vr (fig) strisciarsi
płaszczyzna f piano m, superficie
płatność f -1. (zapłata) pagamento m 

-2. (termin) scadenza
płeć f sesso m
płetwa f pinna

płetwonurek m sommozzatore, uomo 
rana

płodny agg fecondo, prolifico
płomień m fiamma f, vampa f
płot m siepe f, recinto
płótno n -1. (tkanina) tela f -2. (obraz) 

quadro m, tela f
płuco n polmone m
płukać vt sciacquare
płyn m liquido, fluido
płynąć vi fluire, scorrere
płynny agg -1. liquido -2. (fig) 

scorrevole, corrente
płyta f -1. piastra, lastra, pannello m 

-2. (grająca) disco m
płyta kompaktowa compact disc/CD 

m inv
płytka f ceramiczna piastrella, 

mattonella
płytki agg piatto, basso; (o wodzie) 

poco profondo
pływać vi nuotare: pływać żabką 

nuotare a rana
pływać żaglówką navigare a vela
pływak m nuotatore
pływalnia f piscina
p.n.e. (przed naszą erą) a.C. (avanti 

Cristo)
po prep dopo: po obiedzie dopo 

pranzo
po kryjomu di nascosto
po drodze strada facendo
pobić vt -1. picchiare, battere -2. (fig) 

sconfiggere, battere
pobierać vt prelevare
pobierać się vr sposarsi
pobocze n ciglio m (della strada), 

banchina f
pobudzać vt stimolare, eccitare
pobyt m soggiorno: miejsce pobytu 

luogo di soggiorno
pocałunek m bacio
pocenie się n traspirazione f, 

sudorazione f
pochlebiać vi adulare, lusingare
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pochlebny agg lusinghiero
pochmurny agg nuvoloso
pochodzenie n origine f, provenienza f
pochodzić vi (skądś) provenire, trarre 

origine, discendere
pochwalić vt -1. (coś) approvare 

-2. (kogoś) lodare, vantare
pochwała f lode, elogio m
pochylać się vr abbassarsi, chinarsi
pociąg m -1. treno -2. (fig) 

inclinazione f
pociągać vt -1. (ciągnąć) tirare -2. (fig) 

attirare
pociągający agg attraente, attrattivo, 

seducente
pocić się vr sudare
pociecha f conforto m, sollievo m
pocieszać vt consolare
pocieszenie n consolazione f
pocisk m -1. proiettile -2. (rakietowy) 

missile
początek m inizio, principio: 

od początku dal principio
początkowo avv all’inizio, prima
początkowy agg iniziale
początkujący m principiante m: 

kurs dla początkujących corso per 
principianti

poczekalnia f sala d’aspetto
poczęstować vt offrire (da bere/

mangiare)
poczęstować się vr servirsi
poczta f -1. posta -2. (korespondencja) 

corrispondenza, posta
poczta elektroniczna posta 

elettronica, e-mail f inv
pocztowy agg postale: usługi pocztowe 

servizio postale
pocztówka f cartolina
poczucie n senso m
poczuwać się vr sentirsi
pod prep sotto: pod ręką sotto mano
podanie n (wniosek) domanda f, 

richiesta f

podarować vt -1. (coś) regalare 
-2. (przebaczyć) perdonare

podarty agg strappato, stracciato
podarunek m regalo
podatek m imposta f, tassa f
podatek od dochodów imposta sul 

reddito
podatek od wartości dodanej (VAT) 

imposta sul valore aggiunto (IVA)
podatnik m contribuente
podawać vt dare, passare: podaj mi 

sól passami il sale
podawać do stołu servire a tavola
podawać się vr za kogoś spacciarsi 

per qlcu
podaż f offerta
podążać vi (udawać się) recarsi, 

avviarsi
podbijać vt (zdobywać) conquistare
podbój m conquista f
podchodzić vi avvicinarsi
podczas prep durante
poddasze n soffitta f, solaio m, 

sottotetto m
poddawać vt sottomettere
podejrzany agg sospetto
podejrzenie n sospetto m
podejrzewać vt sospettare
podejrzliwy agg sospettoso
podejście n -1. (w górę) salita f 

-2. (do spraw) trattamento m
podeszwa f suola
podglądać vt spiare
podgrzewać vt riscaldare
podkoszulek m maglietta f, canottiera
podkowa f ferro m di cavallo
podkreślać vt sottolineare
podlegać vi dipendere, essere 

sottoposto
podlewać vt annaffiare
podlizywać się vr adulare (qlcu), 

lisciare il pelo (a qlcu)
podłoga f pavimento m
podły agg abietto, ignobile, vigliacco
podmiot m soggetto
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podniebienie n palato m
podniecać się vr eccitarsi
podniecony agg eccitato, agitato
podniecenie n eccitazione f, 

agitazione f
podnosić vt alzare, sollevare; (z ziemi) 

raccogliere
podnosić się vr alzarsi
podobać się vr piacere
podobieństwo n somiglianza f, 

rassomiglianza f
podobny agg simile, analogo
podpalać vt incendiare
podpaska f higieniczna assorbente m 

igienico
podpierać vt sorreggere, sostenere
podpis m firma f
podpisywać vt firmare
podpora f sopporto m, sostegno m
podporządkować się vr sottomettersi, 

assoggettarsi
podpowiadać vt suggerire
podrabiać vt falsificare, contraffare
podręcznik m manuale
podręczniki szkolne libri di testo
podrobiony agg contraffatto, falsificato
podróbka f falso m
podróż f viaggio m: podróż poślubna 

viaggio di nozze
podróżnik m viaggiatore
podróżować vi viaggiare
podrywacz m pappagallo
podrywać vt (fam) agganciare, 

rimorchiare
podskakiwać vi sussultare
podsłuch m cimice f, microspia f
podsłuchiwać vt origliare; (przez 

telefon) intercettare
podstawa f base, fondamento m
podstawowy agg elementare
podstęp m astuzia f
podstępny agg insidioso
podsumowanie n riassunto m
podsumowywać vt riassumere

podszewka f fodera
podświadomość f subconscio m, 

subcoscienza
podtrzymywać vt (przytrzymywać) 

reggere, sorreggere
podtrzymywać na duchu confortare
poduszka f cuscino m
poduszka powietrzna cuscino m 

d’aria, airbag m inv
podwajać vt raddoppiare
podwładny agg dipendente
podwodny agg subacqueo, 

sottomarino
podwozić vi (kogoś) offrire un 

passaggio (a qlcu)
podwozie n (samochodu) autotelaio 

m, châssis m inv; (samolotu) 
carrello m

podwójny agg doppio
podwórze n cortile m
podwyżka f aumento m, rialzo m; 

podwyżka pensji scatto di stipendio
podwyższać vt aumentare, rialzare
podział m divisione f, ripartizione f
podziemny agg sotterraneo
podziw m ammirazione f
podziwiać vt ammirare, adorare
poeta m poeta
poezja f poesia: poezja współczesna 

poesia moderna
pogański agg pagano
pogarda f disprezzo m
pogardliwy agg dispreggiativo
pogarszać się vr peggiorare
pogląd m opinione f, parere
pogoda f tempo m: jest ładna pogoda 

fa bel tempo
pogodny agg sereno
pogodzić się vr (z czymś) rassegnarsi 

(a qlco)
pogoń f inseguimento m, caccia f
pogotowie n ratunkowe pronto 

soccorso m
pogróżka f minaccia
pogrzeb m funerale
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pojawiać się vr apparire, (nagle) 
spuntare

pojazd m veicolo
pojedynczy agg singolo
pojemnik m recipiente, contenitore
pojemność f capacità, capienza
pojęcie n -1. (nazwa, wyraz) nozione f 

-2. (wyobrażenie) idea f, concetto m
pojutrze avv dopodomani, dopo 

domani
pokarm m cibo, nutrimento
pokaz m mody sfilata f di moda
pokazywać vt far vedere, presentare, 

mostrare
pokład m (statku) ponte, coperta f; 

na pokładzie a bordo
pokojówka f cameriera
pokolenie n generazione f
pokonywać vt -1. (zwyciężać) vincere, 

battere -2. (fig) superare, sormontare
pokorny agg umile, dimesso
pokój1 m pace f; zawrzeć pokój 

stipulare la pace
pokój2 m (izba) camera f, stanza f
pokrętło n manopola f
pokrowiec m coperta f, fodera f
pokrywka f coperchio m
pokrywać vt -1. coprire -2. pokrywać 

koszty pagare le spese
pokrywać się vr -1. (czymś) coprirsi 

-2. (fig) corrispondere
pokrzywa f ortica
pokusa f tentazione: ulec pokusie 

cadere in tentazione
pokwitowanie n ricevuta f
Polak m polacco
Polka f polacca
polarny agg polare: gwiazda polarna 

stella polare
pole n -1. campo m -2. pole karne 

area f di rigore
polecać vt -1. (kazać) ordinare, 

comandare -2. (rekomendować) 
raccomandare

polecenie n -1. (nakaz) ordine m, 
incarico m -2. (rekomendacja) 
raccomandazione f

polecony agg raccomandato
polegać vi -1. (ufać) contare 

-2. (na czymś) consistere (in qlco)
polepszać vt migliorare, rendere 

migliore
policja f polizia
policjant m poliziotto
policzek m -1. guancia f 

-2. (uderzenie) schiaffo, ceffone
polisa f polizza
polityczny agg politico
polityk m politico
polityka f politica: polityka zagraniczna 

politica estera
polo n -1. (gra) polo m sing 

-2. (koszulka) polo f inv
polować vi cacciare
polowanie n caccia f
polski agg -1. polacco -2. język polski 

polacco m
połączenie n (fam, przesiadka) 

coincidenza f
połowa f metà: dzielić się po połowie 

fare a metà
położenie n posizione f, situazione f, 

ubicazione f
południe n -1. (pora dnia) 

mezzogiorno m -2. (strona świata) 
sud m inv

południowy agg del sud, meridionale; 
Włochy Południowe il Mezzogiorno

połykać vt inghiottire
pomadka f (do ust) rossetto m
pomagać vi aiutare (qlcu), dare una 

mano (a qlcu)
pomarańcza f arancia
pomiar m misura f, misurazione f
pomidor m pomodoro
pomieścić vt accogliere, ospitare
pomijać vt omettere, tralasciare
pomimo prep nonostante, malgrado
pomimo to ciononostante
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pomnik m monumento
pomoc f aiuto m; (ratunek) soccorso 

m; na pomoc! aiuto!
pomocnik m aiutante
pompa f -1. pompa -2. (przepych) 

pompa, fasto m
pomylić się vr sbagliare, sbagliarsi
pomyłka f sbaglio m, errore m
pomysł m idea f: to dobry pomysł è 

una buona idea
pomysłowość f inventiva, ingegnosità
pomysłowy agg (o osobie) ingegnoso, 

inventivo
pomyślność f prosperità, successo m, 

fortuna f
pomyślności ! buona fortuna!, tante 

buone cose!
pomyślny agg favorevole, fausto, felice
ponad prep sopra
ponadto avv inoltre, in più
poniedziałek m lunedì
ponieważ cong perché, poiché
poniżać vt umiliare, degradare
poniżać się vr umiliarsi, degradarsi
poniżej prep sotto, al di sotto di
poniżenie n umiliazione f
ponownie avv di nuovo, un’altra volta
ponury agg cupo, tetro: ponura twarz 

viso tetro
pończocha f calza: jedwabne 

pończochy calze di seta
poparcie n appoggio m, sostegno m
popełniać vt commettere, perpetrare
popielniczka f portacenere m
popierać vt appoggiare, sostenere
popiół m cenere
popisywać się vr fare mostra/sfoggio, 

ostentare
poplamić vt macchiare
popołudnie n pomeriggio m
poprawa f miglioramento m
poprawiać vt -1. (ulepszać) migliorare 

-2. (błędy) correggere
poprawiać się vr migliorare, diventare 

migliore

poprawny agg corretto, giusto
poprzedni agg precedente, anteriore
poprzednik m predecessore
poprzednio avv prima
poprzedzać vt (wydarzyć się wcześniej) 

precedere
popularność f popolarità
popularny agg popolare
popychać vi spingere
popyt m richiesta f, domanda f
por m (bot) porro
pora f tempo m, ora: poźną porą 

a tarda ora
porada f consiglio m
poradnik m prontuario
poradzić vt -1. consigliare -2. poradzić 

sobie cavarsela
poradzić się vr (kogoś) consigliarsi 

(con qlcu), consultare (qlcu)
porażka f sconfitta
porcelana f porcellana
porcja f porzione, razione
poręcz f ringhiera, corrimano m
pornograficzny agg pornografico
poronić vt abortire
porozumienie n intesa f, accordo m
porozumiewać się vr comunicare
poród m parto
porównanie n paragone m, 

confronto m
porównywać vt paragonare, 

confrontare
port m porto; port lotniczy aeroporto
portfel m portafoglio
portret m ritratto
poruszać vt -1. azionare, muovere 

-2. (temat) toccare, trattare
poruszać się vr muoversi
poruszenie n (wzburzenie) agitazione 

f, sconvolgimento m
porwanie n -1. (człowieka) rapimento 

m, ratto m -2. (samolotu) 
dirottamento m
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porywacz m -1. (człowieka) rapitore 
-2. (samolotu) dirottatore, pirata del 
cielo

porywać vt -1. (kogoś) rapire 
-2. (samolot) dirottare

porywczy agg impetuoso, impulsivo
porządek m -1. (ład) ordine, assetto 

-2. w pl pulizie f pl
porządkować vt mettere in 

ordine,sistemare
porządny agg 1(schludny) ordinato, 

pulito -2. (uczciwy) onesto
porzeczka f (bot) ribes m inv
posada f posto m, impiego m, carica f
posag m dote f: ożenić się dla posagu 

sposare la dote
poseł m deputato
posiadacz m proprietario, titolare
posiadać vt possedere, avere, essere 

proprietario
posiłek m pasto
posługiwać się vr usare, utilizzare
posłuszeństwo n ubbidienza f, 

docilità f
posłuszny agg ubbidiente, docile
pospolity agg -1. (częsty) comune 

-2. (przeciętny) ordinario
post m digiuno; Wielki Post 

Quaresima f
postać f -1. (kształt) forma 

-2. (sylwetka) figura -3. (literacka) 
personaggio m

postanawiać vi decidere, stabilire
postanowienie n (zamiar) decisione f, 

proposito m
postawa f -1. (sylwetka) fisico m 

-2. (fig) atteggiamento m
posterunek m policji commissariato, 

ufficio di polizia
posterunek m kontrolny posto di 

blocco
postęp m progresso, avanzamento
postępować vi -1. avanzare, andare 

avanti -2. (zachowywać się) 
comportarsi, agire

postępowanie n comportamento m
postępowy agg progressista
postój m sosta f: zakaz postoju divieto 

di sosta
postój taksówek posteggio di taxi
posyłać vt mandare, inviare, spedire
poszerzać vt allargare
poszewka f federa
poszukiwać vt ricercare
pościć vi digiunare, stare a digiuno
pościel f lenzuola f pl
pościg m inseguimento, caccia f
poślizg m slittamento, sbandamento, 

derapata f
poślizgnąć się vr scivolare
poślubić vt sposare
pośpiech m fretta f
pośpiesznie avv in/di fretta
pośpieszny agg: pociąg pośpieszny 

treno espresso
pośpieszyć się vr affrettarsi, sbrigarsi
pośrednik m mediatore
poświęcać vt (coś, czemuś) dedicare, 

consacrare
poświęcać się vr (czemuś) dedicarsi, 

darsi
poświęcenie n -1. (ofiara) sacrificio m 

-2. (przedmiotów) benedizione f
pot m sudore: spływać potem 

grondare sudore
potem avv poi, dopo, più tardi
potencjalny agg potenziale
potęga f potenza
potępiać vt condannare, biasimare
potężny agg (wielki) grosso, enorme
potoczny agg colloquiale, familiare, 

comune
potok m ruiscello
potomstwo n figli m pl, prole f
potrafić vi sapere
potrącać vt -1. urtare; (samochodem) 

investire -2. (odliczać) detrarre
potrącenie n -1. urto m; investimento 

m -2. (odjęcie) detrazione f
potrzeba f bisogno m
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potrzeba vimp bisogna, ci vuole, 
occorre

potrzebny agg necessario
potrzebować vt aver bisogno
potrzebujący agg bisognoso
potwierdzać vt confermare
potwierdzenie n conferma f
potworny agg mostruoso, orrendo, 

orribile
potwór m mostro
potykać się vr incespicare, inciampare
poufny agg confidenziale, segreto
powaga f -1. (sytuacji) serietà, gravità 

-2. (autorytet) autorità, prestigio m
poważny agg serio, grave
powiadamiać vt informare, mettere al 

corrente
powiedzenie n (porzekadło) detto m, 

motto m
powiedzieć vt dire: powiedzieć tak/nie 

dire di sì/di no
powieka f palpebra
powierzchnia f superficie f inv
powierzchowność f (wygląd) 

aspetto m
powieść f romanzo m: powieść 

kryminalna romanzo giallo
powietrze n aria f
powiększać vt -1. aumentare, 

ampliare -2. (zdjęcie) ingrandire
powiększać się vr aumentare, crescere
powiększenie n ingrandimento m, 

ampliamento m, aumento m
powitanie n saluto m; serdeczne 

powitanie benvenuto m
powodować vt causare, provocare
powodzenie n riuscita f, successo m
powodzić się vr avere successo, essere 

benestanti
powoli avv lentamente
powolny agg lento
powołanie n vocazione f
powoływać vt chiamare, 

convocare,designare

powoływać się vr riferirsi (a qlco), 
invocare (qlco)

powód m (przyczyna) raggione f, 
causa f

powódź f alluvione
powrót m ritorno
powstanie n -1. (narodzenie się) 

nascita f, origine f -2. (rewolta) 
insurrezione f, rivolta f

powstawać vi -1. (tworzyć się) nascere, 
sorgere -2. (sprzeciwiać się) opporsi

powstrzymywać się vr trattenersi, 
astenersi

powszechny agg comune, universale, 
generale

powszedni agg (codzienny) quotidiano
powtarzać vt ripetere: powtarzać 

lekcję ripetere la lezione
powtórka f ripasso m, ripassata
powyżej prep (nad) sopra: powyżej 

zera sopra lo zero
poza f posa
poza prep (oprócz) oltre;(z wyjątkiem) 

tranne
poza domem fuori di casa
pozbawiać vt privare, togliere
pozbawiony agg privo, sprovvisto
pozbierać się vr riprendersi, riaversi
pozbywać się vr liberarsi, sbarazzarsi, 

disfarsi
pozbywać się kogoś togliersi qlcu dai 

piedi
pozdrawiać vt salutare
pozdrowienie n saluto m; moc 

pozdrowień tanti saluti
poziom m livello
poziomy agg orizzontale
poznawać vt -1. (zawierać znajomość) 

conoscere, fare conoscenza 
-2. (rozpoznać) riconoscere

pozostawać vi restare, rimanere: 
jak długo pozostaniesz w Rzymie? 
quanto rimani a Roma?

pozostawiać vt lasciare, abbandonare
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pozować vi posare; pozować 
na intelektualistę assumere pose da 
intellettuale

pozór m apparenza f: zachować 
pozory salvare le apparenze

pozwalać vt permettere
pozwolenie n permesso m, 

autorizzazione f
pozycja f posizione
pozytywny agg positivo
pożar m incendio, fuoco
pożądać vt -1. desiderare, concupire 

-2. (fig) bramare
pożądanie n desiderio m, cupidigia f; 

(fig) brama
pożegnanie n saluto m, addio m, 

congedo m
pożyczać vt -1. (komuś) prestare, dare 

in prestito -2. (od kogoś) prendere 
in prestito

pożyczka f prestito m
pożyteczny agg utile
pożytek m profitto, vantaggio
pożywienie n cibo m, nutrimento m
pożywny agg sostanzioso
pół agg mezzo, metà: pół kilograma 

mezzo chilo
półfinał m semifinale f
półka f ripiano m, palchetto m
półmisek m piatto da portata
północ f -1. (pora) mezzanotte 

-2. (strona świata) nord/Nord m inv
północny agg nord, del Nord, 

settentrionale, nordico
półrocze n semestre m
później avv più tardi, poi, dopo
późno avv tardi: robi się późno si fa 

tardi
praca f -1. (zajęcie)lavoro m 

-2. (dzieło) lavoro, studio m, opera 
-3. (posada) posto m, impiego m

pracodawca m datore di lavoro, 
padrone

pracować vi lavorare
pracowity agg laborioso

pracownia f -1. (szkolna) laboratorio m 
-2. (artysty) studio m

pracownik m lavoratore, impiegato, 
dipendente

prać vt lavare, fare il bucato
prać brudne pieniądze riciclare 

denaro sporco
pragnąć vt desiderare, volere
pragnienie n -1. sete f -2. (fig) 

desiderio m
praktyczny agg pratico
praktyka f -1. pratica, esperienza 

-2. (szkolenie) tirocinio m
praktykant m praticante, tirocinante
pralka f lavatrice
pralnia f lavanderia; (na sucho) 

lavasecco m, f inv
pranie n bucato: pranie ręczne bucato 

a mano
prasa f -1. (gazety) stampa, giornali m 

pl -2. (urządzenie) pressa, torchio m
prasować vt stirare
prawda f verità: prawdę mówiąc a dire 

la verità
prawdopodobieństwo n probabilità f
prawdopodobnie avv probabilmente
prawdopodobny agg probabile
prawdziwy agg vero
prawicowy agg: rząd prawicowy 

governo di destra
prawidłowo avv correttamente
prawidłowy agg corretto, giusto
prawie avv quasi, pressoché
prawnik m giurista, legale
prawny agg legale, giuridico
prawo n legge f, giurisprudenza f, 

diritto m; wydział prawa facoltà di 
legge

prawa autorskie diritti d’autore
prawo jazdy patente f (di guida)
prawo locuz: na/w prawo a destra
prawy agg -1. (po prawej stronie) 

destro -2. (uczciwy) onesto, retto
prąd m (nurt) corrente f: pod prąd 

contro corrente
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prąd elektryczny corrente f elettrica, 
eletricità f

precyzja f precisione
precyzyjny agg preciso, esatto
premia f gratifica, premio m
premier m primo ministro
premiera f prima: premiera teatralna 

prima teatrale
prenumerata f abbonamento m
presja f pressione
prestiż m prestigio, autorità f
pretekst m pretesto
pretensja f -1. (uraza) risentimento m, 

rancore m -2. (roszczenie) pretesa, 
richiesta

prezencja f presenza, prestanza
prezent m regalo, dono, pensiero
prezentacja f presentazione
prezenter m (radiowy, telewizyjny) 

presentatore
prezentować vt presentare
prezerwatywa f preservativo m
prezydent m presidente
prędko avv presto: wrócimy prędko 

torneremo presto
prędkość f velocità: z dużą prędkością 

a grande velocità
pręt m barra f
prima aprilis n inv pesce m d’aprile
priorytet m -1. priorità f -2. (przesyłka) 

posta f prioritaria
problem m problema, questione f
probówka f provetta
procedura f procedimento m
procent m -1. percento, percentuale f 

-2. (odsetki) interesse
proces m -1. (przebieg) processo 

-2. (sądowy) processo, causa f
producent m produttore
produkcja f produzione, fabbricazione
produkować vt produrre, fabbricare
produkt m prodotto
produkty żywnościowe prodotti/

generi alimentari
profesjonalista m professionista

profesor m professore; kobieta 
profesor professoressa f

profil m profilo: postać z profilu figura 
di profilo

profilaktyczny agg profilattico, 
preventivo

profilaktyka f profilassi f inv, 
prevenzione

prognoza f previsione; (med) prognosi 
inv

prognoza pogody previsioni del 
tempo

program m -1. programma 
-2. (audycja) trasmissione f

program komputerowy programma
program lekcji orario delle lezioni
programować vt -1. (planować) 

programmare, pianificare 
-2. (inform) programmare

projekt m progetto, piano, programma
projektant m -1. (w przemyśle) 

designer m inv -2. (mody) stilista
projektować vt programmare, ideare
prokurator m procuratore
prom m traghetto, ferry-boat inv
prom kosmiczny navetta f spaziale
promenada f : promenada nadmorska 

lungomare m
promieniotwórczy agg radioattivo
promieniowanie n radiazione f
promień m raggio
promocja f promozione
promować vt promuovere: promować 

badania naukowe promuovere le 
ricerche scientifiche

propagować vt divulgare
proponować vt proporre
proporcja f proporzione
propozycja f proposta
prosić vt pregare, chiedere
prospekt m prospetto, dépliant m inv
prosperować vi prosperare, fiorire
prostacki agg volgare, grossolano
prosto avv diritto: iść prosto andare 

diritto
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prostokąt m rettangolo
prostokątny agg rettangolare
prostopadły agg verticale, 

perpendicolare
prostota f semplicità
prostować vt -1. raddrizzare -2. (fig) 

correggere, chiarire
prosty agg -1. (nie wykrzywiony) 

diritto, dritto -2. (nieskomplikowany) 
semplice

proszek m polvere; proszek do prania 
detersivo

prośba f domanda, richiesta
protest m protesta f
protestować vi protestare, contestare
proteza f protesi f inv
protokół m -1. (sprawozdanie) 

processo verbale -2. (ceremoniał) 
protocollo

prototyp m prototipo
prowadzenie n -1. (kierowanie) 

gestione f, direzione f -2. (pojazdu) 
guida f

prowadzić vt -1. (kogoś) condurre 
-2. (firmę) gestire, dirigere 
-3. (badania, układy) condurre

prowadzić lekcje, wykłady tenere 
lezioni

prowadzić samochód guidare la 
macchina

prowincja f provincia
prowizja f provvigione
prowizoryczny agg provvisorio
prowokacyjny agg provocante
prowokować vt provocare, sfidare
próba f -1. (usiłowanie) tentativo 

m -2. (doświadczenie) prova, 
esperimento m -3. (teatralna) prova 
-4. (kruszcu) saggio m

próbka f campione m
próbować vt -1. (usiłować) tentare, 

provare -2. (skosztować) assaggiare, 
gustare

próchnica f -1. (med) carie f inv 
-2. (ziemi) humus m inv

próg m soglia f: przekroczyć próg 
varcare la soglia

próżnia f vuoto m
próżny agg -1. (pusty) vuoto 

-2. (daremny) inutile, vano 
-3. (o człowieku) vanitoso

prymitywny agg primitivo
pryszcz m foruncolo, brufolo
prysznic m doccia f: wziąć prysznic 

farsi la doccia
prywatny agg privato
przebaczenie n perdono m
przebierać się vr (zmieniać ubranie) 

cambiarsi
przebijać vt perforare, trapassare, 

trafiggere
przeboleć vt (coś) mandare giù (qlco)
przebój m (piosenka) canzone f di 

successo
przebranie n travestimento m, 

maschera f
przebudowa f ristrutturazione
przebudzenie n risveglio m
przebywać vi -1. (w jakimś miejscu) 

stare, soggiornare -2. (odległość) 
passare

przecena f sconto m, riduzione del 
prezzo, saldi m pl

przeceniać vt -1. (oceniać za wysoko) 
sopravvalutare -2. (spuścić z ceny) 
abbassare il prezzo

przechadzać się vr passeggiare
przechadzka f passeggiata
przechodzić vi -1. (iść) passare 

-2. (przekraczać) attraversare, 
passare -3. (mijać, o bólu) passare

przechodzić ciężki okres vivere un 
brutto momento

przechodzień m passante m
przechowywać vt conservare, tenere, 

custodire
przechwałka f vanteria
przechylać się vr inclinarsi
przechytrzyć vt fregare, infinocchiare
przeciąg m riscontro, corrente f d’aria
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przeciążony agg sovraccarico, 
stracarico; przeciążony pracą 
stracarico dal lavoro

przeciek m -1. (wody) perdita f, fuga 
f -2. przeciek informacji fuga di 
notizie

przeciekać vi -1. (o zbiorniku) perdere 
-2. (o informacjach) filtrare, trapelare

przecier m passato
przecież avv pure, eppure: przecież ci 

o tym powiedziałem te l’avevo pur 
detto

przeciętnie avv in media
przeciętny agg -1. medio: przeciętny 

Włoch italiano medio -2. (pospolity) 
mediocre, comune

przecinek m virgola f
przeciw prep contro
przeciwbólowy agg antidolorifico
przeciwieństwo n opposizione f
przeciwnie avv al contrario, anzi
przeciwnik m avversario
przeciwność f avversità, contrarietà
przeciwny agg -1. (odwrotny) 

opposto, contrario -2. (nieprzyjazny) 
contrario, avversario

przeciwstawiać się vr opporsi
przeczący agg negativo
przeczucie n presentimento m, 

intuizione f
przeczyć vi negare, contraddire
przed prep davanti; prima: przed 

domem davanti alla casa; przed 
obiadem prima di pranzo

przedawkować vt prendere/iniettare 
overdose

przedłużacz m prolunga f
przedłużać vt -1. prolungare 

-2. (prolongować) prorogare
przedłużenie n -1. prolungamento m 

-2. (terminu) proroga f
przedmieście n periferia f
przedmiot m -1. (rzecz) oggetto 

-2. (temat) oggetto, tema 
-3. (w szkole) materia f

przedmowa f prefazione, introduzione
przedni agg anteriore, davanti: koła 

przednie ruote davanti
przedsiębiorca m imprenditore, uomo 

d’affari
przedsiębiorstwo n impresa f, azienda 

f, ditta f, ente f
przedstawiać vt presentare, mostrare
przedstawiciel m rappresentante, 

agente
przedstawienie n spettacolo m
przedszkole n asilo m
przedtem avv prima
przedwczesny agg prematuro, 

precoce
przedwczoraj avv l’altro ieri
przedział m scompartimento
przedziurawić vt bucare, forare, 

perforare
przegląd m -1. (pismo) rivista f 

-2. (kontrola) revisione f
przegląd filmowy rassegna 

cinematografica
przegrywać vi -1. perdere 

-2. (na taśmę) registrare
przejazd m -1. (trasy) percorso, 

passaggio, corsa f -2. (kolejowy) 
passaggio a livello

przejażdżka f -1. passeggiata, gita, giro 
m -2. (stakiem) crociera

przejechać vi -1. (przez coś) passare, 
attraversare -2. (kogoś) investire

przejmować się vr preoccuparsi, 
prendersela

przejmujący agg -1. (przenikliwy) 
penetrante -2. (wzruszający) 
commovente

przejście n -1. (miejsce) passaggio 
m, passo m -2. (przeżycie) prova f, 
esperienza f

przejście podziemne sottopassaggio m
przekaz m -1. (pieniężny) vaglia f 

-2. (dźwięku, obrazu) trasmissione f
przekazywać vt -1. (informacje) 

trasmettere -2. (oddać) trasmettere, 
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passare, rimettere -3. (wpłacać) 
versare

przekąska f antipasto m
przekleństwo n -1. (wulgarne słowo) 

bestemmia f, imprecazione f 
-2. (klątwa) maledizione f

przeklinać vi -1. (kląć) bestemmiare, 
imprecare -2. (rzucić klątwę) 
maledire

przekładać vt -1. (zmieniać termin) 
rimandare -2. (tłumaczyć) tradurre

przekłuwać vt bucare, forare
przekonanie n convinzione f, 

opinione f, idea f
przekonany agg convinto, certo, 

sicuro
przekonywać vt convincere
przekraczać vt -1. (granicę) passare 

-2. (prawo) violare
przekreślać vt cancellare, annullare
przekupstwo n corruzione f
przekupywać vt corrompere
przelew m bankowy rimborso di 

banca
przelewać vt -1. (pieniądze) trasferire 

-2. przelewać krew spargere/versare 
il sangue

przeliterować vt ripetere lettera per 
lettera, compitare

przełącznik m commutatore
przełom m -1. (zwrot) svolta f 

-2. (w chorobie) crisi f
przełomowy agg cruciale, decisivo
przełykać vi trangugiare, inghiottire
przemawiać vi tenere il discorso
przemęczony agg sfinito, stanco morto
przemiana f trasformazione, 

metamorfosi f inv
przemijający agg passeggero
przemoc f violenza
przemoknąć vi bagnarsi: przemoknąć 

do suchej nitki bagnarsi fino al 
midollo

przemówienie n discorso
przemycać vt contrabbandare

przemysł m industria f
przemysłowy agg industriale
przemyt m contrabbando, frodo
przemytnik m contrabbandiere
przenosić vt -1. (meble) trasportare 

-2. (pracownika) trasferire 
-3. (spotkanie) spostare, rimandare

przenosić się vr trasferirsi
przenośny agg (o urządzeniu) portatile
przeoczenie n svista f, inavvertenza f, 

omissione f
przeoczyć vt omettere, trascurare, 

lasciarsi sfuggire
przepaska f fascia
przepaść f abisso m, precipizio m
przepis m -1. (prawny) norma f, legge 

f, regola f -2. (kulinarny) ricetta f
przepisywać vt copiare
przepowiadać vt predire, profetizzare, 

pronosticare
przepowiednia f profezia, predizione, 

pronostico m
przepraszać vt chiedere scusa; 

przepraszam, gdzie jest dworzec? 
scusi, dov’è la stazione?

przeprosiny plt scuse f pl
przeprowadzać się vr trasferirsi, 

traslocare
przepustka f lasciapassare m inv; 

(wojskowa) permesso m
przepuszczać vt -1. lasciar passare 

-2. (pieniądze) sprecare
przerabiać vt -1. (odzież) rifare 

-2. (fig) studiare, fare -3. (coś na coś) 
trasformare

przerażać vt spaventare, atterrire, far 
paura a

przerażający agg spaventoso
przeróbka f rifacimento m, riduzione f
przerwa f -1. (w szkole) intervallo m, 

ricreazione f -2. (w pracy) sosta f, 
pausa f

przerwać vt (przestać coś robić) 
smettere, interrompere, sospendere

przerwać ciążę abortire
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przerwać ciszę rompere il silenzio
przesada f esagerazione f
przesadny agg esagerato, eccessivo
przesadzać vt, vi -1. (roślinę) 

trapiantare -2. (wyolbrzymiać) 
esagerare

przesąd m superstizione f
przesądny agg superstizioso
przesiadać się vr (w komunikacji) 

cambiare, prendere la coincidenza
przesiadka f coincidenza: spóźnić 

się na przesiadkę perdere la 
coincidenza

przeskakiwać vt, vi saltare; 
przeskakiwać z tematu na temat 
saltare di palo in frasca

przesłuchanie n -1. (podejrzanego) 
interrogatorio m -2. (muzyczne) 
audizione f

przesłuchiwać vt -1. (podejrzanego) 
interrogare -2. (grę, taśmę) ascoltare, 
sentire

przestarzały agg antiquato, vieto, 
obsoleto

przestawać vi smettere: przestańcie 
rozmawiać smettete di parlare

przestępca m delinquente, criminale, 
reo

przestępstwo n delitto m, reato m
przestraszony agg spaventato, 

terrorizzato
przestraszyć vt spaventare, fare paura
przestrzegać vt -1. (respektować) 

rispettare, osservare -2. (ostrzegać) 
avvertire, avvisare

przestrzeń f spazio m
przesuwać vt -1. (przedmiot) spostare 

-2. (termin) rimandare
przesuwać się vr spostarsi
przeszczep m trapianto
przeszkadzać vi disturbare: nie 

przeszkadzam? disturbo?
przeszkoda f ostacolo m, difficoltà
przeszłość f passato m
prześcieradło n lenzuolo m

prześcigać vt -1. (przegonić) 
distanziare, superare 
-2. (przewyższać) superare, 
sorpassare

prześwietlać vt -1. (med) fare la 
radiografia -2. (film) sovraesporre 
-3. (bagaż na lotnisku) far passare 
per il detector

przetrwać vt -1. resistere, reggere 
-2. (przeżyć) sopravvivere

przewaga f vantaggio m
przeważnie avv principalmente
przewidujący agg previdente, 

prudente
przewidywać vt prevedere, indovinare
przewodniczący m presidente: 

przewodniczący jury presidente 
della giuria

przewodnik m -1. (książka) guida f 
-2. (wycieczki) guida f -3. (prądu) 
conduttore m

przewodzić vt -1. (ludziom) dirigere, 
essere il capo -2. (elektryczność) 
condurre

przewozić vt trasportare, portare
przewód m -1. (rura) tubo, condotto 

-3. (elektryczny) cavo, filo
przewóz m trasporto
przewracać vt -1. rovesciare, far 

cadere -2. (kartkę) voltare
przewracać się vr rovesciarsi, cadere
przewyższać vt superare
przez prep -1. (miejsce) per, da, 

attraverso -2. (czas trwania) 
per, in -3. (przy pomocy) per, a, 
tramite -4. (przyczyna) per, per 
colpa di -5. (w stronie biernej) da 
-6. (w dzieleniu) per

przeziębić się vr raffreddarsi, 
prendere un raffreddore

przeznaczać vt destinare, adibire
przeznaczenie n -1. (los) destino m 

-2. (cel) destinazione f
przezroczysty agg trasparente, limpido
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przezwisko n soprannome m, 
nomignolo m

przezwyciężać vt superare, 
sormontare

przodek m antenato
przód m fronte f
przy prep vicino a, accanto a
przybijać vt (gwoździem) inchiodare
przybijać vi do brzegu approdare alla 

riva
przybory m pl strumenti, accessori, 

attrezzi
przybrany agg adottivo: przybrany 

ojciec padre adottivo
przybycie n arrivo m
przybywać vi arrivare, venire, giungere
przyciągać vt attirare, attrarre
przycisk m (włącznik) bottone, 

pulsante
przyczepa f rimorchio m; 

(motocyklowa) side-car m inv
przyczepa kempingowa roulotte inv
przyczyna f raggione, causa
przyczyniać się vr contribuire
przydatny agg utile
przydatny do spożycia da consumarsi 

entro...
przydawać się vr servire, essere utile
przyglądać się vr guardare
przygnębiać vt deprimere, abbattere, 

avvilire
przygnębienie n depressione f
przygnębiony agg abbattuto, avvilito, 

depresso
przygoda f avventura
przygotowanie n preparazione f; w pl 

preparativi mpl
przygotowywać vt preparare, fare
przyjaciel m amico
przyjacielski agg amichevole, di/da 

amico
przyjaźnić się vr essere amico
przyjaźń f amicizia
przyjemność f piacere m, svago m: 

z przyjemnością con piacere

przyjemny agg piacevole, gradevole, 
simpatico

przyjęcie n -1. (impreza) ricevimento 
m, festa f -2. (akceptacja) 
accettazione f -3. (do szkoły) 
ammissione f -4. (powitanie) 
accoglienza f

przyjmować vt -1. (akceptować) 
accettare -2. (przypuszczać) 
ammettere -3. (gościć) ricevere

przyklejać vt incollare, attaccare
przykład m esempio: na przykład per 

esempio
przykrość f dispiacere m, 

rincrescimento m
przykry agg spiacevole, sgradevole, 

sgradito
przykrywać vt coprire
przylądek m promontorio, capo
przyłapać vt cogliere, sorprendere: 

przyłapać złodzieja na gorącym 
uczynku sorprendere il ladro in 
flagrante

przyłączać się vr (do kogoś) unirsi 
(a qlcu)

przymierzać vt provare
przymierzalnia f cabina
przymiotnik m aggettivo
przymocowywać vt attaccare, fissare
przymusowy agg obbligatorio, forzato
przymusowe lądowanie n atterraggio 

m di fortuna
przynajmniej avv almeno, perlomeno
przynależność f appartenenza
przynęta f esca
przynosić vt portare
przypadek m caso m: przypadkiem 

per caso
przypadkowy agg accidentale, 

casuale, fortuito, occasionale
przypalać vt (spalić) bruciare, 

bruciacchiare
przypalony agg bruciato
przypinać vt attaccare, fissare
przypływ m morza alta marea f
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przypominać vt -1. ricordare; (sobie) 
ricordarsi -2. (kogoś) assomigliare 
(a qlcu)

przyprawa f condimento m; w pl 
spezie f inv

przyprawiać vt (potrawy) condire
przyprawiać kogoś o zawrót głowy 

far girare la testa a qlcu
przypuszczać vi supporre, presumere
przypuszczenie n supposizione f, 

ipotesi f inv
przyroda f natura
przyrodni agg : brat przyrodni 

fratellastro m; siostra przyrodnia 
sorellastra f

przyrząd m -1. strumento, attrezzo, 
dispositivo -2. (kuchenny) utensile

przyrzeczenie n promessa f, parola f
przyrzekać vt promettere
przysięga f giuramento m
przysięgać vt giurare
przysłowie n proverbio m
przysługa f favore m, servizio m: 

oddać komuś przysługę rendere un 
servizio a qlcu

przysmak m delicatezza f, leccornia f
przyspieszać vi accelerare, affrettare
przystanek m fermata f
przystojny agg bello, ben fatto
przystosowywać vt adattare, adibire
przysuwać vt avvicinare, accostare
przyswajać vt -1. (pożywienie) 

assimilare, digerire -2. (fig) assimilare
przyszłość f futuro m, avvenire m
przyszły agg -1. (mający nastąpić) 

futuro -2. (następny) prossimo
przytomność f coscienza, conoscenza: 

stracić przytomność perdere la 
coscienza

przytomny agg cosciente
przytulać vt abbracciare, stringere a sé
przytulny agg accogliente, piacevole
przytułek m ricovero, ospizio
przytyć vi ingrassare

przywiązany agg (fig) affezionato, 
attaccato, legato

przywiązywać się vr (fig) affezionarsi, 
attaccarsi

przywilej m privileggio
przywódca m capo m, guida f, leader 

m inv
przyziemny agg (prozaiczny) prosaico, 

banale
przyznawać vt -1. (rację) ammettere 

-2. (stypendium, kredyt) concedere, 
assegnare

przyznawać się vr ammettere, 
riconoscere

przyzwoity agg decente; (o człowieku) 
per bene

przyzwyczajać się vr abituarsi
przyzwyczajenie n abitudine f: robić 

coś z przyzwyczajenia fare qlco per 
abitudine

pstrąg m trota f
psuć vt -1. guastare, rovinare 

-2. (dzieci) viziare
psuć się vr -1. (o urządzeniach, 

pogodzie) guastarsi -2. (o żywności) 
putrefarsi, deperire

psychiatra m psichiatra
psychiczny agg psichico, psicologico
psycholog m psicologo
psychologia f psicologia
pszczoła f ape
pszenica f grano m, frumento m
ptak m uccello
publiczność f pubblico m
publiczny agg pubblico
publikować vt pubblicare, stampare
puchar m coppa f: puchar Davisa 

coppa Davis
puchnąć vi gonfiare, gonfiarsi
puder m cipria f
pudło n -1. scatola f, cassetta f 

-2. (więzienie) gattabuia f
pukać vi bussare, battere
pulower m pullover m inv, maglione m
pulpet m polpetta f
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puls m polso: słaby puls polso debole
pulsować vi pulsare, palpitare, battere
pułapka f trappola f, tranello m
punkt m -1. (miejsce) punto, posto 

-2. (w grach) punto
punkt widzenia punto di vista
punkt zwrotny svolta f
punktualny agg puntuale
pupil m beniamino, pupillo
pustka f vuoto m, deserto m
pusty agg vuoto, deserto: pusty dom 

casa vuota
pustynia f deserto m
puszcza f foresta, selva
puszczać vt -1. (zwolnić uścisk) lasciar 

cadere, mollare -2. (pozwolić odejść) 
lasciar andare

puszka f -1. (konserw) scatola 
-2. (z napojem) lattina

puszysty agg soffice, leggero
pył m polvere
pyszny agg -1. (smaczny) squisito 

-2. (dumny) superbo, altezzoso
pytać vt -1. chiedere, domandare 

-2. (egzaminować) interrogare, 
esaminare

pytanie n domanda f
pyza f gnocco m

R
r n (litera) r f, m inv
rabat m sconto, ribasso
rabować vt rapinare,svaligiare
rabunek m rapina f
raca f razzo m
rachunek m -1. calcolo; (bankowy) 

conto -3. (do zapłaty) conto, fattura f
rachunkowość f contabilità, ragioneria
racja f -1. ragione -2. (porcja) razione

raczej avv piuttosto
rada f -1. (porada) consiglio m 

-2. (zespół doradczy) consiglio m, 
commissione

radca m consigliere, consulente
radio n radio f inv; radio z budzikiem 

radiosveglia f
radioaktywny agg radioattivo
radiowóz m policyjny volante f
radosny agg lieto, allegro, gioioso
radość fgioia, allegria, felicità
radzić vt (doradzać) consigliare
radzić się vr (kogoś) consultare (qlcu), 

chiedere consiglio (a qlcu)
radzić sobie cavarsela
rafa f scogliera: rafa koralowa banco m 

coralifero
raj m paradiso
rajd m raid inv; rajd samochodowy 

rally inv
rajstopy plt collant m inv
rak m -1. (skorupiak) gambero 

-2. (med) cancro
Rak m (znak zodiaku) Cancro
rakieta f -1. (do gry) racchetta 

-2. (kosmiczna) missile m
rama f -1. (obrazu) cornice 

-2. (okienna) telaio m
ramię n braccio m; (bark) spalla f
rana f ferita, piaga
randka f appuntamento m
ranek m mattino, mattina f
ranić vt -1. (ciało) ferire -2. (fig) ferire, 

colpire
ranny agg -1. ferito -2. (poranny) del 

mattino, mattutino
ranny ptaszek m mattiniero
rano avv al mattino, la mattina : dziś 

rano stamattina
raport m raporto, relazione f
rasa f razza
rasowy agg razziale, di razza
rata f rata: spłacać ratami pagare a rate
ratować vt salvare
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ratownik m soccoritore; (na plaży) 
bagnino

ratunek m soccorso, aiuto, salvezza f
ratusz m municipio
raz m -1. volta f, caso: raz na rok 

na volta all’anno; w takim razie in 
questo caso -2. (cios) colpo

razem avv insieme: razem z nami 
insieme a noi

razowiec m pane integrale
rączka f (uchwyt) manico m, maniglia
rdza f ruggine
reagować vi reagire
reakcja f reazione
realizować vt realizzare, effettuare
realny agg -1. (rzeczywisty) reale, vero 

-2. (osiągalny) realizzabile
recenzja f recensione, critica
recepta f -1. (lekarska) ricetta f, 

prescrizione f -2. (fig) ricetta, 
rimedio m

redagować vt redigere
redaktor m redattore
redukować vt ridurre; (personel) 

licenziare
referat m relazione f, conferenza f
reflektor m riflettore, faro
reforma f riforma
regał m scaffale, scansia f
region m regione f
regionalny agg regionale
regulamin m regolamento, 

ordinamento
regularny agg regolare
regulować vt regolare
reguła f regola, norma, principio m, 

canone m
rejon m zona f, area f
rejs m -1. (statku) viaggio; crociera f 

-2. (samolotu) volo
rekin m squalo, pescecane
reklama f pubblicità
reklamacja f reclamo m
reklamować vt -1. (promować) 

reclamizzare, fare pubblicità 

-2. (zgłaszać reklamację) reclamare, 
presentare un reclamo

reklamówka f -1. (torba) sacchetto m 
-2. (druk) manifesto m pubblicitario, 
pieghevole m, dépliant m inv; (film) 
film m inv pubblicitario, spot m inv

rekomendować vt raccomandare
rekord m record m inv, primato
rekordzista m primatista, recordman 

m inv
rekreacja f ricreazione
rekrut m recluta f
relaks m relax inv, rilassamento
relaksować się vr rilassarsi, distendersi
religia f religione
religijny agg religioso
remis m pareggio, patta f
remont m -1. (budynków) 

ristrutturazione f, restauro 
-2. (silnika) revisione f

remontować vt -1. (budynki) 
ristrutturare, restaurare 
-2. (samochód) revisionare

rencista m pensionato
renifer m renna f
renta f pensione: iść na rentę andare 

in pensione
rentgen m (fam, zdjęcie) lastra f, 

radiogramma m
rentowny agg redditizio, lucroso
reperować vt riparare, racconciare
reportaż m reportage m inv, servizio
reporter m reporter m inv, inviato 

speciale
reprezentacja f rappresentanza, 

delegazione
reprezentacja narodowa squadra 

nazionale, la nazionale
reprezentować vt -1. rappresentare 

-2. (wyrażać) esprimere
reprymenda f predica, pappina, 

ramanzina
republika f repubblica
reputacja f reputazione, stima
restauracja f (lokal) ristorante m
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reszta f -1. resto m -2. (pozostali 
ludzie) altri m pl

resztka f materiału scampolo m
resztki f pl resti m pl, residui m pl; 

(jedzenia) avanzi m pl
rewelacja f rivelazione, sensazione
rewelacyjny agg sensazionale, 

eccezionale
rewia f -1. (pokaz) sfilata, parata 

-2. (spektakl) varietà
rewizja f (osób, pomieszczeń) 

perquisizione
rewolucja f rivoluzione
rewolucyjny agg rivoluzionario
rewolwer m rivoltella f, revolver m inv
rezerwa f -1. (zapas) riserva 

-2. (powściągliwość) riservatezza
rezerwacja f prenotazione
rezerwat m riserva f; rezerwat 

przyrody riserva naturale
rezerwować vt prenotare, riservare
rezultat m risultato, effetto, esito
rezydencja f residenza
rezygnować vi (z czegoś) rinunciare 

(a qlco)
reżyser m regista
reżyserować vt mettere in scena
ręcznik m asciugamano
ręczny agg a mano, manuale
ręka f -1. (dłoń) mano -2. (ramię) 

braccio m
rękaw m -1. manica f -2. (lotniskowy) 

manica a vento
rękawica f guanto m; rękawica 

bokserska guantone m
rękopis m manoscritto
robak m verme
robić vt fare, preparare : robić zakupy 

fare la spesa
robić vi (fam, pracować) lavorare
robić się vr diventare, farsi: robi się 

ciepło si fa caldo; robi się! subito!
robot m (także kuchenny) robot inv
robota f lavoro m; (fizyczna) opera

robotnik m operaio; robotnik rolny 
bracciante

rocznica f anniversario m
roczny agg di un anno; (trwający rok) 

annuale
rodowity agg originario
rodzaj m genere, tipo, specie f inv
rodzeństwo n fratelli e sorelle pl
rodzice m pl genitori m pl
rodzić vt -1. partorire -2. (owoce) 

produrre
rodzić się vr nascere
rodzina f famiglia; (krewni) parenti 

m pl
rodzinny agg familiare; (ojczysty) 

natale, nativo
rodzynek m uva f passa
rogalik m cornetto
rok m anno; Nowy Rok Capodanno
rola1 f (ziemia) terra f
rola2 -1. (w filmie, sztuce) parte f, 

ruolo m -2. (fig) ruolo m
rolka f -1. (papieru) rotolo m -2. (filmu) 

rullino m
rolnictwo n agricoltura f
rolnik m agricoltore
romans m -1. (powieść) romanzo 

-2. (flirt) amoretto, tresca f
romantyczny agg romantico, 

sentimentale
rondel m tegame
rondo n -1. (na drodze) isola f 

rotazionale, rondò m -2. (kapelusza) 
tesa f

ropa f -1. (med) pus m inv, marcia 
-2. (naftowa) petrolio m

ropucha f rospo m
rosa f rugiada
rosnąć vi -1. crescere -2. (fig) crescere, 

aumentare
rosół m brodo
roślina f pianta
roślinny agg vegetale
rower m bicicletta f, bici f
rowerzysta m ciclista
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rozbawiać vt rallegrare, divertire
rozbić się vr (o samochodzie) 

fracassarsi, sfracellarsi
rozbierać się vr spogliarsi, svestirsi
rozbijać vt fracassare, rompere, 

spaccare
rozbitek m naufrago; rozbitek życiowy 

fallito
rozbrojenie n disarmo m
rozchorować się vr ammalarsi
rozciągać się vr estendersi, sdraiarsi, 

distendersi
rozcieńczać vt diluire; (wino) allungare 

(il vino)
rozcinać vt tagliare
rozczarowanie n delusione f, 

disillusione f
rozczarowany agg deluso, disilluso
rozczarowywać vt deludere
rozdawać vt distribuire, donare, 

regalare
rozdrażniać vt irritare, esasperare
rozdroże n bivio
rozdział m (książki) capitolo m
rozdzielać vt -1. separare, dividere 

-2. (rozdawać) distribuire
rozdzierać vt lacerare, strappare
rozerwać się vr (fig, fam)divertirsi, 

svagarsi
roześmiać się vr scoppiare/sbottare 

a ridere
rozglądać się vr guardare intorno
rozgłos m notorietà f, popolarità f, 

fama f
rozgniewany agg arrabbiato, rabbioso
rozgościć się vr (usiąść) accomodarsi: 

proszę się rozgościć si accomodi, 
signore/signora

rozgotowany agg stracotto
rozjaśniać vt illuminare, schiarire
rozjaśniać się vr (wypogodzić się) 

schiarire, tornare sereno
rozkaz m ordine, comando
rozkazywać vt ordinare, comandare
rozkład m jazdy/lekcji orario

rozkładać vt -1. (rzeczy obok siebie) 
mettere, sistemare, disporre 
-2. (rozwinąć) stendere

rozkładać się vr -1. (rozlokować się) 
sistemarsi -2. (gnić) decomporsi, 
putrefarsi

rozkosz f piacere m, godimento m
rozległy agg vasto, spazioso, ampio
rozlewać vt -1. (wylać) rovesciare, 

spandere -2. (nalać) versare
rozluźniać vt (także fig) allentare
rozluźnić się vr (psychicznie) rilassarsi, 

distendersi
rozładowywać vt scaricare
rozłączać vt -1. (przewody, rozmowę 

telefoniczną) staccare, interrompere 
-2. (ludzi) separare

rozłąka f separazione
rozmaity agg vario, diverso, differente
rozmawiać vi parlare, chiacchierare
rozmiar m -1. (wielkość) misura 

f, taglia f; (obuwia) numero 
-2. (wymiary) dimensioni f pl

rozmieniać vt (pieniądze) spicciolare
rozmnażać się vr -1. (biol) riprodursi 

-2. (fig) moltiplicare
rozmowa f conversazione f, discorso 

m; (inform) chat f inv
rozmowa międzymiastowa telefonata 

interurbana
rozmowny agg loquace, ciarliero, 

chiacchierone
rozmrażać vt (żywność) scongelare
rozmyślać vi riflettere, pensare
roznosić vt -1. (dostarczać) portare, 

distribuire, recapitare -2. (rozgłaszać) 
diffondere, propagare

rozpacz f disperazione
rozpaczać vi disperarsi
rozpadać się vr -1. frantumarsi, 

rompersi -2. (fig) scindersi
rozpakowywać vt -1. (odpakować) 

sballare, scartare -2. (bagaże) disfare
rozpalać vt -1. (ogień) accendere 

-2. (uczucia) infiammare
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rozpatrywać vt considerare, esaminare
rozpieszczać vt viziare: rozpieszcza 

córkę vizia sua figlia
rozpiętość f estensione, ampiezza, 

apertura
rozppoczynać vt iniziare, incominciare
rozporek m (w spodniach) sparato; 

(w spódnicy) spacco
rozpowszechniać vt diffondere, 

divulgare
rozpoznawać vt -1. riconoscere, 

identificare -2. (chorobę) 
diagnosticare

rozprawa f -1. (naukowa) tesi inv, 
dissertazione -2. (sądowa) udienza

rozpuszczać vt (roztopić) sciogliere, 
fondere

rozpuszczalny agg solubile
rozpuścić się vr sciogliersi, fondersi
rozpylać vt vaporizzare, atomizzare
rozpylacz m vaporizzatore, 

atomizzatore
rozruch m (uruchomienie) avviamento
rozruchy m pl (zamieszki) sommossa f, 

tumulto m
rozrywka f divertimento m, svago m, 

passatempo m
rozrzucać vt spargere
rozrzutny agg spendereccio, prodigo
rozsądek m buon senso, 

ragionevolezza f
rozsądny agg ragionevole, sensato
rozstawać się vr separarsi, lasciarsi
rozstrzygać vt risolvere, decidere, 

giudicare
rozstrzygnięcie n risoluzione f, 

soluzione f
rozszerzać vt dilatare, allargare, 

estendere
rozszerzać się vr allargarsi, estendersi
rozśmieszać vt far ridere
roztargniony agg distratto
roztwór m soluzione f
rozum m ragione f, intelletto

rozumieć vt -1. (pojąć) capire 
-2. (interpretować) intendere

rozumowanie n ragionamento m
rozwaga f prudenza
rozważać vt considerare, esaminare
rozważny agg prudente
rozwiązanie n -1. (problemu) 

soluzione f, risoluzione f -2. (umowy) 
scioglimento m

rozwiązywać vt -1. (węzeł) sciogliere, 
slegare -2. (problem) risolvere

rozwiedziony agg divorziato
rozwijać vt -1. (odwijać) svolgere, 

svoltare -2. (doskonalić) sviluppare
rozwijać się vr -1. (rozprostować się) 

svolgersi, svoltarsi, spiegarsi -2. (biol) 
svilupparsi

rozwodnik m divorziato
rozwodzić się vr (z kimś) divorziare 

(da qlcu)
rozwód m divorzio
rozwój m -1. (wzrost) sviluppo 

-2. (przebieg) andamento, 
svolgimento

rozzłościć vt arrabbiare
rożek m: lody w rożku cono gelato
rożen m spiedo, girarrosto
róg m -1. (u zwierząt) corno -2. (kąt) 

angolo
rów m fossa f, fosso m
rówieśnik m coetaneo m
równać vt -1. (teren) spianare, livellare 

-2. (szanse) pareggiare, uguagliare
równać się vr essere uguale; dwa 

i dwa równa się cztery due e due fa 
quattro

równanie n equazione f
równie avv altrettanto, tanto, così
również avv anche, pure
równik m equatore
równina f pianura
równo avv -1. (jednakowo) 

ugualmente -2. (prosto) diritto, dritto
równocześnie avv allo stesso tempo, 

contemporaneamente
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równoległy agg parallelo
równość f uguaglianza, parità
równowaga f equilibrio m
równy agg -1. (jednakowy) uguale, lo 

stesso -2. (płaski) piano
róż m -1. (kolor) rosa inv 

-2. (kosmetyk) fard inv, rossetto
róża f rosa
różaniec m rosario
różnica f differenza
różnić się vr differenziarsi, distinguersi, 

essere differente
różnorodność f diversità, varietà
różnorodny agg vario, diverso, 

differente, svariato
różny agg -1. (inny) differente, diverso 

-2. (rozmaity) vario, diverso, svariato
różowy agg rosa inv, rosaceo: patrzeć 

na świat przez różowe okulary 
vedere tutto rosa

rubin m rubino
rubryka f -1. (w kwestionariuszu) 

colonna -2. (w tabeli) finca 
-3. (w gazecie) colonna

ruch m -1. moto, movimento; 
-2. (uliczny) circolazione f, traffico

ruchliwy agg -1. (o miejscu) animato, 
movimentato -2. (o dziecku) vivace, 
vispo

ruchomy agg mobile: ruchome schody 
scala mobile

rudy agg rosso
rudzielec m rossiccio, rosso
ruiny f pl rovine, ruderi m pl: ruiny 

Troi rovine di Troia
rujnować vt rovinare
rum m rum, rhum inv
rumienić się vr arrosire, diventare 

rosso
rumieniec m rossore
runąć vi -1. precipitare, stramazzare 

-2. (o budowlach) crollare
runda f round m inv, ripresa
rupiecie pl ciarpame m, cianfrusaglia f

rura f tubo m: rura stalowa tubo 
d’acciaio

rura wydechowa tubo di scarico/di 
scappamento

rurka f -1. (z bitą śmietaną) cialdone m 
-2. w pl (makaron) penne

rurociąg m tubazione f
ruszać vt -1. (dotykać) toccare 

-2. (czymś) muovere: nie ruszyć 
palcem non muovere un dito

ruszać vi -1. (w drogę) partire 
-2. (o pojazdach) partire

ruszać się vr muoversi: ruszaj się! 
muoviti!, sbrigati!

ruszt m griglia f, ferri pl: pieczeń 
z rusztu arrosto ai ferri

rutyna f routine inv
rwać vt -1. (kwiaty) cogliere -2. (ząb) 

estrarre
ryba f -1. pesce m -2. Ryby pl (znak 

zodiaku) Pesci m pl
rybak m pescatore
rycerz m cavaliere
ryczeć vi -1. (o krowie) muggire; 

(o lwie) ruggire -3. (płakać) piangere 
a dirotto

ryk m (krowy) muggito; (lwa) ruggito
rym m rima f
rymować się vr rimare, fare rima
rynek m -1. (targ) mercato -2. (plac) 

piazza f del mercato
rynek zbytu sbocco m
rynna f grondaia
rynsztok m -1. cunetta f -2. (fig) 

fogna f
rysować vt disegnare
rysunek m disegno: szkoła rysunku 

scuola di disegno
rytm m ritmo: rytm serca ritmo del 

cuore
rytuał m rituale, rito
rywal m rivale
rywalizacja f rivalità, concorrenza, 

competizione
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rywalizować vi rivaleggiare, 
concorrere, competere

ryzyko n rischio m: na własne ryzyko 
a proprio rischio

ryzykować vt rischiare, mettere 
a rischio, azzardare

ryzykowny agg rischioso, azzardoso
ryż m riso
rzadki agg -1. (płynny) liquido 

-2. (nieczęsty) raro -3. (wyjątkowy) 
raro, eccezionale

rzadko avv raramente, di rado
rząd m -1. (organ władzy) governo 

-2. (szereg) fila f, ordine
rządzić vt governare, amministrare, 

dirigere
rzecz f -1. cosa, oggetto m -2. w pl 

(dobytek) roba
rzecznik m portavoce
rzeczownik m sostantivo, nome
rzeczywistość f realtà: 

w rzeczywistości in realtà, infatti
rzeczywisty agg reale, vero
rzeczywiście avv effettivamente, 

veramente, davvero
rzeka f fiume m
rzemieślnik m artigiano
rzemiosło n artigianato m
rześki agg fresco, vivace
rzetelny agg onesto, coscienzoso
rzeź f -1. (ubój) macello m -2. (fig) 

macello m, strage f
rzeźba f scultura
rzeźbiarz m scultore
rzeźbić vt scolpire: rzeźbić 

w marmurze scolpire il marmo
rzeźnik m macellaio
rzęsa f ciglio m
rzodkiewka f ravanello m
rzucać vt -1. buttare, gettare, lanciare 

-2. (porzucać) lasciare, abbandonare
rzucać się vr buttarsi, gettarsi, 

precipitarsi
rzucać się w oczy saltare agli occhi

rzut m -1. (rzucenie) lancio, tiro 
-2. (figury) proiezione f

rzut karny calcio di rigore
rzutnik m proiettore
rzymianin m romano; starożytni 

Rzymianie antichi Romani
rzymski agg romano
rzymskokatolicki agg cattolico 

romano
rżnąć vt -1. (ciąć) tagliare -2. (piłować) 

segare

S
s n (litera) s f, m inv
sabotaż m sabotaggio
sad m frutteto
sadzać vt (gości) far sedere
sadzić vt (rośliny) piantare
saksofon m sassofono, saxofono
sala f sala; sala operacyjna sala 

operatoria
salon m -1. (pokój) salotto, salone 

-2. (wystawa) salone, mostra f
salon kosmetyczny salone di bellezza
sałata f lattuga
sałatka f insalata: sałatka jarzynowa 

insalata russa
sam agg -1. (samotny) (da) solo 

-2. (tylko) solo: sama prawda la sola 
verità

samica f femmina
samiec m maschio
samobójstwo n suicidio m
samochód m automobile; (fam) 

macchina f
samogłoska f vocale
samolot m aereo
samolub m egoista
samoobrona f autodifesa
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samoobsługowy agg: bar 
samoobsługowy tavola f calda

samotnie avv da solo, in solitudine
samotność f solitudine
samotny agg solo, solitario
sanatorium n casa f di cura, 

sanatorio m
sandał m, sandałek m sandalo
sanie n slitta f
sankcja f sanzione, pena
sardynka f sardina
sarna f capriolo m
satelita m satellite: sztuczny satelita 

satellite artificiale
satyryczny agg satirico
satysfakcja f soddisfazione
satysfakcjonować vt soddisfare
satysfakcjonujący agg soddisfacente
sauna f sauna
sąd m -1. (opinia) opinione f, giudizio 

-2. (urząd) tribunale, corte f
sąd ostateczny giudizio universale
sądzić vt -1. (uważać) pensare, 

credere -2. (oceniać) giudicare
sąsiad m vicino
sąsiedni agg vicino, attiguo
scena f -1. (miejsce) scena, 

palcoscenico m -2. (fig) scena; (fam, 
awantura) scenata

scenariusz m scenario, scenegiatura f
scenografia f scenografia
sceptyczny agg scettico
schemat m schema
schludny agg pulito, ordinato
schody m pl scala f, scale f pl: 

szerokie/monumentalne schody 
scalinata f

schodzić vi -1. (z góry) scendere 
-2. (o plamach) andare via 
-3. (o czasie) passare

schodzić się vr -1. (zbierać się) riunirsi, 
arrivare -2. (łączyć się) unirsi, 
incontrarsi

schronić się vr rifugiarsi; (np. przed 
deszczem) trovare riparo, ripararsi

schronienie n riparo m, rifugio m
schronisko n -1. rifugio m -2. (dla 

bezdomnych) ospizio m -3. (dla 
psów) canile m

schronisko młodzieżowe ostello m 
della gioventù

schudnąć vi dimagrire
schylać się vr chinare, piegarsi
scyzoryk m temperino, coltellino da 

tasca
seans m spettacolo
sedno m nocciolo, sodo
segment m -1. (fragment) elemento, 

segmento -2. (meblościanka) mobile 
componibile

segregator m schedario, classificatore
sejf m cassaforte f
sekret m segreto, mistero
sekretariat m segreteria f
sekretarz m segretario
seks m sesso
seksowny agg sexy
sekta f setta
sektor m settore
sekunda f secondo m: za sekundę in 

un secondo
selekcjonować vt selezionare
semestr m semestre
sen m -1. (spanie) sonno -2. (marzenie) 

sogno
senat m senato: senat akademicki 

senato accademico
senny agg sonnolento
sens m (znaczenie) senso, 

significazione f
sensacja f sensazione
sensowny agg sensato, saggio, 

ragionevole
sentyment m sentimento
sentymentalny agg sentimentale
separacja f separazione
seplenić vi essere bleso
ser m formaggio: biały ser ricotta f; ser 

owczy pecorino
serce n cuore m
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serdeczny agg cordiale, affettuoso
seria f serie
serial m (telewizyjny) telenovela f, 

sceneggiato
sernik m torta f di formaggio
serwetka f tovagliolo m
serwis m -1. (techniczny, informacyjny) 

servizio -2. serwis do kawy servizio 
da caffè

serwować vt servire
sesja f sessione
sezon m stagione f: szczyt sezonu alta 

stagione
sędzia m -1. (w sądzie) giudice 

-2. (w sporcie) arbitro
sędziować vt arbitrare, giudicare
sfrustrowany agg frustrato
siać vt seminare; (fig) siać niezgodę 

seminare discordia
siadać vi sedersi, accomodarsi
siano n fieno m: (fig) wykręcić się 

sianem farla franca
siatka f -1. (na zakupy) borsa 

-2. (w grach w piłkę) rete
siatkówka f pallavolo m, volleyball 

m inv
sieć f -1. (rybacka, drogowa, 

telewizyjna) rete -2. (sklepów, hoteli) 
catena -3. (pajęcza) ragnatela

siedzenie n -1. (miejsce) sedile m, 
posto m -2. (fam, pupa) sedere m

siedziba f -1. (urzędu) sede 
-2. (prywatna) residenza, dimora

siedzieć vi -1. (na krześle) sedere, 
essere seduto -2. (w więzieniu) 
essere dentro / in prigione

siekiera f scure, ascia
sierociniec m orfanotrofio
sierota m orfano
sierpień m agosto
sierść f pelo m, pelame m
sierżant m sergente
się pron mi, ti, si, ci, vi: nazywam się 

Luiza Rossi mi chiamo Luisa Rossi

sikać vt -1. (tryskać) schizzare 
-2. (siusiać) fare pipì, pisciare

silnik m motore
silny agg forte, robusto
siła f forza, potenza, energia
siłownia f palestra: idę do siłowni vado 

in palestra
siniak m livido
siodełko n sellino m
siostra f sorella
siostrzenica f nipote
siostrzeniec m nipote
sito n staccio m, passino m
siwy agg (o włosach) bianco, canuto
skafander m -1. (wiatrówka) giacca f 

a vento -2. (ocieplany) giaccone
skakać vi saltare, fare un salto; skakać 

do wody tuffarsi nell’acqua
skakanka f corda
skala f -1. (podziałka) scala -2. (fig) 

scala, gamma
skaleczenie n taglio m, ferita f
skaleczyć się vr tagliarsi, ferirsi
skalisty agg roccioso, rupestre
skała f roccia, rupe; skała podwodna 

scoglio m
skandal m scandalo
skandaliczny agg scandaloso, 

vergognoso
skarb m tesoro; (fam) skarbie /

kochanie tesoro
skarbiec m tesoreria
skarbonka f salvadanaio m
skarga f -1. (narzekanie) lamento m 

-2. (zażalenie) lagnanza
skarpetka f calzino m
skarżyć się vr lamentarsi, lagnarsi
skazaniec m condannato
skazić vt inquinare, contaminare
skazywać vt condannare
skażenie n inquinamento m, 

contaminazione f
skąd avv da/di dove: skąd 

pochodzicie? da dove venite?; skąd 
jesteś? di dove sei?
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 skąpy – słaby •
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skąpy agg avaro, tirchio
skinąć vi fare un cenno
sklep m negozio
sklepikarz m negoziante
skład m -1. (zbiór) composizione f 

-2. (magazyn) deposito, magazzino
składać vt -1. (montować) montare, 

comporre -2. (parasol, leżak) 
ripiegare

składać komuś gratulacje 
complimentarsi con qlcu

składać się vr -1. (być złożonym 
z części) essere composto 
-2. (o meblach) piegarsi

składany agg pieghevole: składany stół 
tavolo pieghevole

składka f (zbiórka pieniędzy) colletta
składka ubezpieczeniowa premio m 

di assicurazione
składnik m ingrediente, componente
skłonność f inclinazione, 

predisposizione
skłonny agg (gotów) disposto, pronto
skojarzenie n associazione f
skok m -1. salto; (fam) skok w bok 

scappatella f -2. (napad) rapina f
skomplikowany agg complicato, 

complesso
skoncentrowany agg concentrato
skończony agg finito, terminato
skoro cong -1. (gdy tylko) appena 

-2. (ponieważ) poiché
skorpion m -1. scorpione -2. Skorpion 

(znak zodiaku) Scorpione
skorumpowany agg corrotto
skorupiak m crostaceo
skorupka f -1. (jaja) guscio m 

-2. (chleba, zapiekanki) crosta
skóra f -1. (ludzka) pelle, cute 

-2. (zwierząt) pelle -3. (owoców) 
buccia -4. (materiał) pelle, cuoio m

skracać vt -1. (ubranie) accorciare 
-2. (czas) ridurre, abbreviare 
-3. (wyraz, artykuł) abbreviare

skradać się vr avvicinarsi di soppiatto

skrajny agg estremo: skrajna bieda 
miseria estrema

skreślać vt cancellare; (eliminować) 
radiare, eliminare

skręcać vi (zmieniać kierunek) girare, 
voltare

skrępowany agg -1. (związany) legato 
-2. (zażenowany) imbarazzato, 
confuso

skręt m -1. (zakręt) curva f, svolta f 
-2. (z haszyszu) spinello m, canna f

skromność f modestia, umiltà
skromny agg modesto, umile
skrót m -1. (wyrazu) abbreviazione 

f -2. (nazwy) sigla f -3. (drogi) 
scorciatoia f

skrucha f contrizione, pentimento m
skruszony agg contrito, pentito
skrytka f pocztowa casella postale
skrzydło n ala f
skrzynia f -1. cassa, cassone m 

-2. skrzynia biegów cambio di 
velocità

skrzynka f -1. cassetta, scatola 
-2. skrzynka e-mailowa casella di 
posta elettronica

skrzypce plt violino m
skrzypieć vi cigolare, scricchiolare
skrzyżowanie n -1. (ulic) incrocio m 

-2. (biol) incrocio m, ibrido m
skupiać się vr -1. (gromadzić 

się) raccogliersi, riunirsi 
-2. (koncentrować się) concentrarsi

skupienie n concentrazione f
skurcz m contrazione f, crampo
skuteczny agg efficace, efficiente
skutek m risultato, effetto; 

conseguenza f
skuter m scooter inv
slogan m slogan inv
słabnąć vi -1. indebolirsi, infiacchirsi 

-2. (zmniejszać się) diminuire, calare
słabość f debolezza, fiacchezza
słaby agg debole: słaby charakter 

carattere debole
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• sława – solony 
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sława f fama, gloria, celebrità
sławny agg famoso, celebre, illustre
słodki agg -1. dolce, zuccherato 

-2. (fig) dolce, soave
słodycze f pl dolci m pl, dolciumi m pl
słodzik m dolcificante
słoik m barattolo: słoik miodu 

barattolo di miele
słoma f paglia
słomka f (do picia) cannuccia
słonecznik m girasole
słoneczny agg solare: bateria 

słoneczna batteria solare
słony agg salato; słony rachunek conto 

salato
słoń m elefante
słońce n sole m: słońce piecze il sole 

picchia
słownictwo n vocabolario m, lessico m
słownie avv in lettere
słownik m dizionario
słowo n parola f
słuch m udito
słuchacz m uditore, ascoltatore
słuchać vt -1. ascoltare -2. (być 

posłusznym) ubbidire
słuchawka f -1. (telefoniczna) 

ricevitore m -2. w pl cuffia, 
auricolari m pl

słup m palo, pilastro, colonna f
słuszność f -1. (racja) ragione 

-2. (zasadność) giustezza
słuszny agg giusto, giustificato
służąca f domestica, donna di servizio
służący m domestico, servo
służba f -1. (służący) servitù -2. (dyżur) 

servizio m
służbowo avv ufficialmente
służyć vi servire
słyszeć vt sentire; pierwsze słyszę mai 

sentito
smak m gusto, sapore
smakować vi -1. (mieć smak) avere 

sapore -2. (przypaść do smaku) 
piacere

smakowity agg saporito, saporoso, 
delizioso

smalec m strutto
smar m grasso, lubrificante
smarować vt -1. ungere, spalmare 

-2. (przekupić) ungere le ruote
smażony agg fritto
smażyć vt friggere, cuocere
smoczek m tettarella f, succhiotto
smog m smog inv
smoking m smoking inv
smoła f pece, catrame m
smród m puzzo, fetore, puzza f: 

co za smród! che puzza!
smucić się vr essere triste, rattristarsi
smukły agg snello, slanciato
smutek m tristezza f, afflizione f
smutny agg triste, afflitto
smycz f guinzaglio m
snob m snob inv
snobizm m snobismo
sobota f sabato m; Wielka Sobota 

Sabato Santo
sobowtór m sosia inv
socjalistyczny agg socialista
socjalny agg sociale: opieka socjalna 

previdenza sociale
socjologia f sociologia
soczewica f (bot) lenticchia
soczysty agg (o owocach) succoso; 

(o mięsie) sugoso
soda f soda; soda oczyszczona 

bicarbonato di sodio
soja f (bot) soia
sojusz m alleanza f, patto
sojusznik m alleato
sok m succo, sugo; sok wyciśnięty 

z owoców spremuta f
solarium n solario m
solić vt salare, condire con sale
solidny agg -1. (trwały) solido, saldo 

-2. (uczciwy) onesto
solniczka f saliera
solony agg salato
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 sopel – spostrzeżenie •
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sopel m ghiacciolo
sos m salsa f; sos własny sugo m
sosna f pino m
sowa f gufo m
sól f sale m
spacer m passeggiata f
spacerować vi passeggiare, fare 

quattro passi
spać vi dormire; iść spać andare 

a letto
spadać vi cadere
spadek m -1. (fig) calo, ribasso, 

diminuzione f -2. (dziedziczenie) 
eredità f

spadkobierca m erede, successore
spadochron m paracadute
spadzisty agg spiovente: spadzisty 

dach tetto spiovente
spalić się vr bruciare
spaliny plt gas m di scarico
spalony agg -1. bruciato 

-2. (w sporcie) fuorigioco
sparaliżowany agg paralizzato
specjalista m specialista, esperto
specjalizacja f specializzazione
specjalizować się vr specializzarsi
specjalnie avv apposta, specialmente
specjalność f specialità
specjalny agg speciale
specyficzny agg specifico, particolare
spektakl m spettacolo, 

rappresentazione f
spełniać vt fare, adempiere, compiere
spełniać się vr realizzarsi, attuarsi
sperma f sperma m inv
speszony agg confuso, turbato
spędzać vt (fig) passare, trascorrere
spieszyć się vr -1. aver fretta 

-2. (o zegarku) andare avanti
spięty agg (zdenerwowany) teso
spiker m speaker inv, presentatore
spinacz m fermaglio, clip inv
spinka f (do włosów) molletta; spinki 

do mankietów gemelli m pl

spirala f spirale
spirytus m alcol puro, spirito
spis m elenco, registro, indice, lista f
spisek m complotto, congiura f
spiskować vi complottare, congiurare
spisywać vt registrare, fare l’elenco
spisywać się vr (fam) fare una bella 

figura
spłacać vt pagare (a rate)
spłata f pagamento m; termin spłaty 

scadenza f
spłukany agg: (fam) być spłukanym 

essere al verde
spocony agg sudato
spodek m piattino
spodnie plt pantaloni m pl
spodziewać się vr aspettarsi, 

aspettare, sperare
spodziewać się dziecka aspettare un 

bambino
spoglądać vi guardare, dare 

un’occhiata/uno sguardo
spokojnie avv calmamente, con calma
spokojny agg tranquillo, calmo
spokój m tranquilità f, calma f
społeczeństwo n società f
społeczność f collettività, comunità
społeczny agg sociale
sponsor m sponsor inv
sponsorować vt sponsorizzare
spontanicznie avv spontaneamente
sporo avv parecchio, molto
sport m sport inv
sportowiec m sportivo, atleta
sportowy agg sportivo
spory agg assai grande, cospicuo, 

parecchio
sposobność f occasione, opportunità
sposób m modo, mezzo, maniera f
spostrzegać vt notare, scorgere
spostrzegawczy agg osservatore
spostrzeżenie n osservazione f, 

considerazione f
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• spotkanie – stanąć 
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spotkanie n incontro m, 
appuntamento m

spotykać vt incontrare
spowiedź f confessione
spożycie n consumo m
spożywczy agg alimentare; sklep 

spożywczy negozio di alimentari
spódnica f gonna
spójny agg compatto, coerente
spółdzielnia f cooperativa
spółgłoska f consonnante
spółka f società: spółka akcyjna società 

per azioni
spór m lite f, contesa f
spóźniać się vr venire/ essere in 

ritardo
spóźnienie n ritardo m
spóźniony agg in ritardo
spragniony agg assetato
sprawa f affare m, questione, facenda
sprawdzać vt verificare, controllare
sprawdzian m (szkolny) controllo, 

test inv
sprawiać vt fare, recare, causare
sprawiać komuś zawód deludere qlcu
sprawiedliwie avv giustamente, in 

modo giusto
sprawiedliwość f giustizia
sprawiedliwy agg giusto, equo
sprawny agg -1. (zręczny) abile, destro 

-2. (fig) efficiente
sprawozdanie n relazione f, resoconto 

m, rendiconto m
sprawozdawca m (dziennikarz) 

cronista, reporter inv
sprężyna f molla: sprężyna zegarka 

molla dell’orologio
sprint m sprint inv
sprytny agg -1. (przebiegły) furbo, 

astuto, scaltro -2. (pomysłowy) 
ingegnoso

sprzątaczka f donna di pulizie
sprzątać vt rimettere in ordine, pulire
sprzeciw m protesta f: bez sprzeciwu 

senza protestare

sprzeciwiać się vr opporsi, essere 
contrario

sprzeczka f lite, battibecco m
sprzeczny agg contrario, opposto
sprzedawać vt vendere: sprzedawać 

drogo vendere caro
sprzedawca m commesso
sprzedawczyni f commessa
sprzedaż f vendita
sprzęgło n frizione f
sprzęt m attrezzatura f, impianti m pl, 

apparecchi m pl
sprzyjający agg favorevole
spuchnięty agg gonfio, tumefatto
spustoszenie n devastazione f, 

distruzione f, rovina f
spuścizna f eredità, patrimonio m
spychacz m bulldozer inv, apripista inv
srebrny agg -1. (ze srebra) d’argento 

-2. (kolor) argenteo
srebro n argento m
srogi agg -1. (o człowieku) severo 

-2. (o przepisach) severo, rigido 
-3. (o klimacie) rigido, duro

ssać vt succhiare
ssak m mammifero
stabilizacja f stabilizzazione
stabilny agg stabile, equilibrato
stacja f stazione: stacja obsługi 

stazione di servizio
stać vi stare in piedi
stadion m stadio
stado n -1. (bydła) mandria f, gregge f 

-2. (ptaków) stormo m
stajnia f scuderia, stalla
stal f acciaio m
stale avv sempre, continuamente
stalowy agg d’acciaio: stalowe nerwy 

nervi d’acciaio
stały agg fisso, stabile, costante; stała 

wystawa esposizione permanente
stan m (sytuacja) stato, condizioni f pl
stan cywilny stato civile
stanąć vi alzarsi, fermarsi
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standard m -1. (norma) standard inv 
-2. (poziom) livello

standardowy agg standard inv
stanik m reggipetto, reggiseno
stanowczość f fermezza, 

determinazione
stanowczy agg fermo, deciso, reciso, 

categorico
stanowisko n posto m, carica f, 

mansioni f pl
starać się vr cercare, tentare (di fare 

qlco)
starania n pl passi m pl, pratiche f pl
starannie avv con cura, esattamente
staranny agg -1. (człowiek) accurato, 

scrupoloso -2. (wykonanie) 
elaborato, esatto, preciso

starczy agg senile, vecchio
staromodny agg démodé inv
starość f vecchiaia, senilità
starożytny agg antico
start m partenza f; (samolotu) decollo
startować vi partire, decollare
startować w zawodach partecipare 

alla gara
stary agg vecchio
starzeć się vr invecchiare
statek m nave f, battello
status m posizione f, condizione f, 

status inv
statystyka f statistica
staw m -1. (wodny) stagno 

-2. (anatomiczny) articolazione f
stawać się vr -1. (kimś) diventare 

-2. (zdarzyć się) succedere, capitare, 
accadere

stąd avv -1. da/di qua, da/di qui 
-2. (fig) di lì, per cui

stek m cotoletta f
stepowanie n tip tap inv
ster m timone; (fig) ster państwa 

timone dello Stato
sterować vt manovrare, comandare
sterta f mucchio m, cumulo m, catasta
sterylizacja f sterilizzazione

stęchły agg stantio
stężenie n concentrazione f
stłuczka f (kolizja pojazdów) cozzo m
stocznia f cantiere m navale
stodoła f fienile m
stoisko n -1. (w sklepie) reparto 

m -2. (na targach) stand m inv 
-3. (na targu) bancarella f

stok m china f, pendio
stokrotka f margheritina
stolarz m falegname
stolica f -1. (państwa) capitale 

-2. (regionu) capoluogo m
Stolica Apostolska Santa Sede
stołek m sgabello
stołówka f mensa
stonowany agg armonizzato
stop m (metali) lega f: stop lekki lega 

leggera
stop int alt!, fermo!
stopa f piede m; stopa życiowa tenore 

m di vita
stoper m cronometro
stopień m -1. (schodek) scalino -2. (fig) 

grado, misura f -3. (ocena) voto
stopień naukowy titolo scientifico
stopniowy agg graduale, progressivo
storczyk m orchidea f
stos m mucchio, catasta f
stosować vt usare, utilizzare
stosownie avv in conformità a/di, 

secondo
stosowny agg conveniente, 

opportuno, adeguato, appropriato
stosunek m -1. (zależność) rapporto, 

relazione f -2. (akt płciowy) rapporto 
intimo

stosunkowo avv relativamente, assai
stowarzyszenie n associazione f
stożek m cono
stół m tavola f, tavolo: usiąść do stołu 

sedersi a tavola
strach m paura f
strajk m sciopero
strajkować vi scioperare, fare sciopero
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• straszny – suszyć 
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straszny agg orrendo, orribile, 
terribile, tremendo

straszyć vt spaventare, minacciare
strata f -1. (utrata) perdita f 

-2. (szkoda) danno m
strategia f strategia
straż f guardia; straż pożarna vigili di 

fuoco
strażak m vigile del fuoco, pompiere
strażnik m guardiano, vigile, guardia f
strefa f zona, area
stremowany agg imbarazzato
stres m stress m inv
stresujący agg stressante
streszczenie n riassunto m, 

riepilogo m
stroić vt -1. (ozdabiać) ornare 

-2. (instrument) accordare; (radio) 
sintonizzare

stroić się vr vestirsi, acconciarsi, 
azzimarsi, agghindarsi

stromy agg ripido
strona f -1. parte, lato m -2. (kierunek) 

direzione, parte -3. (stronica) pagina
strój m abito, vestito, costume
struktura f struttura
strumień m torrente, ruscello
struna f corda: struny głosowe corde 

vocali
struś m struzzo
strych m soffitta f, solaio
strzał m sparo, colpo, tiro: strzał z łuku 

tiro con l’arco
strzała f freccia
strzec vt sorvegliare, custodire, 

salvaguardare
strzelać vi (z broni) sparare, tirare
strzelba f fucile m
strzelec m -1. tiratore -2. (w sporcie) 

realizzatore
Strzelec m (znak zodiaku) Sagittario
strzeżony agg custodito, sorvegliato
strzęp m brandello, pezzo, straccio
strzyc vt -1. (włosy) tagliare 

-2. (zwierzęta, trawę) tosare

strzykawka f siringa
student m studente
studentka f studentessa
studia ptl studi m pl
studio n studio m
studiować vt studiare
studnia f pozzo m
stworzenie n -1. (czynność) creazione 

f -2. (istota) creatura f, essere m
styczeń m gennaio
styczność f contatto m, legame m, 

rapporto m
stygnąć vi raffreddarsi
styl m -1. stile; styl bycia modo di fare 

-2. (w sztuce) stile
stypendium n borsa f di studio
subiektywny agg soggettivo
substancja f sostanza
subtelny agg sottile, delicato
suchy agg secco: mieć suchą skórę 

avere la pelle secca
sufit m soffitto
suflet m soufflé inv
sugerować vt suggerire
sugestia f suggestione
sugestywny agg suggestivo
suka f cagna
sukces m successo: odnieść sukces 

ottenere successo
sukienka f vestito m (da donna)
suma f -1. (wynik) somma, totale m; 

w sumie in tutto -2. (kwota) quota, 
cifra

sumienie n coscienza f
sumienny agg coscienzioso, 

scrupoloso, accurato
surowiec m materia f prima
surowy agg -1. (o żywności) crudo 

-2. (o człowieku, przepisach) severo, 
rigido, rigoroso

surówka f verdure f pl crude
susza f siccità
suszarka f (do włosów) fon inv, 

asciugacapelli inv
suszyć vt asciugare
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sutek m capezzolo
suwerenność f sovranità, 

independenza
sweter m maglione, golf inv
swędzieć vi prudere
swoboda f -1. (wolność) libertà 

-2. (naturalność) disinvoltura
swobodnie avv liberamente
swobodny agg libero, indipendente
swój agg poss proprio; mio, tuo, 

suo, ecc: w swoim imieniu a nome 
proprio; zapraszam swojego 
przyjaciela invito il mio amico

sygnalizować vt segnalare
sygnał m segnale, segno; sygnał 
świetlny segnale luminoso

sylabizować vt sillabare, compitare
sylwester m notte f di capodanno
sylwetka f figura, silhouette inv
symbol m simbolo
symboliczny agg simbolico
symbolizować vt simboleggiare, essere 

il simbolo di qlco
symfonia f sinfonia
sympatia f -1. (uczucie) simpatia 

-2. (chłopak, dziewczyna) ragazzo m, 
ragazza

sympatyczny agg simpatico
symptom m sintomo
symulować vt simulare, fingere
syn m figlio: nieślubny syn figlio 

dell’amore
synagoga f sinagoga
synonim m sinonimo
synowa f nuora
syntetyczny agg sintetico
sypać vt -1. versare, spargere -2. sypie 
śnieg nevica

sypialnia f camera da letto
syrena f -1. (nimfa) sirena -2. (sygnał 

alarmowy) sirena
syrop m sciroppo: syrop na kaszel 

sciroppo per la tosse
system m sistema

systematyczny agg sistematico, 
metodico, regolare

sytuacja f situazione
szabla f sciabola
szachy m pl scacchi
szacować vt stimare, valutare
szacunek m rispetto, stima f
szafa f armadio m
szafir m zaffiro
szajka f banda, manica
szaleć vi impazzire
szaleniec m pazzo, matto
szaleństwo n pazia f
szalik m sciarpa f
szalony agg -1. (zwariowany) pazzo, 

matto -2. (obłąkany) forsennato
szalupa f scialuppa
szał m -1. (obłęd) follia f -2. (gniew) 

furia f, furore
szałas m capanna f
szałowy agg stupendo, magnifico, 

meraviglioso
szałwia f (bot) salvia
szampan m champagne inv
szampon m shampoo inv, sciampo
szanować vt rispettare
szanowny agg: (w listach) Szanowny 

Panie Egregio Signore
szansa f possibilità, chance inv, 

occasione
szantaż m ricatto
szantażować vt ricattare
szarlotka f torta di mele
szarpać vt strappare, tirare
szarpnięcie n strattone m, strappo m
szary agg grigio, bigio; szare komórki 

sostanza grigia
szatan m Satana, diavolo
szatnia f -1. (w lokalach) guardaroba 

m -2. (szkolna) spogliatoio m
szczątki m pl relitti m pl, rottami m pl
szczebel m -1. (drabiny) piolo 

-2. (kariery) gradino
szczególnie avv specialmente, 

soprattutto
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szczególny agg particolare, speciale
szczegół m dettaglio, particolare
szczegółowo avv dettagliatamente, in 

dettaglio
szczegółowy agg dettagliato
szczekać vi abbaiare
szczelina f fessura, fenditura, crepa
szczelny agg ermetico
szczeniak m -1. (pies) cucciolo 

-2. (smarkacz) cucciolo, moccioso
szczepić vt vaccinare; inoculare
szczepienie n (med) vaccinazione f
szczepionka f (med) vaccino m
szczery agg sincero, schietto, franco
szczerze avv francamente, 

sinceramente
szczęka f mascella, ganascia
szczęście n -1. felicità f, gioia f -2. (los) 

fortuna f: na szczęście per fortuna
szczęśliwy agg felice, fortunato
szczodrość f generosità
szczoteczka f do zębów spazzolino m 

da denti
szczotka f spazzola
szczotkować vt spazzolare, dare una 

spazzolata
szczupak m luccio
szczupły agg snello, sottile, magro
szczur m ratto
szczypać vt -1. pizzicare, pizzicottare 

-2. (piec, drapać) pungere, pizzicare
szczypce plt pinza f
szczypiorek m cipollina f
szczypta f presa, punta, pizzico m
szczyt m -1. cima f, vetta f -2. (fig) 

spotkanie na szczycie incontro al 
vertice

szef m padrone
szeleścić vi frusciare
szelki f pl bretelle
szept m bisbiglio, sussurro, mormorio
szeptać vt bisbigliare, sussurrare
szereg m -1. (rząd) riga f, fila f -2. (fig) 

serie f inv

szermierka f scherma; szermierka 
słowna schermaglia

szeroki agg largo
szeroko avv largamente, ampiamente
szerokość f larghezza
sześcian m cubo: podnosić 

do sześcianu elevare al cubo
szew m -1. (krawiecki) cucitura f 

-2. (chirurgiczny) sutura f
szewc m calzolaio
szkic m -1. (rysunek) abbozzo, schizzo 

-2. (utwór) saggio
szkicować vt -1. abbozzare -2. (fig) 

tracciare, delineare
szkielet m scheletro
szklanka f bichiere m
szklarnia f serra
szkło n vetro m: szkło hartowane vetro 

temperato
szkoda f (strata) danno m; (niekorzyść) 

svantaggio m, pregiudizio m, 
scapito m

szkoda avv peccato: jaka szkoda! che 
peccato!

szkodliwy agg nocivo, dannoso
szkodzić vi nuocere, far male, recare 

danno
szkolenie n addestramento m, 

istruzione f
szkolnictwo n istruzione f pubblica, 

sistema m scolare
szkolny agg scolastico; książki szkolne 

libri di testo
szkoła f scuola: szkoła podstawowa 

scuola elementare
szlachcic m nobile
szlachetny agg -1. (człowiek) nobile 

-2. (kamień) prezioso
szlafrok m vestaglia f, accappatoio
szlak m via f, pista f, itinerario
szlochać vi singhiozzare
szmaragd m smeraldo
szmata f straccio m, strofinaccio m
szminka f rossetto m
sznur m corda f
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sznurowadło n stringa f, laccio m
szofer m autista
szok m shock m inv, trauma f
szokować vt colpire, strabiliare, stupire
szokujący agg strabiliante, sbalorditivo
szorować vt lavare, pulire, strofinare
szorstki agg ruvido, scabro
szorty plt calzoncini m pl, bermuda 

m pl
szosa f strada: szosa państwowa strada 

statale
szowinista m sciovinista
szpada f spada
szpara f spiraglio m, fessura f
szparag m asparago
szpieg m spia f: wykryć szpiega 

scoprire una spia
szpiegostwo n spionaggio m
szpiegować vt spiare
szpilka f spillo m: pudełko szpilek una 

scatola di spilli
szpinak m spinacio
szpital m ospedale
szpulka f rocchetto m: szpulka nici 

rocchetto di filo
szrama f cicatrice, sfregio m
szron m brina f
sztafeta f staffetta
sztandar m stendardo, bandiera f
sztorm m burrasca f
sztruks m velluto a coste
sztuczka f trucco m, artificio m
sztuczny agg artificiale, finto: sztuczne 

włosy capelli finti
sztućce plt posate f pl
sztuka f -1. (twórczość) arte -2. (utwór) 

dramma m -3. (egzemplarz) pezzo 
m, unità

sztywny agg -1. rigido, duro 
-2. (chłodny, oschły) freddo, ufficiale

szufelka f paletta
szuflada f cassetto m
szukać vt cercare, ricercare
szum m rumore, ronzio, fruscio

szwagier m cognato
szwagierka f cognata
szyb m pozzo: szyb naftowy pozzo 

petrolifero
szyba f vetro m, vetrata
szyba przednia (samochodu) 

parabrezza
szyba tylna (samochodu) lunotto m
szybki agg veloce, rapido
szybko avv -1. velocemente, 

veloce -2. (natychmiast) subito, 
immediatamente

szybkość f velocità, rapidità
szybowiec m aliante
szyć vt cucire
szyfr m cifra f
szyja f collo m: biec na łeb na szyję 

correre a rompicollo
szyk m (elegancja) eleganza f, chic inv
szykowny agg elegante, raffinato, chic 

inv
szyna f -1. (kolejowa) rotaia -2. (med) 

stecca
szynka f prosciutto m: szynka 

gotowana prosciutto cotto
szyszka f cono m, pigna

Ś
ś n (litera) lettera ś
ściana f parete f, muro m: (fig) mówić 

jak do ściany parlare al muro
ściągać vi -1. (w dół) tirare giù 

-2. (odpisywać) copiare
ściągać buty togliersi le scarpe
ścieg m -1. (maszynowy) punto m 

-2. (na drutach) maglia f
ściek m -1. fogna f -2. w pl scarichi m 

pl liquidi
ścielić vt łóżko fare il letto

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   177Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   177 3-01-12   12:51:273-01-12   12:51:27

3136893



3136893

• ściemniać się – śródziemnomorski 

178

ściemniać się vr imbrunire, scurire
ścierać vt strofinare, sfregare
ścierka f strofinaccio m, cencio m
ścieżka f sentiero m; ścieżka 

dźwiękowa colonna sonora
ścigać vt inseguire, rincorrere; 

(sądownie) perseguire
ścigać się vr rincorrersi
ścinać vt tagliare: ścinać włosy tagliare 

i capelli
ściskać vt stringere, premere
ścisły agg (dokładny) esatto, preciso
ślad m traccia f, orma f, impronta f
śledzić vt -1. (tropić) investigare, 

seguire, spiare -2. (obserwować) 
seguire, osservare

śledztwo n indagine f, inchiesta f, 
istruttoria f

śledź m -1. (ryba) aringa f 
-2. (do namiotu) piolo m

ślepota f cecità f inv
ślepy agg cieco
śliczny agg bello, carino
ślimak m lumaca f, chiocciola f
ślina f saliva, bava
śliski agg scivoloso
śliwka f prugna
ślizgać się vr -1. scivolare 

-2. (na łyżwach) pattinare
ślub m matrimonio: ślub kościelny 

matrimonio religioso
ślusarz m fabbro
śmiać się vr ridere: śmiać się 

do rozpuku ridere a crepapelle
śmiało avv -1. (pewnie) con certezza 

-2. int śmiało! coraggio!
śmiały agg audace, coraggioso
śmiech m riso m, risata f
śmieci m pl rifiuti, spazzatura f, 

immondizia f, pattume m
śmiecić vi sporcare
śmieć vi (odważyć się) osare, ardire
śmierć f morte: igrać ze śmiercią 

scherzare con la morte
śmierdzący agg puzzolente, fetido

śmierdzieć vi puzzare
śmiertelnie avv mortalmente; 
śmiertelnie zmęczony stanco morto

śmiertelnik m mortale
śmiertelność f (med) mortalità, letalità
śmiertelny agg mortale, letale
śmieszny agg -1. ridicolo,buffo 

-2. (śmiechu wart) irrisorio
śmietana f panna, crema: bita 
śmietana panna montata

śmietnik m -1. mondezzaio 
-2. (zbiornik) pattumiera f

śmigłowiec m elicottero
śniadanie n (prima) colazione f: jeść 
śniadanie fare colazione

śnić vi sognare; (fam) ani mi się śni! 
neanche per sogno!

śnieg m neve f: pada śnieg nevica
śnieżka f palla di neve
śnieżyca f bufera di neve
śpiący agg -1. (senny) sonnolento 

-2. (uśpiony) addormentato, 
dormiente

śpiączka f (med) coma m
śpieszyć się vr aver fretta, sbrigarsi
śpiew m canto, cantata f
śpiewać vt cantare
śpiwór m sacco a pelo
średni agg -1. medio -2. (mierny) 

mediocre
średnia f media
średnica f diametro m
średnio avv in media
średniowiecze n Medioevo/Medio 

Evo m
średniowieczny agg medievale
środa f mercoledì m: Środa 

Popielcowa mercoledì delle Ceneri
środek m -1. centro, mezzo 

-2. (sposób) mezzo, misura f
środek do prania detersivo
środkowy agg centrale
środowisko n ambiente m
śródziemnomorski agg mediterraneo
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śruba f vite; (fig) przykręcanie śruby 
giro di vite

śrubokręt m cacciavite
świadectwo n -1. (dowód) prova f, 

testimonianza f -2. (dokument) 
certificato m, attestato m

świadek m testimone, testimonio
świadomość f conoscenza, sensi m pl
świadomość polityczna coscienza 

politica
świadomy agg cosciente, consapevole
świat m mondo; koniec świata 

finimondo m
światło n luce f
światowy agg mondiale, universale
świąteczny agg festivo
świątynia f tempio/templo m, 

santuario m
świeca f candela f, cero m
świecić vi splendere, brillare
świecki agg laico, secolare: świecki 

strój abito secolare
świecznik m candelabro, candeliere
świerk m abete
świerszcz m grillo
świetnie avv benissimo
świetny agg ottimo, eccellente, 

splendido
świeży agg fresco
święto n festa f; wesołych świąt! 

buone feste!
świętować vt festeggiare, far festa
święty agg santo; Pismo Święte Sacra 

Scrittura
świnia f maiale m, suino m, porco m
świt m alba f, aurora f: o świcie all’alba
świta f seguito m, corteggio m

T
t n (litera) t f, m inv
tabela f tabella, tavola
tabletka f compressa, pasticca, 

pastiglia
tablica f -1. (szkolna) lavagna 

-2. (rejestracyjna) targa -3. (ogłoszeń) 
tabellone m

tabliczka f -1. (np. czekolady) tavoletta 
-2. tabliczka mnożenia tavola 
pitagorica

taboret m sgabello
taca f vassoio m
taczka f carriola
tajemnica f segreto m
tajemniczy agg misterioso, enigmatico
tajny agg segreto; clandestino
tak avv -1. sì: myślę, że tak penso di sì 

-2. (w ten sposób) così: to było tak è 
stato così; tak zwany cosidetto; tak 
samo lo stesso; i tak dalej e così via; 
tak, aby in modo che/di

taki pron tale; così; taki sobie così così
taksówka f tassì, taxi m inv
taksówkarz m tassista
takt m -1. (wyczucie) tatto, garbo 

-2. (rytm) tempo, ritmo
taktyka f tattica
także avv anche, pure; także nie 

neanche, nemmeno
talent m talento, dono, bernoccolo
talerz m piatto: talerz głęboki, płaski 

piatto fondo, piatto
talia f -1. (kibić) vita -2. (kart) mazzo
talizman m talismano, portafortuna inv
talon m buono
tam avv là, lì, ci, vi: tu i tam qua e 

là; byłem tam raz ci sono stato una 
volta

tama f diga
tancerz m ballerino, danzatore
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tandeta f paccottiglia
tandetny agg scadente, pacchiano, 

kitsch
tani agg a buon mercato
taniec m ballo, danza f
tankować vt fare benzina: tankować 

do pełna fare il pieno
tańczyć vt,vi ballare, danzare
tapczan m divano-letto
tapeta f tappezzeria, carta da parati
tapetować vt tappezzare
tapicerka f rivestimento m, 

tappezzeria
taras m terrazza f, terrazzo m
tarasować vt ingombrare, sbarrare: 

tarasować przejście sbarrare il passo
tarcza f -1. (osłona) scudo m -2. (cel) 

bersaglio m
targ m mercato; pchli targ mercato 

delle pulci
targi m pl fiera f
targować się vr -1. tirare sul prezzo 

-2. (spierać się) litigare
tarka f grattugia
taryfa f tariffa: taryfa ulgowa tariffa 

ridotta
tasować vt (karty) mescolare, scozzare
taśma f -1. nastro m -2. (klejąca) 

adesivo m, scotch m inv
taśma filmowa pellicola
taśma montażowa catena di 

montaggio
tata m papà inv, babbo
tatuaż m tatuaggio
tchórz m vigliacco
tchórzliwy agg vigliacco
teatr m teatro: teatr lalek teatro di 

burattini
technika f tecnica
technologia f tecnologia
teczka f (szkolna, do dokumentów) 

cartella f
tekst m testo
tektura f cartone m

telefon m -1. telefono -2. (komórkowy) 
cellulare, telefonino -3. (rozmowa) 
telefonata f

telefonować vi telefonare, chiamare 
(qlcu)

telekomunikacja f telecomunicazione
teleobiektyw m teleobiettivo
teleturniej m telequiz inv
telewidz m telespettatore
telewizja f televisione: telewizja 

kablowa, satelitarna televisione 
a cavo, via satellite

telewizor m televisore, apparecchio 
televisivo

temat m argomento, tema, soggetto
temblak m (med) reggibraccio 

(ortopedico)
temperatura f temperatura
tempo n ritmo m, velocità f; 

(w muzyce) tempo m
ten, ta, ci, te agg, pron dimostr questo, 

questa, questi, queste
tendencja f tendenza, inclinazione
tenis m tennis inv; tenis stołowy tennis 

da tavolo
tenisówki f pl scarpe da tennis
teoretycznie avv teoricamente, in 

teoria
teoria f teoria
terapia f terapia
teraz avv adesso, ora, ormai
teraźniejszy agg presente, attuale
teren m terreno, territorio, zona f, 

area f
termin m -1. termine m -2. (wyraz) 

termine m, voce f
termin ważności scadenza f
terminal m: terminal lotniczy air 

terminal inv
termometr m termometro
termos m thermos inv
terror m terrore
terrorysta m terrorista
terrorystyczny agg terroristico
terroryzować vt terrorizzare
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terytorium m territorio
test m test inv
testament m testamento
testować vt fare il test, testare
teściowa f suocera
teść m suocero
też avv anche, pure
tęcza f arcobaleno m
tędy avv di qua, di qui, da questa 

parte
tępy agg -1. smussato -2. (o człowieku) 

ebete, ottuso
tęsknić vi sentire/provare nostalgia (di 

qlcu/qlco)
tęsknota f nostalgia
tętnica f arteria
tętno n polso m
tężec m tetano
tir m TIR inv (autotreno, autosnodato)
tkać vt tessere
tkanina f tessuto m, stoffa
tkanka f tessuto m: tkanka mięśniowa 

tessuto muscolare
tlen m ossigeno
tło n sfondo m, fondo m
tłok m -1. (ścisk) calca f, ressa f 

-2. (maszyny) pistone m
tłuc vt (rozbijać) rompere, fracassare
tłum m folla f, calca f
tłumacz m -1. (tekstów) traduttore 

-2. (rozmów) interprete
tłumaczenie n traduzione f
tłumaczyć vt -1. (objaśniać) spiegare 

-2. (usprawiedliwiać) giustificare, 
scusare -3. (na inny język) tradurre

tłusty agg grasso; (zatłuszczony) 
untuoso

tłuszcz m grasso; (brud) unto
to pron dimostr ciò, questo, quello
toaleta f toilette inv, gabinetto m
toast m brindisi inv
tobie pron te, a te, ti: myślę o tobie 

penso a te; nie odpowiem tobie non 
ti rispondo

toczyć się vr -1. rotolare -2. (dziać się) 
svolgersi

toksyczny agg tossico
tolerancyjny agg tollerante
tolerować vt tollerare, sopportare
tom m volume
tomografia f : tomografia 

komputerowa TAC f inv (tomografia 
assiale computerizzata)

ton m timbro, tono
tona f tonnellata
tonąć vi andare a fondo
tonąć w długach affogare nei debiti
tonąć we łzach sciogliersi in lacrime
topić się vr -1. (tonąć) affogare, 

annegare -2. (rozpuszczać się) 
sciogliersi

topola f pioppo m
tor m -1. (kolejowy) binario 

-2. (sportowy) pista f
tor pocisku traiettoria f del proiettile
torba f, torebka f borsa, borsetta
tort m torta f
tortura f tortura
torturować vt torturare
tost m toast inv, tosto
totalizator m piłkarski totocalcio
towar m merce f
towarzyski agg socievole, sociale
towarzystwo n -1. (znajomi) 

compagnia f -2. (związek) 
associazione f, società f

towarzysz m compagno: towarzysz 
życia compagno della vita

towarzyszyć vi (komuś) accompagnare 
(qlcu), fare compagnia (a qlcu)

tożsamość f identità
tracić vt perdere; (trwonić) sprecare
tradycja f tradizione
tradycyjny agg tradizionale
trafiać vt (do celu) colpire, 

imbroccare: trafił w samo sedno l’ha 
imbroccata giusta

trafny agg (słuszny) giusto, esatto
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• tragedia – trzymać 

182

tragedia f (nieszczęście) tragedia, 
disastro m

tragiczny agg tragico
traktat m trattato, accordo, patto
traktor m trattore
traktować vt trattare
traktowanie n trattamento m
trampolina f trampolino m
tramwaj m tram inv
trans m trance f inv
transakcja f transazione, 

operazione,contratto m
transfer m trasferimento
transfuzja f trasfusione
transmisja f trasmissione
transparent m striscione
transplantacja f trapianto m
transport m -1. (przewóz) trasporto 

-2. (ładunek) partita f
transportować vt trasportare
transwestyta m travestito
tranzyt m transito
trasa f percorso m: trasa tramwaju 

percorso del tram
trawa f erba
trawić vt digerire
trawienie n digestione f
trawnik m aiola f, aiuola f
trąba f -1. (instrument) tromba 

-2. (słonia) proboscide
trąbić vi -1. suonare (la tromba) 

-2. (o samochodzie) strombettare
trącać vt colpire, toccare
trąd m lebbra f
trądzik m acne f
trema f tremarella
trener m allenatore
trening m allenamento
trenować vt -1. (kogoś) allenare 

-2. (coś) allenarsi (in qlco)
treść f contenuto m
tryumf m trionfo
trochę avv un po’, un poco
tron m trono

trop m orma f, traccia f, pista f
tropić vt (ścigać) inseguire, braccare
tropikalny agg tropicale
troska f -1. (zmartwienie) 

preocupazione -2. (dbałość) cura
troskliwy agg premuroso, sollecito
troszczyć się vr (dbać o kogoś/ coś) 

curare (qlcu, qlco)
trójkąt m triangolo: trójkąt małżeński 

il classico triangolo
trucizna f veleno m
trud m fatica f, pena f: z trudem 

a fatica
trudność f difficoltà
trudny agg difficile, arduo
trujący agg velenoso, tossico
trumna f bara
trunek m liquore m, bevanda f alcolica
trup m cadavere
truskawka f fragola
trwać vi durare, essere in corso
trwała f permanente
trwały agg -1. (długotrwały) durevole 

-2. (stały) permanente, stabile
trywialny agg triviale, volgare
trzask m schianto, schiocco; w pl 

(w radiu) disturbi
trzaskać vi -1. (drzwiami) sbattere 

-2. (trzeszczeć) scricchiolare, 
crepitare

trząść vt scuotere, agitare
trząść się vr tremare, fremere
trzcina f canna
trzeć vt -1. (pocierać) strofinare 

-2. (ucierać) grattare, grattugiare
trzepaczka f -1. (do dywanu) 

battipanni m inv -2. (do ubijania jaj) 
frullino m, frusta

trzeźwieć vi smaltire la sbornia
trzeźwy agg lucido
trzęsienie n : trzęsienie ziemi 

terremoto m
trzymać vt -1. (np. w dłoni) tenere 

-2. (przechowywać) tenere, 
conservare
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 trzymać się – ubezpieczenia •

183

trzymać się vr -1. (czegoś) tenersi, 
aggrapparsi -2. (o kondycji fizycznej) 
stare, reggersi

tu avv qui, qua, ci: jesteśmy tu siamo 
qui

tuczący agg ingrassante
tulipan m tulipano
tułów m tronco
tunel m -1. (drogowy) galleria f, 

tunnel inv -2. (przejście podziemne) 
sottopassaggio

tuńczyk m tonno
tupać vi battere/pestare i piedi
tupet m faccia f tosta, sfacciataggine f
turecki agg turco
turniej m torneo: turniej gier torneo 

giochi
turysta m turista
turystyka f turismo
tusz m -1. inchiostro di china 

-2. (do rzęs) rimmel m, mascara inv
tutaj avv qui, qua
tuzin m dozzina f
tuż avv vicinissimo
twardy agg duro, rigido
twarz f faccia, viso m, volto m
twierdzenie n -1. affermaziome f 

-2. (w matematyce) teorema m
twierdzić vi affermare, sostenere
tworzyć vt creare, costituire
tworzywo n materia f, materiale m
twój, twoja, twoi, twoje agg, pron 

poss tuo, tua, tuoi, tue: gdzie 
jest twój samochód? dov’è la tua 
macchina?

twórca m creatore, autore, artefice
twórczy agg creativo
ty pron tu: ty też ją poznałeś anche 

tu l’hai conosciuta
tyczka f asta: skok o tyczce salto con 

l’asta
tyczyć się vr concernere, riguardare 

(qlco)
tyć vi ingrassare, ingrassarsi

tydzień m settimana f: Wielki Tydzień 
Settimana Santa

tyfus m tifo m
tygodnik m settimanale
tygrys m tigre f
tyle pron tanto
tylko avv solo, soltanto
tylny agg posteriore
tył m didietro, parte f posteriore
tymczasem avv intanto, nel frattempo
tymczasowy agg temporaneo, 

provvisorio
tymianek m (bot) timo
tynk m intonaco
typ m -1. (model) tipo, modello 

-2. (pejoratywnie) tizio; co to za typ? 
chi è quel tizio?

typowy agg tipico
tyrać vi sfacchinare, sgobbare
tyran m tiranno, despota
tyrania f tirannia, prepotenza
tyranizować vt tiranneggiare
tytoń m tabacco
tytuł m -1. (książki) titolo 

-2. (stanowisko) titolo, qualifica f

U
u n (litera) u f, m inv
u prep da, presso, in: u lekarza dal 

medico; mieszka u rodziców abita 
presso i genitori; u dołu in basso

uaktualniać vt attualizzare, aggiornare
ubezpieczać vt assicurare
ubezpieczenie n assicurazione f: 

ubezpieczenie na życie assicurazione 
sulla vita

ubezpieczenia n pl społeczne 
previdenza f sociale
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• ubiegać się – ukośny 

184

ubiegać się vr (o coś) aspirare (a qlco), 
sollecitare (qlco)

ubiegły agg scorso, passato
ubierać vt vestire, abbigliare
ubierać się vr vestire, vestirsi, mettere 

(addosso)
ubijać vt -1. (jaja) sbattere, frullare 

-2. (interes) concludere
ubikacja f gabinetto m, toilette f inv; 

(fam) cesso m
ubiór m vestito, abito
ubogi agg povero, indigente
ubóstwo n povertà f, miseria f
ubranie n vestito m, abito m
ucho n orecchio; odstające uszy 

orecchie a sventola
uchodźca m profugo, esule, rifugiato
uchwyt m presa f, manico
uciążliwy agg faticoso, penoso
ucieczka f -1. fuga -2. (fig) evasione
uciekać vi fuggire, scappare
uciekinier m fuggiasco, profugo
uczcić vt celebrare, festeggiare
uczciwie avv onestamente
uczciwość f onestà
uczciwy agg onesto, retto
uczelnia f scuola superiore, università, 

ateneo m
uczeń m -1. (szkoły podstawowej) 

scolaro, alunno, allievo -2. (szkoły 
średniej) studente

uczesanie n pettinatura f, 
acconciatura f

uczestniczyć vi partecipare, prendere 
parte, assistere

uczestnik m partecipante
uczęszczać vi frequentare
uczta f festa, convito m
uczucie n sentimento m, affetto m
uczuciowy agg sentimentale, 

affettuoso
uczulenie n (med) allergia f
uczyć vt insegnare: uczyć życia 

insegnare a vivere
uczyć się vr imparare, studiare

uczynek m azione f,,opera f
udany agg riuscito
udawać vt simulare, far finta, fingere
udawać Greka fare l’indiano
udawać się vr -1. (powieść się) riuscire 

-2. (kierować się) recarsi
udawany agg finto, falso, studiato
uderzać vt colpire, battere, urtare, 

percuotere
uderzający agg notevole, 

sorprendente, straordinario
uderzenie n -1. colpo m, urto 

m -2. (atak wojska) attacco m, 
assalto m

uderzyć się vr battersi
udo n coscia f
udogodnienie n comodità f, 

facilitazione f
udowadniać vt dimostrare, provare
udział m -1. partecipazione f 

-2. (w spółce) quota f
udziałowiec m azionista, socio
udzielać vt concedere, accordare
ufać vi fidarsi, avere fiducia, confidare: 

ufać przyjacielowi fidarsi di un amico
ugoda f accordo m, patto m, 

compromesso m
ugryźć vt mordere, morsicare
ujawniać vt rivelare, svelare
ujemny agg negativo, sfavorevole
ujście n -1. (wylot) sbocco m, sfocio m 

-2. (ulga) sfogo m
ukarać vt punire: ukarać winnych 

punire i colpevoli
ukazywać się vr -1. apparire, farsi 

vedere -2. (drukiem) uscire, venire 
pubblicato

ukąszenie n morso m, pizzico m
układać vt sistemare, ordinare
układanka f puzzle m inv
ukłon m inchino, saluto
ukochany m amato, prediletto
ukoić vt calmare, attenuare: ukoić ból 

attenuare il dolore
ukośny agg obliquo, diagonale
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 ukryty – upoważniać •

185

ukryty agg nascosto: ukryte wady 
difetti nascosti

ukrywać vt nascondere
ukrywać się vr nascondersi
ul m alveare, arnia f
uleczalny agg guaribile, curabile
ulegać vi -1. (ustępować) cedere 

-2. (doznawać) subire
uległy agg docile, remissivo
ulepszać vt migliorare, perfezionare
ulewa f rovescione m, acquazzone m
ulewny agg torrenziale, dirotto
ulga f sollievo m, sfogo m
ulica f strada, via: mieszkać przy ul. 

Dantego abitare in via Dante
ulotka f manifestino m, volantino m
ulubiony agg preferito, prediletto, 

favorito
ułamek m frazione f
ułatwiać vt facilitare, rendere più 

facile
ułomność f invalidità, infermità
umawiać się vr1 (na spotkanie) 

darsi appuntamento -2. (ustalać) 
accordarsi

umeblowany agg ammobiliato
umiar m moderazione f
umiarkowany agg moderato
umieć vi sapere, essere capace
umiejętnie avv abilmente, con abilità
umiejętność f capacità, abilità
umiejscawiać vt situare, localizzare
umiejscowiony agg localizzato
umierać vi morire: umierać z nudów 

morire di noia
umieralność f mortalità, letalità
umieszczać vt mettere, porre
umięśniony agg muscoloso
umocowywać vt attaccare, fissare
umowa f accordo m, contratto m
umożliwiać vt rendere possibile, 

permettere
umysł m mente f, intelletto, spirito
umysłowy agg intellettuale, mentale

umyślnie avv apposta, 
deliberatamente, volutamente

umyślny agg intenzionale, voluto
umywalka f lavandino m
uncja f oncia
unia f unione: Unia Europejska Unione 

Europea
unieważniać vt annullare, invalidare
unik m schivata f
unikać vi evitare, schivare
unikalny agg unico
uniwersalny agg universale
uniwersytet m università f
unosić się vr -1. (wzlecieć) alzarsi, 

sollevarsi -2. (na powierzchni) 
galleggiare

unowocześniać vt modernizzare, 
ammodernare

uodparniać vt immunizzare
uogólniać vt generalizzare
upadać vi cadere
upadłość f fallimento m
upalny agg afoso, canicolare, torrido
upał m gran caldo, calura f, canicola f
upamiętniać vt commemorare
uparty agg testardo, caparbio, ostinato
upewniać się vr assicurarsi, accertarsi
upierać się vr persistere, ostinarsi
upijać się vr ubriacarsi
upiór m spettro, fantasma, vampiro
upływ m -1. (czasu) corso, decorso 

-2. (krwi) perdita f
upływać vi (o czasie) passare; 

(o terminie) scadere
upodobanie n inclinazione f, gusto m
upokarzać vt umiliare
upokorzenie n umiliazione f
upominek m regalo, pensiero, 

souvenir inv
uporczywy agg ostinato, persistente
upośledzenie n (med) minorazione f, 

deficienza f
upośledzony agg (med) minorato; 

(fam) deficiente
upoważniać vt autorizzare, delegare
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• upoważnienie – usunięcie 
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upoważnienie n delega f, procura f, 
autorizzazione f

upór m testardaggine f, cocciutaggine 
f, ostinazione f

upraszczać vt semplificare, rendere 
più semplice

uprawiać vt -1. (ziemię) coltivare 
-2. (sport) praticare

uprawniony agg autorizzato, delegato
uprowadzić vt -1. (człowieka) 

sequestrare, rapire -2. (samolot, 
statek) dirottare

uprzedni agg precedente, previo
uprzednio avv in precedenza, prima
uprzedzać vt prevenire, avvertire, 

preavvisare
uprzedzenie n -1. (powiadomienie) 

preavviso m -2. (niechęć) 
pregiudizio m

uprzejmość f cortesia, gentilezza, 
garbo m

uprzejmy agg cortese, gentile, garbato
uprzywilejowany agg privilegiato, 

favorito
upuszczać vt lasciar cadere
uraz m -1. (med, fig) trauma f -2. (fam) 

aversione f
uraza f rancore m, risentimento m
urażony agg ferito, offeso, risentito
urlop m ferie f pl, vacanza f
uroczy agg incantevole, grazioso, 

carino
uroczystość f solennità, cerimonia
uroczysty agg solenne
uroda f bellezza
urodzajny agg fertile, fecondo
urodziny plt compleanno m
urodzony agg nato; (fig) w czepku 

urodzony nato con la camicia
urok m -1. (czar) fascino, incanto, 

charme m inv -2. (zaklęcie) malia 
f, malocchio: rzucić na kogoś urok 
gettare il malocchio su qlcu

urozmaicenie n diversificazione f

urozmaicony agg svariato, variato, 
diversificato

uruchamiać vt avviare, mettere in 
moto

uruchamiać kapitał mobilitare il 
capitale

urząd m -1. (organ władzy) ufficio, 
uffizio -2. (stanowisko) ufficio, 
carica f

urządzać vt -1. (meblować) arredare, 
attrezzare -2. (organizować) 
organizzare

urządzenie n (mechanizm) impianto 
m, dispositivo m

urzędnik m impiegato, funzionario
urzędowy agg ufficiale, d’ufficio
USG n (med) ecografia f
usiłować vt (coś zrobić) tentare, 

cercare (di fare qlco)
usiłowanie n sforzo m, tentativo m
usługa f servizio m
uspokajać vt calmare, tranquillizzare, 

rassicurare
uspokajać się vr tranquillizzarsi, 

calmarsi, rassicurarsi
usprawiedliwiać vt giustificare
usprawiedliwienie n giustificazione f, 

scusa f
usprawniać vt migliorare, rendere più 

efficiente
usta plt bocca f; (wargi) labbra f pl
ustalać vt stabilire, fissare, determinare
ustawa f legge, atto m legislativo
ustawiać vt disporre, schierare
ustawienie n disposizione f
ustawodawstwo n legislazione f
ustąpić vi (usunąć się) ritirarsi, tirarsi 

da parte
ustąpić pierwszeństwa (na drodze) 

dare la precedenza
usterka f difetto m
ustny agg orale: egzamin ustny prova 

orale
ustrój m regime, sistema
usunięcie n rimozione f, espulsione f
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 usuwać – w •

187

usuwać vt eliminare, rimuovere, 
levare, togliere

uszczelka f guarnizione
uszczęśliwiać vt rendere felice
uszkadzać vt danneggiare, guastare
uszkodzenie n -1. guasto m -2. (ciała) 

lesione f
uszkodzony agg -1. danneggiato, 

guasto -2. (o ciele) leso
uścisk m -1. (dłoni) stretta -2. (objęcie) 

abbraccio m
uśmiech m sorriso
uśmiechać się vr sorridere
uśmierzać vt -1. (łagodzić) sedare 

-2. (tłumić) sedare, reprimere
utknąć vi rimanere fermo
utrata f perdita
utrudniać vt rendere difficile, 

ostacolare, intralciare
utrudnienie n intralcio m, ostacolo m, 

difficoltà f
utrzymywać vt (rodzinę, stosunki) 

mantenere
utrzymywać się vr mantenersi
utrzymywać się w formie tenersi in 

forma
utykać vi (kuleć) zoppicare
uwaga f -1. (skupienie) attenzione 

-2. (spostrzeżenie) osservazione, 
annotazione, nota

uwalniać vt liberare, rilasciare
uwalniać się vr liberarsi, sbarazzarsi
uważać vi -1. (być ostrożnym) fare 

attenzione, stare attento -2. (być 
zdania) credere, pensare

uważny agg attento, accorto
uwiedzenie n seduzione f
uwielbiać vt adorare
uwierać vi stringere
uwięzić vt imprigionare
uwodziciel m seduttore
uwodzić vt sedurre
uzależniony agg (od narkotyków) 

tossicodipendente
uzasadniać vt giustificare

uzasadnienie n giustificazione f
uzbrojenie n armamento m
uzdolniony agg dotato, di talento
uzdrawiać vt -1. (ludzi) guarire, curare 

-2. (gospodarkę) sanare
uzdrowisko n stazione f climatica/

termale
uzgadniać vt concordare, pattuire, 

stabilire
uzgodniony agg stabilito
uznanie n -1. (potwierdzenie, decyzja) 

riconoscimento m, decisione f 
-2. (szacunek) riguardo m

uznawać vt riconoscere: uznać 
dziecko riconoscere un figlio

uzupełniać vt complementare, integrare
uzupełniający agg complementare, 

supplementare
uzupełnienie n complemento m, 

supplemento m
uzyskiwać vt ottenere, conseguire
użądlenie n pizzico m
użycie n uso m, impiego m
użyteczny agg utile: stać się 

użytecznym rendersi utile
użytek m uso
użytkownik m utente
używać vt usare: używać młotka usare 

il martello
używany agg -1. (w użyciu) in uso, 

d’uso -2. (stary) usato, di seconda 
mano

używka f eccitante m
użyźniać vt fertilizzare, fecondare

W
w n (litera) w f, m inv
w prep in, a: w Polsce in Polonia; 

w szkole a scuola
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• wachlarz – wchłaniać 
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wachlarz m ventaglio
wada f difetto m
wadliwy agg difettoso
waga f -1. (ciężar) peso m 

-2. (urządzenie) bilancia
Waga (znak zodiaku) Bilancia
wagarować vi marinare/salare la 

scuola
wagon m vettura f, vagone: wagon 

sypialny vagone letto
wahać się vr esitare
wahadło m pendolo
wahanie n esitazione f
wakacje plt vacanza f
walc m valzer inv
walczyć vi lottare
walec m cilindro; walec drogowy rullo 

compressore
walić się vr crollare
walizka f valigia
walka f lotta, scontro m
waluta f valuta
walutowy agg: unia walutowa unione 

monetaria
wałęsać się vr bighellonare, andare 

a zonzo
wam pron pers vi, ve: kto wam to dał 

chi ve l’ha dato?
wampir m vampiro
wandal m vandalo, devastatore
wanna f vasca
warcaby plt dama f
warga f labbro m
wariat m matto, pazzo: kompletny 

wariat pazzo da legare
wariować vi diventare pazzo/matto, 

impazzire
warkocz m treccia f
warstwa f strato m

warsztat m officina f, bottega f, 
laboratorio

warsztat samochodowy autofficina f
warta f guardia, sentinella: pełnić 

wartę fare la sentinella
warto vimp vale la pena
wartość f valore m
wartownik m -1. (w zakładzie) 

guardiano -2. (w wojsku) guardia f, 
sentinella f

warunek m condizione f
warzywo n ortaggio m, verdura f
wasz, wasza, wasi, wasze agg, pron 

poss vostro, vostra, vostri, vostre: 
nasze dzieci i wasze i nostri figli ed 
i vostri

wat m watt inv
wata f ovatta f, cotone m
wazon m vaso
ważny agg -1. (znaczący) importante 

-2. (aktualny) valido
ważyć vi pesare
wąchać vt odorare, annusare
wąglik m (med) carbonchio
wąski agg stretto
wąsy m pl baffi
wątpić vi dubitare
wątpliwość f dubbio m
wątroba f fegato m
wąwóz m burrone, gola f
wąż m -1. (gad) serpente -2. (przewód) 

tubo
wbijać vt conficcare, piantare, 

infiggere
wbrew prep contro (qlcu/qlco), 

a dispetto (di qlcu/qlco)
wcale avv affatto, per niente, mica; 

wcale nie nient’affatto
wchłaniać vt assorbire

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   188Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   188 3-01-12   12:51:283-01-12   12:51:28

3136893



3136893

 wchodzić – widowiskowy •
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wchodzić vi -1. entrare -2. (na górę, 
do autobusu) salire

wciąż avv sempre
wczasowicz m villeggiante
wczasy plt villeggiatura f
wcześnie avv presto, di buon’ora
wczoraj avv ieri
wdowa f vedova; czarna wdowa 

(pająk) vedova nera
wdowiec m vedovo
wdychać vt aspirare, inspirare
wdzięczność f gratitudine, 

riconoscenza
wdzięczny agg grato, riconoscente
wdzięk m grazia f, fascino, charme inv
według prep secondo: według mnie 

secondo me
weekend m fine settimana inv, week-

end inv
wegetarianin m vegetariano
wegetować vi (fig) vivacchiare
wejście n entrata f, ingresso m
welon m velo: welon ślubny velo da 

sposa
wełna f lana
wentylacja f ventilazione, aerazione
wentylator m ventilatore
weranda f veranda
werbować vt arruolare, reclutare
werdykt m verdetto, sentenza f
wernisaż m vernice f, vernissage inv
wersalka f divano-letto m
wersja f versione
weryfikować vt verificare
wesele n ricevimento m di nozze
wesoły agg allegro, gioioso
westchnienie n sospiro m
weterynarz m veterinario
wewnątrz avv dentro, didentro

wewnętrzny agg interno; życie 
wewnętrzne vita interiore

wezwanie n -1. chiamata f -2. (apel) 
appello m, invito m

węch m olfatto, fiuto; (fig) mieć dobry 
węch avere naso

wędka f canna
wędrować vi girare, viaggiare
wędzić vt affumicare
wędzony agg affumicato: ryba 

wędzona pesce affumicato
węgiel m -1. carbone -2. (pierwiastek) 

carbonio
węgorz m anguilla f
węzeł m nodo
wiać vi (o wietrze) tirare, soffiare
wiadomość f notizia, informazione
wiadro n secchio m
wiadukt m viadotto
wiara f fede
wiatr m vento: (fig) mówić na wiatr 

parlare al vento
wiatrak m mulino a vento
wiązać vt unire, annodare, allacciare
wibracja f vibrazione
wibrować vi vibrare
widać v (tylko w bezokoliczniku) si 

vede, si vedono
widelec m forchetta f
wideo n video m inv
widoczność f visibilità
widoczny agg -1. visibile -2. (fig) 

sensibile, palese
widok m -1. vista f, panorama 

-2. (szansa) prospettiva f
widokówka f cartolina
widowisko n spettacolo m
widowiskowy agg spettacolare
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• widownia – wino 
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widownia f -1. (część sali) platea 
-2. (widzowie) pubblico m

widz m spettatore
widzieć vt vedere
wieczny agg eterno, perenno: wieczne 
śniegi nevi perenni

wieczór m (pora dnia) sera f; (okres 
czasu) serata f

wiedza f sapere m, scienza, scibile m
wiedzieć vt sapere
wiedźma f strega
wiejski agg rurale, campagnolo, rustico
wiek m -1. (człowieka) età f 

-2. (stulecie) secolo
wielbiciel m -1. (adorator) adoratore 

-2. (miłośnik) ammiratore, amatore, 
appassionato

wielbłąd m cammello; wielbłąd 
jednogarbny dromedario

wiele num molto, tanto, parecchio: 
wiele razy molte volte

wiele avv molto, tanto; za wiele troppo
Wielkanoc f Pasqua
wielki agg grande, grosso
wieloryb m balena f
wiercić vt traforare, forare, perforare
wiercić się vr agitarsi, non stare fermo
wierność f fedeltà
wierny agg fedele, leale
wiersz m poesia f
wiertarka f trapano m
wierzba f salice m: wierzba płacząca 

salice piangente
wierzch m superficie f inv
wierzyć vi credere; nie wierzę 

w to non ci credo
wieszać vt (np. płaszcz) appendere; 

(bieliznę) stendere

wieszak m (na ubrania) gruccia f, 
stampella f

wieś f -1. (teren) campagna -2. (osada) 
paese m, villaggio m

wiewiórka f scoiattolo m
wieża f -1. torre -2. (na pływalni) 

piattaforma di lancio
wieżowiec m grattacielo
więc cong dunque, quindi, allora
więcej avv più, di più
więdnąć vi -1. (o roślinach) appassire 

-2. (fig) avvizzire
większość f maggioranza, la maggior 

parte
większy agg più grande, maggiore
więzienie n prigione f, carcere m, 

(fam) galera f
więzień m prigioniero, detenuto
więź f legame m, vincolo m
wigilia f -1. (przeddzień) vigilia 

-2. wigilia Bożego Narodzenia vigilia 
di Natale

wilgoć f umidità, umido m
wilgotność f umidità
wilgotny agg -1. (od potu) madido 

-2. (pełen wilgoci) umido
wilk m lupo; (fig) wilk morski lupo di 

mare
wilkołak m lupo mannaro
willa f villa, villetta
wina f colpa, colpevolezza
winda f ascensore m
winić vt incolpare, dare la colpa 

(a qlcu)
winnica f vigna
winny agg -1. colpevole, responsabile 

-2. (dłużny) ile ci jestem winny? 
quanto ti devo?

wino n vino m: wino wytrawne, 
słodkie vino secco, dolce
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 winogrono – województwo •
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winogrono n uva f
wioloncela f violoncello m
wiosło n remo m
wiosłować vi remare
wiosna f primavera
wirus m virus inv
wisieć vi pendere
wisiorek m pendaglio, pendente
wiśnia f amarena, visciola
witać vt salutare; witajcie! benevenuti!
witamina f vitamina
witryna f -1. vetrina -2. (internetowa) 

sito m
wiza f visto m
wizja f visione
wizjer m (w drzwiach) spioncino
wizyta f visita
wizytówka f biglietto m da visita
wjazd m -1. (czynność) entrata f, 

ingresso -2. (miejsce) passo carrabile
wjeżdżać vi -1. entrare, arrivare 

-2. (windą) salire
wkładać vt -1. mettere, inserire 

-2. (ubierać) indossare, infilare
wkrótce avv presto, fra poco, 

prossimamente
wlec się vr (iść/jechać wolno) 

trascinarsi
władać vt (rządzić) governare, 

dominare
władać biegle językiem 

padroneggiare una lingua
władza f potere m: żądza władzy sete 

del potere
włamanie n scasso m, effrazione f, 

svaligiamento m
włamywacz m scassinatore, 

svaligiatore
włamywać się vr svaligiare, scassinare

własność f proprietà
własny agg proprio
właściciel m proprietario
właściwy agg giusto, corretto, 

appropriato
właśnie avv proprio, appunto
włączać vt (uruchomić) azionare, 

avviare
włączać bieg (w samochodzie) 

innestare la marcia
włączać światło, radio accendere la 

luce, la radio
włączać się do ruchu immettersi
Włoch m italiano
włos m capello; o mały włos per un 

pelo
włoski agg -1. italiano -2. język włoski 

italiano m
Włoszka f italiana
włókno n fibra f
wnęka f vano m, nicchia
wnętrze n interno m, dentro m, 

didentro m
wniosek m -1. (propozycja) proposta f 

-2. (konkluzja) conclusione f
wnioskować vt concludere
wnosić vt portare (dentro), apportare
wnuczka f nipote
wnuk m nipote
woda f acqua : woda pitna acqua 

potabile
Wodnik m (znak zodiaku) Acquario
wodnisty agg acquoso
wodolot m aliscafo
wodorost m alga f
wodospad m cascata f
wodór m idrogeno
wojenny agg di guerra, militare
województwo n voivodato m
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• wojna – wschód 
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wojna f guerra: (fig) wojna nerwów 
guerra dei nervi

wojsko n esercito m, armata f, forze f 
pl armate

wojskowy agg militare
wokoło avv intorno, in giro
wola f voglia
woleć vt preferire
wolno avv (powoli) lentamente
wolno vimp è permesso, si può
wolność f libertà, independenza
wolny agg -1. (niezależny) libero 

-2. (niezajęty) libero -3. (powolny) 
lento

wolt m volt inv
wołać vt chiamare
worek m -1. sacco; (fig) worek bez dna 

pozzo di San Patrizio -2. (torebka) 
secchiello

wosk m cera f
wozić vt -1. (osoby) portare, condurre 

-2. (towary) trasportare
woźny m (w szkole) bidello
wódka f vodka, acquavite; wódka 

gronowa grappa
wódz m capo, comandante, leader inv
wół m bue; pracować jak wół lavorare 

come una bestia
wóz m -1. (konny) carro 

-2. (samochód) macchina f
wóz albo przewóz (alternatywa) 

aut aut
wózek m -1. (dziecięcy) carrozzino 

-2. (na zakupy) carrello 
-3. (inwalidzki) carrozzella f

wpisowe n tassa f d’iscrizione
wpłacać vt versare, pagare
wpłata f (do banku) versamento m
wpływ m influsso, influenza f

wpływać vi (na kogoś/coś) influire (su 
qlcu/ qlco)

wpływowy agg influente
wprawa f pratica, abitudine
wprost avv direttamente
wprowadzać vt introdurre
wracać vi tornare, ritornare
wrak m -1. relitto, rottame -2. (fig) 

wrak człowieka rottame
wraz prep insieme a, assieme a
wrażenie n sensazione f, impressione f
wrażliwy agg sensibile
wreszcie avv finalmente, infine
wręczać vt consegnare, rimettere, dare
wrodzony agg congenito, innato
wrogi agg nemico, ostile
wrogość f ostilità
wrona f cornacchia
wrotki f pl schettini m pl, pattini m pl 

a rotelle
wróbel m passero; strach na wróble 

spaventapasseri inv
wróg m nemico
wróżka f -1. (z baśni) fata -2. indovina, 

(z kart) cartomante
wrzask m urlo, grido, strillo
wrzeć vi (o wodzie) bollire
wrzesień m settembre
wrzeszczeć vi strillare, urlare, gridare
wrzód m ascesso, ulcera f: wrzód 
żołądka ulcera gastrica

wrzucać vt gettare, buttare
wrzucać list do skrzynki imbucare la 

lettera
wschodni agg dell’est, orientale
wschodzić vi -1. (o słońcu) sorgere 

-2. (o roślinie) spuntare
wschód m (strona świata) est, oriente; 

Bliski, Daleki Wschód Medio, 
Estremo Oriente
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 wschód Słońca – wtrącać się •

193

wschód Słońca il sorgere del Sole
wsiadać vi salire, montare
wskazówka f -1. (strzałka) lancetta, 

indice m -2. (rada) indicazione, 
consiglio m

wskazywać vi indicare, mostrare; 
segnalare

wskaźnik m (urządzenie) indicatore
wspaniały agg magnifico, stupendo, 

splendido
wsparcie n appoggio, soccorso; 

(finansowe) sussidio
wspierać vt appoggiare, aiutare
wspinaczka f scalata, arrampicata
wspinać się vr arrampicarsi, scalare, 

salire
wspominać vt -1. ricordare 

-2. (napomknąć) menzionare
wspomnienie n -1. ricordo m -2. w pl 

(książka) memorie f pl
wspólnik m -1. (w interesach) 

socio, consocio -2. (przestępstwa) 
complice, correo

wspólnota f (społeczność) comunità
wspólnota majątkowa comunione di 

beni
wspólnota mieszkaniowa condominio 

m
wspólny agg comune
współczesny agg contemporaneo
współczucie n compassione f, 

commiserrazione f
współczuć vi (komuś) compatire, 

compassionare (qlcu)
współpraca f cooperazione, 

collaborazione
współpracować vi collaborare, 

cooperare
współpracownik m collaboratore
wstawać vi alzarsi

wstążka f nastro m
wstęp m -1. (wejście) entrata 

f, ingresso -2. (przedmowa) 
introduzione f, prefazione f

wstępować vi -1. (wpaść) passare, 
fare una capatina -2. (zapisać się) 
iscriversi, entrare

wstręt m ripugnanza f, schifo, 
ribrezzo, disgusto

wstrętny agg schifoso, ripugnante, 
disgustoso

wstrząs m -1. (drganie) scossa f 
-2. (szok) trauma f

wstrząs mózgu commozione f 
cerebrale

wstrząsać vt -1. (potrząsać) scuotere 
-2. (fig) sconvolgere

wstyd m vergogna f
wstydzić się vr vergognarsi, aver 

vergogna
wszechświat m universo, cosmo
wszędzie avv dappertutto, ovunque
wszyscy, wszystkie agg, pron tutti, 

tutte: przyszli wszyscy sono venuti 
tutti

wszystko n tutto (pron), ogni cosa: 
wziąłeś wszystko? hai preso tutto?

wścibski agg curioso, indiscreto
wściekać się vr infuriarsi, incollerirsi
wściekłość f furia, rabbia, furore m
wściekły agg furioso, arrabbiato, 

rabbioso
wściekły pies m cane rabbioso
wśród prep fra, tra, in mezzo a
wtedy avv allora, in quel momento
wtorek m martedì
wtrącać się vr -1. (do rozmowy) 

intervenire -2. (ingerować) ingerirsi, 
ficare il naso
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• wtyczka – wydawać się 
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wtyczka f -1. (elektryczna) spina 
-2. (fam) spia f, soffiatore m

wuj m zio
wulgarny agg volgare, triviale, 

grossolano
wulkan m vulcano
wy pron pers voi: tyle wiem, co wy ne 

so quanto voi
wybaczać vt perdonare, scusare
wybaczenie n perdono m, scusa f
wybielacz m candeggiante
wybierać vt -1. scegliere 

-2. (w głosowaniu) eleggere
wybitny agg eminente; wybitny uczeń 

studente fuoriserie
wyblakły agg stinto, scolorito, smorto
wyborca m elettore
wyborczy agg elettorale
wybór m -1. scelta f; assortimento 

-2. w pl elezioni f pl
wybrzeże n costa f, riviera f, litorale m
wybuch m -1. (bomby) esplosione 

f -2. (wulkanu) eruzione f -3. (fig) 
scoppio

wybuchnąć vi -1. (o bombie) 
esplodere -2. (fig) scoppiare

wyceniać vt stimare, valutare
wychodzić vi -1. uscire -2. (na coś) 

dare su -3. (drukiem) uscire, essere 
pubblicato

wychodzić za mąż sposarsi
wychowanie n -1. (proces) educazione 

f -2. (ogłada) buona creanza f
wychowywać vt educare, allevare, 

crescere
wyciąg m (wypis) estratto: wyciąg 

bankowy estratto conto
wyciąg narciarski sciovia f, ski-lift inv
wyciągać vt -1. tirare, trarre 

-2. (wyłudzać) spillare

wyciągać wnioski trarre le conclusioni
wyciągać się vr stendersi, sdraiarsi
wycieczka f gita, escursione
wycieraczka f -1. stoino m, zerbino m 

-2. (samochodowa) tergicristallo m
wycierać vt -1. (osuszać) asciugare 

-2. (czyścić) spolverare, pulire
wycinać vt ritagliare
wyciskać vt spremere
wycofywać vt ritirare, togliere
wycofywać się vr ritirarsi
wyczerpany agg -1. (zmęczony) 

esaurito, stanco -2. (wyprzedany) 
esaurito

wyczerpujący agg -1. (męczący) 
estenuante, spossante 
-2. (szczegółowy) esauriente

wyczerpywać się vr esaurirsi, finire
wyczucie n senso m, intuizione f
wyczuwać vt sentire, intuire
wydajność f rendimento m, 

produttività, efficienza
wydajny agg produttivo, efficiente
wydanie n -1. (dokumentu) rilascio m 

-2. (nakład) edizione f
wydarzać się vr succedere, avvenire, 

aver luogo
wydarzenie n evento m, fatto m, 

avvenimento m
wydatek m spesa f : ograniczyć 

wydatki limitare le spese
wydawać vt -1. (pieniądze) spendere 

-2. (dokument) rilasciare
wydawać drukiem pubblicare, 

stampare
wydawać wyrok pronunciare la 

sentenza
wydawać się vr sembrare, parere
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 wydawnictwo – wykształcony •
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wydawnictwo n -1. (publikacja) 
pubblicazione f, edizione f 
-2. (instytucja) casa f editrice

wydobywać vt trarre, tirare fuori, 
cavare

wydorośleć vi maturare, diventare 
adulto

wydział m -1. (uczelni) facoltà f 
-2. (instytucji) ufficio

wydzielać vt (rozdzielać) distribuire, 
razionare

wydzielać zapach odorare
wygasać vi -1. spegnersi -2. (tracić 

ważność) scadere
wygasły agg -1. (o wulkanie) spento 

-2. (o umowie) scaduto
wygląd n aspetto m, aria f
wyglądać vi -1. guardare -2. (mieć 

wygląd) avere un’aria
wygłaszać vt pronunciare, dire
wygłupiać się vr fare lo scemo
wygnanie n esilio m, espulsione f
wygnaniec agg esiliato, esule
wygoda f conforto m, comodità
wygodny agg comodo, confortevole
wygrana f -1. (zwycięstwo) vittoria 

-2. (w grze) vincita, premio m
wygrywać vt vincere
wyjaśniać vt spiegare, chiarire
wyjaśnienie n spiegazione f, 

chiarimento m
wyjawiać vt rivelare, manifestare
wyjazd m partenza f; wyjazd służbowy 

trasferta f
wyjątek n eccezione f
wyjątkowo avv eccezionalmente
wyjątkowy agg eccezionale, insolito
wyjeżdżać vi partire, andare
wyjmować vt togliere, tirare fuori, 

levare, cavare

wyjście n -1. (miejsce) uscita f, porta f 
-2. (fig) soluzione f

wykałaczka f stuzzicadenti m inv
wykaz m (spis) elenco, lista f; wykaz 

cen listino prezzi
wykluczać vt escludere, eliminare
wykluczony agg escluso, espulso
wykład m lezione f (universitaria); 

(odczyt) conferenza f
wykładać vt (uczyć) insegnare
wykładowca m -1. (wyższej uczelni) 

docente -2. (w szkole) professore, 
insegnante

wykładzina f rivestimento m; 
(dywanowa) moquette inv

wykonanie n esecuzione f, 
realizzazione f

wykonawca m -1. esecutore -2. (aktor) 
interprete

wykonawczy agg władza wykonawcza 
potere esecutivo

wykonywać vt fare, eseguire, 
effettuare, realizzare

wykonywać zawód esercitare una 
professione

wykopaliska n pl scavi m pl
wykorzystywać vt approfittare, 

sfruttare
wykres m diagramma, grafico
wykręcać vt (odkręcać) svitare, togliere
wykroczenie n infrazione f, 

contravvenzione f
wykrój m (krawiecki) modello
wykrywacz m kłamstw lie detector 

inv, macchina f della verità
wykrywać vt scoprire, svelare, rivelare
wykrzywiać vt deformare, storcere
wykształcenie n istruzione f, 

formazione f
wykształcony agg colto
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• wykwalifikowany – wyposażenie 
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wykwalifikowany agg qualificato, 
specializzato

wylewać vt -1. (rozlać) spandere, 
versare -2. (o rzekach) straripare 
-3. (z pracy) licenziare

wyliczać vt enumerare, elencare
wyładowany agg (o baterii) esausto
wyładowywać vt (towar) scaricare
wyładowywać się vr na kimś sfogarsi 

su qlcu
wyłamywać vt (wyważać) sfondare
wyłączać vt -1. (gasić) spegnere, 

chiudere -2. (wykluczać) escludere, 
eliminare

wyłącznie avv esclusivamente
wyłącznik m interruttore
wyłączność f esclusività
wyłączny agg esclusivo, unico
wymagać vt esigere, pretendere
wymarły agg (gatunek, ród) estinto
wymarzony agg sognato, desiderato
wymawiać vt -1. (słowa) pronunciare 

-2. (mieszkanie, umowę) disdire
wymazywać vt (wykreślać) cancellare
wymiana f scambio m; (pieniędzy) 

cambio m
wymiar m dimensione f, misura f
wymieniać vt (między sobą) scambiare
wymieniać pieniądze cambiare i soldi
wymiotować vi vomitare, rigettare
wymioty plt vomito m
wymowa f -1. pronuncia -2. (sens) 

significato m
wymówka f -1. (zarzut) rimprovero m 

-2. (wykręt) scusa
wymyślać vt -1. (wynależć) inventare, 

ideare -2. (zmyślać) immaginare, 
inventare

wymyślać vi (komuś) insultare (qlcu)

wynagradzać vt -1. (płacić) retribuire, 
pagare -2. (rekompensować) 
ricompensare

wynagrodzenie n -1. (pensja) 
stipendio m, paga f 
-2. (rekompensata) ricompensa f, 
gratifica f

wynajem m -1. (mieszkania) affitto 
-2. (samochodu) noleggio

wynajmować vt (komuś/od kogoś) 
affittare, noleggiare (a qlcu /da qlcu)

wynalazca m inventore, ideatore
wynalazek m invenzione f
wynaleźć vt inventare, ideare
wynik m risultato
wynosić vt -1. portare fuori 

-2. (o sumie) ammontare a
wyobraźnia f immaginazione
wyolbrzymiać vt esagerare
wypada vimp conviene
wypadać vi -1. (upadać) cadere -2. (fig) 

dobrze wypadać fare una bella figura
wypadek m drogowy incidente 

stradale
wypalać vt -1. (dziurę) bruciare 

-2. (ceramikę) cuocere
wyparować vt -1. evaporare -2. (fig) 

volatilizzarsi, sparire
wypełniać vt riempire
wypisać vt (receptę, zaświadczenie) 

scrivere
wypisać ze szpitala dimettere 

dall’ospedale
wypłata f (pensja) paga
wypoczynek m riposo
wypoczywać vi riposare, riposarsi
wyposażać vt dotare, attrezzare
wyposażenie n -1. (meble) 

arredamento m -2. (urządzenia) 
attrezzatura f
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wypowiedzenie n -1. (pracy) 
licenziamento m -2. (wojny) 
dichiarazione f

wypowiedź f dichiarazione, intervento 
m

wypożyczać vt -1. (komuś) prestare 
-2. (od kogoś) prendere in prestito 
-3. (sprzęt) noleggiare

wypożyczalnia f -1. (książek) biblioteca 
-2. (pojazdów) autonoleggio m

wypracowanie n compito m, 
componimento m, tema m

wyprawa f -1. (naukowa) spedizione 
-2. (ślubna) corredo m

wyprostować się vr raddrizzarsi
wyprostowany agg dritto, eretto
wyprowadzać się vr traslocare
wypróbować vt -1. provare, verificare 

-2. (fig) mettere alla prova
wyprzedaż f svendita, saldi m pl
wyprzedzać vt (pojazd) sorpassare; 

(kogoś) superare
wypuszczać vt -1. (z więzienia) 

scarcerare -2. (na rynek) introdurre
wyrabiać vt -1. produrre, fabbricare 

-2. (fig) już nie wyrabiam non ce la 
faccio più

wyrafinowany agg sofisticato, raffinato
wyraz m parola f
wyraźnie avv chiaramente
wyraźny agg -1. (jasny) chiaro, netto 

-2. (znaczny) visibile
wyrażać vt (coś) esprimere
wyrażenie n espressione f
wyrok m verdetto, sentenza f
wyrostek m (chłopak) giovanetto
wyrostek robaczkowy appendice f
wyrozumiały agg comprensivo, 

tollerante
wyrób m prodotto

wyrównany agg -1. (teren) livellato 
-2. (poziom) uguale

wyróżniać vt -1. (wyodrębniać) 
distinguere -2. (faworyzować) 
trattare meglio, favoreggiare

wyróżniać się vr distinguersi, spiccare
wyrywać vt (coś komuś) strappare 

(qlco a qlcu)
wyrywać się vr strapparsi, sfuggire
wyrządzać vt fare, causare, recare
wyrzucać vt buttare via
wyrzuty m pl sumienia rimorsi
wysadzać vt -1. (z pojazdu) far 

scendere -2. (w powietrze) far saltare
wyschnąć vi asciugarsi, seccarsi
wysepka f (na jezdni) isola spartitraffico
wysiadać vi (z pojazdu) scendere; 

(z samolotu, statku) sbarcare
wysilać się vr sforzarsi, fare uno sforzo
wysiłek m sforzo
wysoki agg alto
wysoko avv alto, in alto; wysoko zajść 

fare carriera
wysokość f altezza
wyspa f isola; wyspa koralowa isola 

corallina
wysportowany agg sportivo
wystarczać vt bastare
wystarczająco avv abbastanza, 

a sufficienza
wystarczający agg sufficiente, bastante
wystawa f -1. esposizione, mostra 

-2. (sklepowa) vetrina
wystawiać vt -1. (eksponaty) esporre 

-2. (dokument) rilasciare -3. (sztukę) 
rappresentare

wystąpienie n -1. (pojawienie 
się) apparizione f, comparsa f 
-2. (przemowa) discorso m

występ m (pokaz) spettacolo
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• występek – wzorowy 
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występek m misfatto, 
contravvenzione f

występować vi -1. (mieć miejsce) 
verificarsi, manifestarsi -2. (grać rolę) 
recitare

wystrzał m sparo, colpo
wystrzelić vi (o broni) sparare
wysyłać vt mandare, inviare, spedire
wysyłka f spedizione
wysypisko n (śmieci) immondezzaio m
wysypka f (med) eruzione, 

esantema m
wyszukany agg ricercato, raffinato
wyścig m corsa f, gara f
wyścig kolarski dookoła Włoch giro 

d’Italia
wyśmiewać się vr deridere, canzonare
wyświadczać vt przysługę rendere un 

servizio
wyświetlać vt (film) proiettare
wytrawny agg -1. (biegły) esperto, 

abile -2. (o winie) secco
wytrącać vt (kogoś) z równowagi far 

uscire di sé (qlcu)
wytrwałość f perseveranza, tenacia
wytrwały agg perseverante, tenace
wytrzeźwieć vi smaltire la sbornia
wytrzymałość f resistenza
wytrzymały agg resistente, rotto
wytrzymywać vt resistere, reggere, 

sopportare
wywiad m -1. intervista f 

-2. (szpiegostwo) spionaggio
wywierać vt (wpływ) influenzare; 

(wrażenie) impressionare
wywoływać vt -1. evocare, suscitare 

-2. (film) sviluppare
wywracać vt rovesciare; capovolgere
wyzdrowieć vi guarire, ristabilirsi

wyznaczać vt -1. fissare, stabilire 
-2. (mianować) designare

wyznać vt confessare
wyznanie n -1. confessione f 

-2. (religia) religione f
wyznawca m -1. (religii) fedele 

-2. (zwolennik) sostenitore
wyzwalać vt liberare, affrancare
wyzwanie n sfida f
wyzwolenie n liberazione f
wyzysk m sfruttamento
wyzyskiwać vt sfruttare
wyzywający agg provocante, insolente
wyższość f superiorità, preminenza, 

supremazia
wyżyna f altopiano m
wyżywienie n alimentazione f, 

nutrimento m
wzajemny agg reciproco, mutuo
wzbudzać vt suscitare, destare
wzbudzać w kimś strach far paura 

a qlcu
wzburzony agg agitato, mosso
wzdłuż prep lungo: wzdłuż ulicy lungo 

la strada
wzdychać vi sospirare
wzgląd m riguardo, considerazione f; 

ze względu na dato/visto che
względnie agg relativamente
względny agg relativo
wzgórze n collina f
wznawiać vt riprendere
wznosić vt -1. alzare, levare 

-2. (budować) costruire, erigere
wznosić toast fare un brindisi
wzorowy agg esemplare, perfetto, 

modello
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wzór m -1. (deseń) disegno -2. (model) 
modello -3. (matematyczny) 
formula f

wzrok m vista f
wzrost m altezza f, statura f
wzruszać vt commuovere, toccare
wzruszać ramionami alzare le spalle
wzruszający agg commovente, 

toccante
wzruszenie n commozione f
wzruszony agg commosso
wzywać vt (wołać) chiamare; 

(do urzędu) convocare

Z
z n (litera) z f, m inv
z, ze prep -1. (skąd, odkąd, z czego) 

da, di -2. (z kim, przy pomocy) con
za prep -1. (poza, z tyłu) fuori, dietro 

-2. (czas) fra, tra -3. (zapłata, 
nagroda, kara) per

za avv troppo: za długo troppo a lungo
zaaferowany agg (zabiegany) 

indaffarato, affacendato
zaangażowanie n -1. (zapał) impegno 

m, zelo m -2. (do pracy) assunzione f
zaangażowany agg -1. impegnato 

-2. (przyjęty) assunto
zaawansowany agg avanzato
zabandażować vt fasciare
zabawa f -1. (gra) gioco m 

-2. (spotkanie towarzyskie) festa
zabawiać vt intrattenere, trattenere
zabawka f giocattolo m

zabezpieczać vt proteggere; garantire, 
assicurare

zabezpieczać się vr (przed czymś) 
proteggersi (da qlco)

zabić się vr -1. (zginąć) perire 
-2. (samobójczo) suicidarsi, uccidersi

zabieg m -1. (med) intervento -2. w pl 
(starania) passi

zabierać vt togliere, portar via, 
prendere

zabierać głos prendere la parola
zabierać się vr (do czegoś) mettersi, 

procedere (a qlco)
zabijać vt uccidere, ammazzare
zablokować się vr bloccarsi
zablokowany agg bloccato
zabłądzić vi smarrirsi, perdersi
zabobon m superstizione f
zaborczy agg possessivo
zabójca m assassino, omicida
zabójczy agg mortale, micidiale
zabójstwo n omicidio m
zabraknąć vi mancare, finire
zabraniać vt vietare, interdire, proibire
zabroniony agg vietato
zabudowany agg : teren zabudowany 

centro abitato
zabytek m monumento
zabytkowy agg monumentale
zachęcać vt incoraggiare, incitare, 

stimolare
zachęta f incorraggiamento m, 

incitamento m
zachłanny agg avido, bramoso
zachmurzony agg nuvoloso
zachodni agg dell’ovest, occidentale
zachodzić vi -1. (o słońcu) tramontare 

-2. (o wydarzeniu) succedere, 
capitare
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• zachodzić w ciążę – zajmować 
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zachodzić w ciążę rimanere incinta
zachorować vi ammalarsi
zachowanie n comportamento m, 

contegno m
zachowywać vt mantenere, conservare
zachowywać się vr comportarsi
zachód m -1. (Słońca) tramonto 

-2. (strona świata) ovest, occcidente
zachwycać się vr (czymś) essere 

entusiasta (di qlco)
zachwycony agg incantato
zachwyt m rapimento, estasi f inv, 

ammirazione f
zaciągać vt : zaciągać dług contrarre 

un debito
zaciekawiony agg incuriosito
zacinać się vr -1. (zranić się) tagliarsi 

-2. (o urządzeniach) bloccarsi 
-3. (jąkać się) balbettare

zaciskać vt stringere, serrare
zacofany agg arretrato: zacofany kraj 

paese arretrato
zaczarowany agg incantato, magico
zaczepiać vt -1. agganciare -2. (fig, 

fam) abbordare
zaczynać vt cominciare
zaczynać się vr cominciare, iniziare
zaćmienie n eclissi f inv: zaćmienie 

Słońca eclissi solare
zadanie n incarico m, compito m
zadawać vt dare, fare: zadawać ból 

far male
zadawać się vr (z kimś) frequentare, 

bazzicare (qlcu)
zadbany agg curato, ben tenuto
zadłużenie n indebitamento m, debiti 

m pl
zadłużony agg indebitato
zadowalać vt soddisfare, accontentare
zadowolenie n soddisfazione f

zadowolony agg contento, soddisfatto
zadrapanie n graffio m, scalfittura f
zadyszany agg ansimante, trafelato
zadziwiać vt stupire, sbalordire
zadziwiający agg sorprendente, 

stupendo
zagadka f indovinello m, enigma m
zagadkowy agg misterioso, enigmatico
zaginąć vt scomparire
zaginiony agg (człowiek) disperso; 

(o rzeczy) smarrito
zagłada f sterminio m, strage
zagłuszać vt sommergere, disturbare
zagmatwać vt (fig) imbrogliare, 

intralciare
zagotować vt bollire
zagradzać vt sbarrare
zagranica f estero m; za granicą 

all’estero
zagraniczny agg estero; (o człowieku) 

straniero
zagrażać vi minacciare
zagrożenie n minaccia f, pericolo m
zagrożony agg in pericolo, a rischio
zagubiony agg perduto, smarrito
zahamowanie n frenata f; (fig) arresto 

m, inibizione f
zainteresować się vr interessarsi
zainteresowanie n interesse m, 

curiosità f
zainteresowany agg interessato, 

incuriosito
zajazd m locanda f, osteria f
zajęcie n -1. impegno m, lavoro m 

-2. w pl (lekcje, wykłady) lezioni pl, 
corsi pl

zajęty agg occupato: miejsca zajęte 
posti occupati

zajmować vt occupare, prendere
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zajmować się vr occuparsi
zakaz m divieto: zakaz postoju divieto 

di sosta
zakazany agg vietato, proibito
zakazywać vt vietare, proibire
zakaźny agg contagioso, infettivo
zakażenie n infezione f
zakątek m angolo, posticino
zaklęcie n scaramanzia f
zakład m -1. azienda f, ditta f, 

stabilimento -2. (o coś) scommessa f
zakładać vt -1. (tworzyć) fondare, 

istituire -2. (ubierać) mettere
zakładać się vt scommettere, fare una 

scomessa
zakładka f (do książki) segnalibro m
zakładnik m ostaggio
zakłopotany agg imbarazzato, confuso
zakłócać vt disturbare
zakłócenia n pl (w radiu, TV) disturbi 

m pl
zakochać się vr innamorarsi
zakochany agg po uszy innamorato 

cotto
zakonnica f suora, religiosa, monaca
zakonnik m frate, religioso, monaco
zakończenie n -1. (koniec) fine f 

-2. (fig, zamknięcie) chiusura f, 
conclusione f

zakończyć vt -1. finire, terminare 
-2. (fig, zamknąć) chiudere, 
concludere

zakończyć się vr finire
zakopywać vt sotterrare, interrare
zakradać się vr entrare di soppiatto, 

insinuarsi
zakręcać vt -1. (słoik, kran) chiudere 

-2. (włosy) arricciare
zakręt m curva f, svolta f: zakręty 

na drogach curve stradali

zakrętka f tappo m
zakrywać vt coprire
zakrzywiony agg piegato, incurvato
zakupy m pl spesa f: robić zakupy fare 

la spesa
zakurzony agg polveroso, impolverato
zakwalifikować się vr qualificarsi
zakwaterowanie n alloggio m, 

sistemazione f
zalecać vt raccomandare, consigliare, 

suggerire
zalecenie n raccomandazione f, 

consiglio m
zaledwie avv appena, solo
zaległy agg arretrato
zaleta f qualità, virtù, pregio m
zalew m lago artificiale, estuario, 

laguna f
zalewać vt (o rzekach) innondare, 

allagare
zależeć vi -1. dipendere: to zależy 

dipende -2. (komuś na czymś) 
tenerci

zaliczać vt -1. annoverare, includere 
-2. (dostać zaliczenie) avere la firma 
del professore

zaliczka f anticipo m
załamanie n nerwowe esaurimento m 

nervoso
załamać się vr (psychicznie) abbattersi, 

demoralizzarsi
załamany agg (przygnębiony) 

abbattuto, depresso
załatwiać vt -1. sbrigare, fare -2. (coś 

komuś) procurare
załoga f -1. (personel) personale 

m, staff m inv -2. (samolotu) 
equipaggio m

założyciel m fondatore, creatore
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• zamach – zapas 
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zamach m attentato; zamach stanu 
colpo di Stato

zamachowiec m attentatore
zamarzać vi gelare, gelarsi, ghiacciare
zamarznięty agg gelato
zamawiać vt -1. (w restauracji, towar) 

ordinare -2. (rezerwować) prenotare
zamek m -1. (budowla) castello 

-2. (w drzwiach) serratura f
zamek m błyskawiczny cerniera f 

lampo, zip f,m inv
zamężna agg sposata, maritata
zamiar m intenzione f
zamiast prep invece di
zamiatać vt spazzare
zamieć f bufera di neve, tormenta
zamieniać się vr scambiare, scambiarsi
zamierzać vt intendere, pensare, 

avere intenzione
zamierzony agg intenzionale, voluto
zamieszanie n confusione f, caos m 

inv, scompiglio m
zamieszkały agg residente, domiciliato
zamieszkanie n: miejsce zamieszkania 

domicilio m
zamieszki plt tumulti m pl, torbidi 

m pl
zamiłowanie n passione f, 

predilezione f
zamknięty agg -1. chiuso 

-2. (o człowieku) riservato
zamorski agg d’oltremare, oltremarino
zamożny agg agiato, benestante
zamówienie n ordine m, 

commissione f
zamrażać vt -1. congelare -2. (ceny) 

congelare, bloccare
zamrażarka f congelatore m
zamrożony agg congelato

zamsz m camoscio
zamykać vt chiudere
zanieczyszczać vt (środowisko) 

inquinare
zanieczyszczenie n -1. (zatrucie) 

inquinamento m -2. (brud) 
sporcizia f

zaniedbany agg trascurato, sciatto
zaniedbywać vt trascurare, negligere
zaniepokojony agg preoccupato, 

ansioso
zanik m scomparsa f, indebolimento; 

(med) atrofia f
zanim cong prima di, prima che
zanosić vt portare, recapitare
zanudzać vt annoiare, tediare
zaokrąglać vt (kwotę) arrotondare, 

fare cifra tonda
zaopatrywać vt fornire, munire
zaopatrzenie n fornitura f, 

rifornimento m
zaostrzać vt -1. appuntare -2. (fig) 

intensificare, rafforzare
zaoszczędzić vt risparmiare
zapach m odore, profumo: brzydki 

zapach cattivo odore
zapadać vimp : zapada noc si fa notte
zapalać vt accendere: zapalać silnik 

accendere il motore
zapalczywy agg impetuoso
zapalenie n (med) infiammazione f
zapalniczka f accendino m
zapalony agg -1. (palący się) acceso 

-2. (fig) appassionato
zapał m entusiasmo, fervore, zelo
zapałka f fiammifero m
zaparcie n (med) costipazione f
zapas m provvista f, scorta f, riserva f
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zapasowy agg di scorta: koło 
zapasowe ruota di scorta

zapasy m pl (w sporcie) lotta f
zapewniać vt assicurare, garantire
zapiekanka f crostino m
zapięcie n chiusura f, fermaglio m
zapinać vt abbottonare; zapinać pasy 

bezpieczeństwa allacciare le cinture 
di sicurezza

zapisywać vt notare, prendere note
zapisywać się vr iscriversi
zaplombować vt -1. sigillare -2. (ząb) 

otturare
zapłacić vt pagare: zapłacić gotówką 

pagare in contanti
zapłata f pagamento m
zapłodnienie n fecondazione f; 

sztuczne zapłodnienie concepimento 
m in provetta

zapłon m accensione f
zapobiegać vt prevenire, impedire
zapobieganie n prevenzione f
zapominać vt dimenticare, 

dimenticarsi
zapominalski m sbadato, sventato
zapowiadać vt -1. annunciare 

-2. (uprzedzać) avvertire, avvisare
zapowiedź f annuncio m, preavviso m
zapracowany agg impegnato
zapraszać vt invitare
zaproszenie n invito m
zaprowadzić vt portare, condurre, 

accompagnare
zaprzeczać vi negare, smentire
zaprzeczenie n negazione f
zaprzyjaźniać się vr (z kimś) farsi 

amico (di qlcu)
zaprzyjaźniony agg amico
zapukać vi bussare

zarabiać vt guadagnare
zaradny agg intraprendente, ingegnoso
zaraz avv subito; zaraz! un attimo!
zaraza f epidemia, pestilenza
zarazek m batterio, germe, bacillo
zaraźliwy agg (med, także fig)

contagioso
zarażać vt contagiare, attaccare
zardzewiały agg arrugginito
zarezerwować vt prenotare
zaręczać się vr fidanzarsi
zaręczony agg fidanzato
zaręczyny plt fidanzamento m
zarobki m pl salario m, stipendio m
zarodek m (biol) embrione
zarozumiały agg presuntuoso, 

vanitoso
zarówno avv : zarówno wy jak oni sia 

voi che loro
zarumienić się vr arrossire
zarys m contorno, profilo
zarysować vt -1. (zadrapać) graffiare, 

scalfire -2. (nakreślić) disegnare, 
delineare

zarząd m amministrazione f, direzione 
f, consiglio

zarządzać vt amministrare, gestire, 
dirigere

zarządzenie n disposizione f, 
ordinanza f, ordine m

zarzut m accusa f, rimprovero
zasada f (reguła) principio m, regola, 

norma
zasadniczy agg -1. fondamentale, 

principale -2. (o człowieku) 
intransigente

zasięg m portata f, limite m
zasiłek m sussidio, assegno: zasiłki 

rodzinne assegni familiari
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• zaskakiwać – zawodowiec 

204

zaskakiwać vt sorprendere, stupire
zaskakujący agg sorprendente
zaskoczenie n sorpresa f, stupore m
zaskoczony agg sorpreso, stupito
zasłabnąć vi sentirsi male, svenire
zasłaniać vt coprire
zasłona f tenda, cortina, tendaggio m
zasługa f merito m
zasługiwać vi (na coś) meritare (qlco)
zaspa f : zaspa śnieżna mucchio m 

di neve
zaspać vi dormire troppo a lungo
zaspokajać vt soddisfare, appagare
zastanawiać się vr pensare, riflettere
zastępca m supplente, sostituto
zastępować vt supplire, sostituire
zastosować vt applicare, adottare
zastosowanie n applicazione f, uso m
zastraszony agg spaventato
zastrzelić vt uccidere (con un colpo 

di fucile)
zastrzeżenie n obiezione f, riserva f
zastrzyk m (med) iniezione f
zasuwa f spranga f, paletto m
zasypiać vi addormentarsi
zasypywać vt colmare, cospargere
zaszczyt m onore
zaszokowany agg scandalizzato
zaświadczenie n certificato m
zatłoczony agg pieno, zeppo, affollato
zatoka f -1. (morska) golfo m, baia 

-2. (nosowa) seno m
zator m -1. (drogowy) ingorgo 

-2. (med) embolia f
zatrucie n (med) intossicazione f
zatrudniać vt assumere, impiegare
zatrudnienie n (zajęcie) impiego m, 

lavoro m
zatrudniony agg impiegato

zatruwać vt -1. avvelenare 
-2. (środowisko) inquinare

zatrzymywać vt fermare, arrestare; 
trattenere

zatrzymywać się vr fermarsi; 
trattenersi

zatuszować vt (coś) mettere (qlco) 
a tacere

zatwierdzać vt approvare, confermare
zatykać vt tappare, turare, tamponare
zaufać vi affidarsi, confidare
zaufanie n fiducia f, confidenza f
zaułek m vicolo: (fig) ślepy zaułek 

vicolo cieco
zauważać vt notare, vedere, accorgersi
zawalić się vr crollare
zawał m (serca) infarto (cardiaco)
zawartość f contenuto m
zawdzięczać vt (coś komuś) dovere 

(qlco a qlcu)
zawiadamiać vt informare, 

communicare, avvertire
zawiadomienie n informazione f, 

avviso m
zawiadomienie o ślubie 

partecipazione f di nozze
zawias m ganghero, cardine
zawiązywać vt allacciare, annodare, 

legare
zawiedziony agg ingannato, deluso
zawierać vt -1. (w sobie) contenere, 

comprendere -2. (umowę) stipulare, 
concludere

zawieszenie n -1. sospensione f 
-2. (pojazdu) sospensione f

zawieszenie broni armistizio m
zawodnik m atleta, sportivo; giocatore
zawodny agg fallace, ingannevole, 

illusorio
zawodowiec m professionista
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 zawodowy – zdejmować •

205

zawodowy agg professionale
zawody plt competizione f, gara f
zawód m -1. professione f, mestiere 

-2. (rozczarowanie) delusione f
zawracać vi (iść/jechać z powrotem) 

tornare
zawracać komuś głowę rompere le 

scatole a qlcu
zawrót m głowy vertigine f, capogiro
zawstydzony agg vergognoso, confuso
zawsze avv sempre
zazdrosny agg geloso, invidioso
zazdrościć vt (komuś czegoś) invidiare 

(qlcu per qlco)
zazdrość f gelosia
zaznaczać vt segnare, marcare, 

sottolineare
zazwyczaj avv di solito, normalmente
zażalenie n reclamo m, lagnanza f
zażenowany agg imbarazzato, confuso
zażywać vt (leki) prendere
ząb m dente: zacisnąć zęby stringere 

i denti
zbawienie n salvezza f, redenzione f
zbędny agg inutile, superfluo
zbić vt rompere: zbić szklankę 

rompere un bicchiere
zbiec vi -1. (z góry) correre giù 

-2. (uciec) evadere, fuggire
zbieg1 m (uciekinier) evaso, fuggiasco
zbieg2 m convergenza f, incontro
zbieg okoliczności coincidenza f
zbierać vt -1. raccogliere 

-2. (kolekcjonować) collezionare
zbierać się vr radunarsi, riunirsi; 

accumularsi
zbiornik m serbatoio, recipiente
zbiorowy agg collettivo

zbiór m -1. collezione f, raccolta f 
-2. w pl (żniwa) raccolto

zbiórka f -1. riunione, raccolta 
-2. (pieniędzy) colletta

zbity agg -1. (stłuczony) rotto 
-2. (pobity) picchiato

zbliżać się vr avvicinarsi
zbocze n versante m, fianco m, pendio 

m
zboczeniec m deviato, psicopatico
zboże n cereale m, grano m
zbrodnia f crimine m, delitto m
zbrodniarz m criminale, delinquente
zbroić się vr armarsi
zbroja f armatura, corazza
zbrzydnąć vi imbruttire, diventare 

brutto
zbuntowany agg ribelle, rivoltoso
zbyt avv troppo
zbytek m sfarzo, fasto, lusso
zdający m (do szkoły, na uniwersytet) 

candidato
zdanie n -1. (w gramatyce) frase f 

-2. (opinia) parere m
zdarzyć się vr succedere, capitare
zdarzenie n evento m, incidente m
zdawać vt egzamin superare/dare un 

esame
zdawać sobie sprawę rendersi conto
zdążyć vi venire in tempo, fare in 

tempo
zdechły agg -1. (o zwierzęciu) morto, 

crepato -2. (fig, fam) sfinito, stanco 
morto

zdecydowanie n determinazione f
zdecydowany agg deciso, determinato
zdeformowany agg deformato, 

sformato
zdejmować vt togliere, levare, sfilare
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• zdemaskować – zginać 

206

zdemaskować vt smascherare, 
denunciare

zdenerwowanie n irritazione f
zdenerwowany agg irritato, agitato
zderzać się vr cozzarsi, urtarsi, 

scontrarsi
zderzak m paraurti inv
zderzenie n collisione f, cozzo m, urto 

m, scontro m
zdjęcie n fotografia f, foto f inv
zdobycz f -1. (łup) bottino m -2. (fig) 

successo m, conquista
zdobywać vt -1. conquistare, prendere 

-2. (fig) raggiungere
zdobywca m conquistatore, vincitore
zdolności f pl doti, talento m
zdolny agg (uzdolniony) dotato, 

capace
zdolny do służby wojskowej abile al 

servizio militare
zdrada f tradimento m: zdrada stanu 

alto tradimento
zdradzać vt tradire
zdrajca m traditore
zdrowie n salute f: na zdrowie! (alla) 

salute!
zdrowy agg sano
zdrzemnąć się vr fare una dormitina, 

appisolarsi
zdumienie n stupore m, sorpresa f
zdumiewać vt stupire, sbalordire
zdumiewający agg sorprendente, 

stupefacente
zdumiony agg stupito, sbalordito
zdyscyplinowany agg disciplinato
zdyskwalifikować vt squalificare
zdzierstwo n strozzamento m
zdziwiony agg sorpreso, stupito

zebra f -1. (zool) zebra -2. (pasy 
na przejściu) zebre f pl

zebranie n riunione f, seduta f
zegar, zegarek m orologio
zegarmistrz m orologiaio
zemdleć vi svenire, perdere i sensi/la 

conoscenza
zemsta f vendetta: przysiąc zemstę 

giurare vendetta
zepsuty agg -1. guasto, rotto 

-2. (o żywności) marcio
zero n -1. zero m -2. (o człowieku) 

zero, nullità f
zerwanie n rottura f
zespół m complesso, gruppo, 

compagnia f
zestaw m kit inv: zestaw do makijażu 

kit da trucco
zestresowany agg stressato
zeszły agg (ubiegły) passato, scorso
zesztywniały agg irrigidito
zeszyt m quaderno: zeszyt w linie 

quaderno a righe
zewnątrz avv : na zewnątrz fuori
zewnętrzny agg esterno, esteriore
zez m (med) strabismo
zeznanie n (w sądzie) testimonianza f
zeznawać vt testimoniare, fare la 

testimonianza
zezowaty agg strabico, guercio
zezwolenie n autorizzazione f, 

permesso m
zgadywać vt indovinare
zgadzać się vr accettare; (pokrywać 

się)corrispondere
zgadzać się ze sobą andare d’ 

accordo
zgiełk m rumore, chiasso
zginać vt piegare
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 zgłaszać się – zmartwiony •

207

zgłaszać się vr (stawiać się) presentarsi
zgłaszać się na ochotnika farsi 

volontario
zgniły agg marcio, guasto, putrefatto
zgoda f -1. (harmonia) accordo m, 

armonia -2. (zezwolenie) permesso 
m, autorizzazione

zgodny agg -1. conciliante 
-2. (z czymś) conforme (a qlco)

zgon m decesso, morte f
zgrabny agg ben fatto, bello
zgromadzenie n assemblea f, 

riunione f
zgubiony agg perduto
zgwałcić vt violentare, stuprare
ziarno n grano m
ziele n erba f: zioła przyprawowe erbe 

aromatiche
zieleń f verde m
zielony agg verde
zielsko n erbaccia f, malerba f
ziemia f -1. (planeta) Terra -2. (grunt) 

terra, suolo m
ziemniak m patata f
ziewać vi sbadigliare
zięć m genero
zima f inverno m
zimno avv freddo: jest zimno fa freddo
zimny agg freddo
zimowisko m settimana f bianca
zimowy agg d’inverno, invernale
zjawa f fantasma m
zjawiać się vr apparire, venire
zjawisko n fenomeno m
zjazd m -1. (z góry) discesa f 

-2. (kongres) convegno
zjednoczenie n unione f, 

unificazione f
zjednoczony agg unito, unificato

zjednoczyć się vr unirsi
zjeżdżać vi scendere
zjeżdżalnia f scivolo m
zlecać vt (coś komuś) incaricare (qlcu 

di qlco)
zlecenie n commissione f: na zlecenie 

su commissione
zlew, zlewozmywak m acquaio, 

lavandino
złamanie n (med) frattura f, rottura f
złapać vt afferrare, prendere, 

acchiappare
zło n male m
złocony agg dorato
złodziej m ladro: złodziej-dżentelmen 

ladro in guanti gialli
złom m rottame m
złościć vt irritare, arrabbiare
złościć się vr arrabbiarsi, stizzirsi
złość f rabbia, collera, ira, stizza
złośliwość f malizia, cattiveria
złośliwy agg -1. cattivo, malizioso 

-2. (med) maligno
złoto n oro m: białe złoto oro bianco
złoty m (jednostka monetarna) zloty
złoty agg d’oro
złożony agg (skomplikowany) 

complesso, complicato
złudzenie n illusione f
zły agg -1. (cecha) cattivo 

-2. (rozgniewany) arrabbiato
zmaganie n lotta f, combattimento m
zmarły m morto, defunto
zmarnowany agg sprecato
zmarszczka f -1. (na skórze) ruga 

-2. (na tkaninie) piega
zmartwienie n preoccupazione f, 

ansia f
zmartwiony agg preoccupato
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• zmarznąć – zniknięcie 

208

zmarznąć vi prendere/avere freddo
zmarznięty agg freddo, gelido
zmęczenie n fatica f, stanchezza f
zmęczony agg stanco
zmęczyć się vr stancarsi, affaticarsi
zmiana f -1. cambiamento m -2. (czas 

pracy) turno m
zmieniać vt cambiare, modificare
zmieniać się vr cambiare, modificarsi
zmienny agg variabile
zmierzać vi -1. (kierować się) dirigersi 

-2. (dążyć) mirare
zmierzch m crepuscolo
zmieszany agg (zakłopotany) confuso
zmniejszać vt diminuire, abbassare
zmniejszać się vr diminuire, 

abbassarsi
zmniejszenie n diminuzione f, 

riduzione f
zmoczyć vt bagnare
zmodernizować vt modernizzare, 

rimodernare
zmodyfikowany agg modificato
zmoknąć vi bagnarsi, inzupparsi
zmowa f congiura, complotto m
zmrok m crepuscolo, buio, tenebre 

f pl
zmuszać vt costringere, forzare
zmylić vt (kogoś) ingannare, eludere 

(qlcu)
zmysł m senso
zmysłowy agg sensitivo
zmyślać vt inventare, mentire
zmyślony agg inventato, falso
zmywacz m do paznokci solvente per 

unghie
zmywać vt lavare: zmywać naczynia 

lavare i piatti

zmywać się vr (fam, uciekać) 
svignarsela

zmywarka f lavastoviglie f, m inv
znaczek m francobollo
znaczenie n (sens) senso m, 

significato m
znaczny agg notevole, importante
znaczyć vt significare, voler dire: 

to znaczy cioè
znać vt conoscere
znać się vr -1. (na czymś) intendersi 

-2. (z kimś) conoscersi
znajdować vt trovare
znajdować się vr trovarsi, essere
znajomość f conoscenza
znajomy agg conosciuto, familiare
znajomy m conoscente, amico
znak m segno, cenno, gesto
znakomity agg eccellente, eminente, 

bellissimo, stupendo
znaleźne n mancia f competente
znamię n (med) nevo m; (fam) voglia f
znany agg conosciuto, famoso
znęcać się vr maltrattare, incrudelire
znęcanie się n maltrattamento m
zniechęcać vt scorraggiare, deprimere
zniechęcony agg abbattuto, 

scoraggiato, avvilito
zniecierpliwienie n impazienza f
zniecierpliwiony agg impaziente
znieczulenie n (med) anestesia f
zniekształcać vt deformare, sformare
zniekształcony agg deformato
zniesienie n (usunięcie) abolizione f
zniewaga f oltraggio m, insulto m
znieważać vt oltraggiare, offendere
znikać vi sparire
zniknięcie n scomparsa f, sparizione f
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 zniszczenie – zwierzać się •

209

zniszczenie n distruzione f, 
demolizione f

zniszczony agg distrutto, demolito, 
rovinato

zniżka f sconto m
znosić vt -1. (na dół) portare giù 

-2. (wytrzymywać) sopportare 
-3. (kasować) abolire

znośny agg sopportabile, tollerabile
znowu avv di nuovo
znudzony agg annoiato
znużony agg stanco, spassato
zobaczyć vt vedere
zobowiązanie n dovere m, impegno m
zobowiązywać się vr impegnarsi
zodiak m zodiaco: znaki zodiaku segni 

zodiacali
zoo n inv zoo m inv
zoologia f zoologia
zorganizowany agg organizzato
zorientowany agg informato
zostać vi (kimś) diventare, divenire
zostawać vi -1. rimanere, stare -2. (być 

resztą) avanzare
zostawiać vt -1. (coś) lasciare 

-2. (kogoś) abbandonare, lasciare
zrelaksowany agg rilassato
zręczny agg -1. (zwinny) abile 

-2. (sprytny) astuto, scaltro
zrozpaczony agg disperato
zrozumiały agg chiaro, comprensibile
zrozumienie n comprensione f
zrównoważony agg equilibrato
zrujnowany agg rovinato, in rovina
zrywać vt -1. (zbierać) cogliere -2. (fig) 

rompere
zrywać vi (z kimś) rompere (con qlcu)
zrywać się vr scattare

zrzekać się vr (czegoś) rinunciare 
(a qlco)

zrzędzić vi brontolare, borbottare
zrzucać się vr (fam) fare una colletta
zszywacz m cucitrice f, pinzatrice f
zszywać vt -1. cucire insieme 

-2. (med) suturare
zszywka f graffa
zuchwały agg arrogante, sfacciato, 

spavaldo
zupa f zuppa: zupa jarzynowa 

minestrone m
zupełnie avv completamente, affatto
zupełny agg assoluto, intero, totale
zużycie n -1. consumo m 

-2. (zniszczenie) usura f, logorio m
zużywać vt consumare
zużywać się vr consumarsi
zwalczać vt combattere, lottare
zwalniać vt -1. (od czegoś) 

esonerare -2. (więźnia) liberare 
-3. (pracownika) licenziare

zwarcie n (elektryczne) corto circuito m
zwariować vi impazzire, ammattire
zwariowany agg impazzito, pazzo, 

matto
zwarzyć się vr raggrumarsi, impazzare
związek m (zależność) relazione f, 

rapporto
związek zawodowy sindicato
zwichnąć vt (med) slogare, lussare: 

zwichnąłem sobie rękę mi si è 
slogata una mano

zwichnięcie n (med) slogamento m, 
lussazione f

zwiedzać vt visitare
zwiedzający m visitatore
zwiedzanie n visita f
zwierzać się vr confidarsi

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   209Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   209 3-01-12   12:51:303-01-12   12:51:30

3136893



3136893

• zwierzchnik – żal 

210

zwierzchnik m superiore, capo
zwierzę n animale m, bestia f
zwierzęcy agg animale
zwiędnięty agg appassito, avvizzito
zwiększać vt aumentare
zwiększać się vr aumentare, crescere
zwięzły agg conciso, laconico
zwijać vt -1. arrotolare -2. (likwidować) 

liquidare, chiudere
zwinność f agilità, destrezza
zwinny agg agile, destro
zwiotczały agg flaccido, floscio
zwisać vi pendere
zwlekać vi trascinare, temporeggiare
zwłaszcza avv soprattutto
zwłoka f ritardo m
zwłoki plt salma f, spoglia f
zwolennik m seguace, partigiano, 

fautore
zwolnienie n -1. (lekarskie) certificato 

m medico -2. (z pracy) congedo m, 
licenziamento m

zwolniony agg (z pracy) licenziato; 
(z więzienia) liberato

zwoływać vt radunare, convocare
zwracać vt -1. rendere, restituire 

-2. ((wymiotować) rigettare, vomitare
zwracać się vr -1. rivolgersi 

-2. (amortyzować się) rimunerare
zwrot m -1. (oddanie) restituzione f 

-2. (wyrażenie) locuzione f, modo m 
di dire

zwrotka f strofa, stanza
zwrotnik m tropico
zwycięski agg vittorioso, trionfale
zwycięstwo n vittoria f, trionfo m
zwycięzca m vincitore
zwyciężać vi vincere

zwyczaj m -1. (obyczaj) costume, uso 
-2. (nawyk) abitudine f

zwykle avv di solito, normalmente
zwykły agg -1. normale, solito 

-2. (prosty) semplice
zysk m profitto, guadagno, lucro
zyskać vt (skorzystać) guadagnare, 

trarre profitto
zyskać na czasie guadagnare tempo
zyskowny agg redditizio, lucrativo
zżyty agg affezionato

Ź
ź n (litera) lettera ź
źdźbło n filo m
źle avv male: źle wychowany 

maleducato
źrebak m puledro
źrenica f pupilla
źródło n -1. sorgente f, fonte f -2. (fig) 

fonte f, origine f

Ż
ż n (litera) lettera ż
żaba f rana
żaden agg, pron nessuno, alcuno
żagiel m vela f: pod pełnymi żaglami 

a gonfie vele
żaglówka f barca a vela
żal m dolore, rimpianto, pena f
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 żalić się – życzliwość •

211

żalić się vr lamentarsi, lagnarsi
żaluzja f persiana, (roleta) avvolgibile 

m
żałoba f lutto m: żałoba narodowa 

lutto nazionale
żałosny agg lamentoso, triste
żałować vi essere spiacente: żałuję, 
że … mi dispiace di ...

żar m -1. brace f -2. (upał) caldo, 
calore

żarliwy agg fervido, fervente, ardente
żarówka f lampadina
żart m scherzo
żartować vi scherzare: nie żartuję non 

scherzo
żądać vt chiedere, pretendere, esigere
żądanie n richiesta f, domanda f, 

esigenza f
żądlić vt pungere
żądło n pungiglione m, aculeo m
że cong che, di: myślę, że tak penso 

di sì
żeberka n pl (wieprzowe) costina f
żebrać vi mendicare: żebrać o chleb 

mendicare il pane
żebrak m mendicante
żebro n costola f, costa f
żeby cong per, perché, affinché
żeglarz m navigatore
żeglować vi navigare; żeglować w sieci 

navigare (in Internet)
żegluga f navigazione
żegnać vt salutare
żegnać się vr -1. salutarsi 

-2. (przeżegnać się) fare il segno 
della croce

żel m gel inv: żel do włosów gel per 
capelli

żelatyna f gelatina

żelazko n ferro da stiro
żelazny agg di ferro; żelazne alibi 

l’alibi di ferro
żelazo n ferro m
żenić się vr sposarsi
żenujący agg imbarazzante
żeński agg femminile
żeton m -1. (telefoniczny) gettone 

-2. (do gry) fiche f inv
żłobek m (dla dzieci) asilo nido
żmija f vipera, serpe
żniwa n pl raccolta f
żołądek m stomaco
żołądź m ghianda f
żołnierz m soldato
żona f moglie, sposa
żonaty agg sposato
żongler m giocoliere
żonkil m giunchiglia f
żółć f bile
żółknąć vt ingiallire, diventare giallo
żółtaczka f itterizia, ittero m
żółtko n tuorlo m, rosso m d’uovo
żółty agg giallo
żółw m tartaruga f
żubr m bisonte
żuć vt -1. (o człowieku) masticare 

-2. (o zwierzętach) ruminare
żuraw m gru f inv
żurnal m rivista f di moda, figurino
żużel m scorie f pl
żwir m ghiaia f
życie n vita f: pieskie życie vita da cane
życiorys m curricolo, curriculum m 

inv vitae
życiowy agg vitale
życzenie n augurio m: moc życzeń 

tanti auguri
życzliwość f benevolezza
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• życzliwy – żyzny 

212

życzliwy agg benevolo, favorevole
życzyć vt -1. (chcieć) desiderare, 

volere -2. (komuś) augurare
żyć vi vivere; int niech żyje! evviva!/

viva!
Żyd m ebreo
żydowski agg ebreo, ebraico
żyjący agg vivente, vivo
żylak m (med) varice f, vena f varicosa
żyletka f lametta da barba
żyła f vena
żyrafa f giraffa
żyrandol m lampadario
żyto n segale f

żywica f resina: żywica syntetyczna 
resina sintetica

żywić vt -1. nutrire -2. (utrzymywać) 
mantenere

żywić się vr nutrirsi
żywienie n alimentazione f, 

nutrimento m
żywioł m forza f naturale, elemento
żywność f cibo m, viveri m pl
żywo avv vivamente
żywy agg -1. vivente, vivo -2. (fig) vivo, 

intenso, vivace
żyzny agg fertile: żyzny grunt terreno 

fertile
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 a – abito da sposa •

A
a1 f, m inv (litera) a: dall’a alla zeta 

od a do z
a2 prep do, w, o: vado a casa idę 

do domu; vengo da te alle due 
przyjdę do ciebie o drugiej

a caso przypadkiem
a tentoni po omacku
abate m opat
abbaglianti mpl światła drogowe/

długie
abbaiare vi -1. szczekać, ujadać 

-2. wrzeszczeć, krzyczeć
abbaino m -1. okno mansardowe 

-2. mansarda
abbandonare vt -1. porzucić, opuścić 

-2. zaniechać
abbassare vt -1. opuścić, spuścić 

-2. obniżyć, zniżyć
abbassare i prezzi opuścić ceny
abbassare la cresta spuścić z tonu
abbasso avv w dół, na dole
abbasso int precz!: abbasso la guerra! 

precz z wojną!
abbastanza avv dosyć, wystarczająco
abbattere vt -1. obalić, powalić 

-2. zabić
abbattersi vr -1. upaść, runąć 

-2. upaść na duchu
abbazia f opactwo
abbellire vt upiększać, ozdabiać
abbicì m -1. abecadło -2. elementarz 

-3. podstawy: abbici del giornalismo 
abc dziennikarstwa

abbigliamento m ubranie, odzież
abbonamento m abonament, 

prenumerata
abbonamento mensile bilet 

miesięczny
abbonare vt (za)prenumerować (dla 

kogoś)

abbonarsi vr (za)prenumerować (dla 
siebie)

abbonato m abonent, prenumerator
abbondante agg obfity
abbondanza f obfitość, dostatek
abbondare vi obfitować, być 

w nadmiarze
abbottonare vt zapiąć ( na guziki)
abbracciare vt -1. ściskać, obejmować 

-2. zawierać
abbracciarsi vr ściskać się, obejmować 

się
abbraccio m uścisk
abbreviare vt skracać, skrócić
abbreviazione f skracanie, skrót
abbronzarsi vr opalać się
abbronzatura f opalenizna
abbrustolire vt opiekać (chleb), 

prażyć, palić (kawę)
abbuffarsi vr opychać się, objadać się
abbuono m obniżka, bonifikata
abdicare vi abdykować
abdicazione f abdykacja
aberrazione f aberracja, odchylenie 

od normy
abete m jodła
abile agg -1. zręczny, sprytny 

-2. zdolny, uzdolniony -3. zdolny 
(do czegoś), zdatny

abilità f -1. zręczność, spryt 
-2. zdolność -3. zdatność

abilitare vt uprawniać (do czegoś), 
kwalifikować

abitacolo m kabina (samochodu, 
pilota samolotu)

abitante m, f mieszkaniec, mieszkanka
abitare vt, vi zamieszkiwać, mieszkać
abitato agg zamieszkały, zaludniony
abitato m teren zabudowany
abitazione f mieszkanie, miejsce 

zamieszkania, dom
abito m ubranie, ubiór; sukienka
abito da sera strój wieczorowy, suknia 

wieczorowa
abito da sposa suknia ślubna
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• abituale – accettare 

abituale agg -1. zwykły, zwyczajny, 
normalny -2. stały: un cliente 
abituale stały klient

abituare vt przyzwyczaić
abituarsi vr przyzwyczaić się, 

przywyknąć
abituato agg przyzwyczajony, 

przywykły
abitudine f przyzwyczajenie
abluzione f mycie się, obmywanie
abolire vt -1. znieść (coś), kasować 

-2. obalać
abominazione f wstręt, obrzydzenie
aborto m poronienie, aborcja
abusare vt nadużywać
abusato agg nadużywany: parola 

abusata wyraz nadużywany
abusivo agg bezprawny, 

niedozwolony: parcheggio abusivo 
nielegalne parkowanie

abuso m -1. nadużywanie 
-2. nadużycie, przekroczenie

acacia f akacja
acanto m akant: foglie di acanto liście 

akantu
acca f (nazwa litery h) ha
accademia f -1. (instytucja) akademia: 

Accademia dei Lincei (we Włoszech) 
Akademia Rysiów -2. (szkoła wyższa) 
akademia : Accademia di Belle Arti 
Akademia Sztuk Pięknych

accademico agg -1. akademicki: 
anno accademico rok akademicki 
-2. uniwersytecki

accadere vi wydarzyć się, zdarzyć się, 
dziać się

accaduto m zdarzenie, zajście
accanimento m zaciekłość, zajadłość
accanito agg -1. zawzięty, zażarty 

-2. nałogowy: un fumatore accanito 
nałogowy palacz

accanto avv obok, w pobliżu, blisko
accapatoio m płaszcz kąpielowy

accarezzare vt -1. głaskać, pieścić, 
muskać -2. snuć: accarezzare un 
progetto snuć jakiś plan

accasarsi vr -1. ożenić się -2. wyjść 
za mąż

accattone m żebrak
accecare vt -1. oślepić -2. zaślepiać
accecarsi vi ślepnąć, tracić wzrok
accedere vi -1. dojść, dotrzeć 

-2. przystąpić ( do czegoś)
accelerare vt przyspieszyć
acceleratore m pedał gazu
accelerazione f przyspieszenie
accendere vt -1. zapalać, rozpalać 

-2. zapalać, włączać
accendersi vr -1. zapalać się, rozpalać 

się -2. pałać, płonąć
accendigas m zapalarka do gazu
accendino m zapalniczka 

(do papierosów)
accennare vt, vi -1. pokazać, wskazać 

-2. dawać znaki -3. napomknąć
accennare una canzone zaintonować 

piosenkę
accenno m -1. skinienie, znak 

-2. wzmianka, aluzja
accensione f -1. zapalanie (się), 

rozpalanie -2. zapłon
accento m akcent
accentuare vt -1. akcentować, 

wymawiać z naciskiem -2. kłaść 
nacisk, uwypuklić

accentuarsi vr -1. zaznaczyć się, 
uwydatnić się -2. pogłębiać się, 
przybierać na sile

accertare vt sprawdzać, potwierdzać
accertarsi vr upewniać się
accessibile agg -1. dostępny, osiągalny 

-2. (o człowieku) bezpośredni 
-3. przystępny

accesso m wejście, dojazd, dostęp
accessori m pl akcesoria
accetta f siekierka
accettare vt -1. przyjąć (coś) 

-2. zgodzić się
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 accettare una proposta – addormentare •

accettare una proposta przystać 
na propozycję

accettazione f -1. przyjęcie (czegoś) 
-2. punkt przyjmowania, izba 
przyjęć, rejestracja

acchiappare vt -1. chwycić, złapać 
-2. przyłapać

acciaio m stal
accidentale agg przypadkowy
accidente m zdarzenie, przypadek; 

per accidente przypadkowo
accidenti int do licha!, do diabła!
acciuga f sardela
accigliarsi vr marszczyć brwi, 

zachmurzyć się
accoglienza f przyjęcie (kogoś), 

ugoszczenie
accogliere vt -1. przyjąć (kogoś), 

ugościć -2. zaaprobować
accomodare vt naprawić, poprawić, 

zreperować
accomodarsi vr usiąść, rozgościć się: 

si accomodi per favore proszę się 
rozgościć

accompagnare vt -1. towarzyszyć 
(komuś), odprowadzać (kogoś) 
-2. akompaniować

accompagnatore m -1. pilot wycieczki 
-2. akompaniator

accompagnatrice f -1. pilotka 
wycieczki -2. akompaniatorka

acconciatura f fryzura, uczesanie
acconto m zaliczka
accordo m -1. zgodność; d’accordo! 

zgoda! -2. układ, porozumienie 
-3. akord (muzyczny)

accorgersi vr spostrzec się, 
zorientować się

accrescere vt powiększać, zwiększać
accumulare vt gromadzić, zbierać
accumulatore m akumulator
accusa f oskarżenie
accusare vt oskarżać
aceto m ocet: aceto balsamico ocet 

balsamiczny

acetosa f szczaw
acidità f kwaśność; acidità di stomaco 

nadkwasota
acido m kwas
acido agg kwaśny
acne f trądzik
acqua f woda: acqua corrente, 

potabile, minerale woda bieżąca, 
pitna, mineralna

acquaio m zlew, zlewozmywak
acquario m -1. akwarium -2. Acquario 

(znak zodiaku) Wodnik
acquasanta f woda święcona
acquazzone m ulewa
acquerello m akwarela
acquisto m zakup, nabytek
acquolina f -1. deszczyk -2. ślinka
acquoso agg wodnisty
acre agg cierpki, ostry
acrilico m akryl
acrobata m, f akrobata, akrobatka
akrobazia f acrobacja
acrobazia aerea akrobacja lotnicza
acropoli f akropol
aculeo m żądło
acustica f akustyka
acustico agg akustyczny
acuto agg ostry: dolore acuto ostry ból
adatto agg odpowiedni, zdatny
addestramento m -1. szkolenie 

-2. tresura -3. trening
addestrare vt -1. szkolić -2. tresować 

-3. ćwiczyć
addestrarsi vr wprawiać się, trenować
addetto m pracownik (przydzielony 

do jakiejś pracy)
addetto culturale attaché kulturalny
addio m pożegnanie: addio! żegnaj!
addirittura avv aż, nawet
addizionare vt dodawać
addolcire vt -1. słodzić -2. uśmierzać, 
łagodzić

addome m brzuch
addormentare vt usypiać (kogoś)
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• addormentarsi – affresco 

addormentarsi vr -1. usnąć 
-2. (o nodze, ręce) drętwieć

addosso avv na siebie, na sobie: 
portava addosso un cappotto miał 
na sobie płaszcz

adeguato agg odpowiedni, stosowny
adempiere vt spełnić, wykonać: 

adempiere una promessa spełnić 
obietnicę

adepto m adept
aderire vi -1. przylegać -2. wstąpić 

(do czegoś)
adesivo agg lepki, klejący
adesivo m -1. klej -2. naklejka
adesso avv teraz
adolescente m, f nastolatek, nastolatka
adolescenza f okres dorastania, 

młodość
adoperare vt posługiwać się (czymś), 

używać (czegoś)
adorare vt uwielbiać, czcić
adottare vt -1. adoptować (dziecko) 

-2. przyjąć, zastosować(coś)
adozione f -1. adopcja -2. wybór 

(czegoś)
adulto m dorosły
aereo m samolot: aereo charter czarter
aereo a reazione, di linea samolot 

odrzutowy, liniowy
aeroporto m lotnisko
aerosol m aerozol
afa f duchota
affacendarsi vr -1. krzątać się 

-2. trudzić się
affamare vt głodzić
affamato agg głodny, wygłodniały
affanno m -1. duszność, zadyszka 

-2. strapienie
affare m -1. sprawa -2. interes: un 

grosso affare olbrzymi interes
affari esteri sprawy zagraniczne
affascinante agg uroczy, czarujący
affascinare vt zachwycać, fascynować
affatto avv -1. wcale: niente affatto 

wcale nie -2. zupełnie

affermare vt potwierdzić, stwierdzić
affermarsi vr zdobyć uznanie, odnieść 

sukces
affermativo agg potwierdzający, 

twierdzący
afferrare vt chwycić, łapać
affettato m wędlina w plasterkach
affetto m uczucie, sentyment, miłość
affettuoso agg czuły, serdeczny
affezionarsi vr przywiązać się 

(uczuciowo), polubić
affezionato agg przywiązany, 

kochający, oddany
affidare vt powierzać, zawierzać (coś 

komuś)
affinché cong aby, żeby
affine agg pokrewny, podobny
affissione f rozlepianie plakatów/

ogłoszeń: divieto di affissione zakaz 
rozlepiania

affisso m plakat, afisz
affittare vt wynająć: affittasi 

do wynajęcia
affitto m -1. wynajem, wynajęcie 

-2. czynsz
affittuario m najemca, lokator
affliggere vt martwić, smucić
affliggersi vr martwić się, smucić się
afflitto agg zmartwiony, zasmucony
affluente m dopływ (rzeki)
affluire vi -1. wpływać, dopływać 

-2. tłumnie przybywać
afflusso m -1. napływ (czegoś) 

-2. natłok (ludzi)
affogare vi (u)tonąć; affogare nei debiti 

tonąć w długach
affogare vt -1. dusić, dławić -2. topić: 

affogare un dispiacere nell’alcol 
utopić troski w kieliszku

affogato m lody polane likierem lub 
kawą

affollato agg zatłoczony
affrancare vt ofrankować (list,paczkę)
affresco m fresk
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 affrontare – ala •

affrontare vt -1. stawić czoło (czemuś) 
-2. roztrząsać (coś)

affronto m afront, obraza, zniewaga
africano agg afrykański
africano m Afrykanin
afta f pleśniawka
agata f agat
agave f agawa
agenda f notatnik, terminarz
agente m, f -1. agent, agentka 

-2. czynnik (chemiczny)
agente di polizia funkcjonariusz 

policji
agente segreto tajny agent
agenzia f agencja, biuro
agenzia di viaggi biuro podróży
agenzia immobiliare biuro obrotu 

nieruchomościami
agevolare vt ułatwiać
agevolazione f ułatwienie, ulga: 

concedere, ricevere agevolazioni 
przyznać, otrzymać ulgi

aggettivo m przymiotnik
aggiornamento m -1. aktualizowanie, 

doszkalanie (się) -2. odroczenie, 
odłożenie

aggiornare vt -1. aktualizować 
-2. odraczać

aggiornarsi vr poszerzać swoją 
wiedzę, być na bieżąco

aggiungere vt dodawać, dorzucić
aggiunta f dodatek; in aggiunta 

ponadto
aggiunto agg -1. dodany, dodatkowy 

-2. segretario aggiunto zastępca 
sekretarza

aggiustamento m naprawienie, 
naprawa

aggiustare vt naprawić, naregulować
aggiustarsi vr dojść do porozumienia, 

ugodzić się
agglomerato m urbano aglomeracja 

miejska
aggravarsi vr pogarszać się, wzmagać 

się

aggredire vt -1. napadać, napaść 
-2. znieważyć, obrazić

aggressione f napaść, agresja
aggressivo agg agresywny, napastliwy
agressore m napastnik, agresor
agiato agg zamożny, dobrze 

sytuowany
agio m wygoda, dostatek
agire vi działać, postępować
agitare vt -1. wstrząsać, potrząsać 

-2. machać -3. agitować
agitarsi vr -1. rzucać się, miotać się 

-2. przejmować się
aglio m czosnek
agnello m jagnię
agnolotti m pl pierożki „agnolotti”
ago m igła: cercare un ago in un 

pagliaio szukać igły w stogu siana
ago della siringa igła do zastrzyków
agonia f agonia
agopuntura f akupunktura
agosto m sierpień
agricolo agg rolniczy, rolny
agricoltore m rolnik
agricoltura f rolnictwo
agriturismo m agroturystyka
agro agg cierpki, kwaśny
agrodolce agg kwaśnosłodki
agrumi mpl owoce cytrusowe
aids m AIDS
airbag m inv poduszka powietrzna
aiuola f rabata, trawnik: è vietato 

calpestare le aiuole nie deptać 
trawników

aiutante m -1. pomocnik -2. adiutant
aiutare vt -1. pomagać (komuś) 

-2. ułatwiać
aiutarsi vr pomagać sobie (samemu, 

nawzajem)
aiuto m -1. pomoc: aiuto! na pomoc!, 

ratunku! -2. pomocnik
aiuto regista asystent reżysera
ala f -1. skrzydło (ptaka, owada) 

-2. skrzydło (przedmiotu)
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• alba – alluminio 

alba f -1. świt: all’alba o świcie 
-2. początek, zaranie

albatro m albatros
albergatore m hotelarz
albergo m hotel; albergo per la 

gioventù schronisko młodzieżowe
albero m -1. drzewo -2. wał: albero 

di trasmissione wał napędowy 
-3. maszt (statku)

albero di Natale choinka
albicocca f (owoc) morela
albo m (lub album w znacz. -3. i -4.) 

-1. tablica ogłoszeń -2. rejestr 
osób danego zawodu: albo dei 
procuratori wykaz prokuratorów 
-3. album (na zdjęcia), klaser 
(na znaczki) -4. księga, album

albume m białko (jajka)
alcol, alcool m inv alkohol
alcolico m napój alkoholowy
alcolismo m alkoholizm
alcolista m,f alkoholik, alkoholiczka
alcuno agg -1. w pl kilka -2. w sing 
żaden

alcuno pron -1. nikt -2. w pl niektórzy: 
alcuni di voi niektórzy z was

aldilà m życie pozagrobowe
aletta f -1. lotka (ptaka) -2. skrzydełko 

obwoluty
alfabetico agg alfabetyczny
alfabeto m alfabet
alga f wodorost, glon
algebra f algebra
aliante m szybowiec
alibi m -1. alibi -2. usprawiedliwienie
alice f sardela, anchois
alimentare vt -1. żywić, karmić 

-2. zasilać, zaopatrywać
alimentarsi vr żywić się, odżywiać się
alimentare agg spożywczy
alimentari m pl artykuły spożywcze: 

negozio di alimentari sklep 
spożywczy

alimenti m pl alimenty

alimento m pożywienie, jedzenie, 
pokarm

aliscafo m wodolot
alito m -1. oddech -2. powiew (wiatru)
allaciare vt zapiąć, zasznurować, 

zawiązać
allaciare le cinture di sicurezza 

zapiąć pasy bezpieczeństwa
allagare vt zalać (wodą)
allargare vt poszerzać, rozszerzać
allarmare vt alarmować, niepokoić
allarmarsi vr (za)niepokoić się, wpaść 

w panikę
allarme m -1. alarm: falso allarme 

fałszywy alarm -2. (urządzenie) 
allarm -3. niepokój, strach

allattare vt karmić piersią
alleanza f alians, sojusz
allegare vt załączyć (coś do czegoś)
allegato m załącznik
allegria f wesołość, radość
allegro agg wesoły, radosny
allenamento m trening, trenowanie
allenarsi vr trenować
allenatore m trener
allergia f -1. alergia, uczulenie 

-2. awersja: avere l’allergia allo 
studio mieć awersję do nauki

allergico agg alergiczny, uczuleniowy
allergico m alergik
allevare vt hodować (zwierzęta), 

uprawiać (rośliny)
allieva f uczennica
allievo m uczeń
alloggio m mieszkanie, kwatera
allontanarsi vr oddalić się
allora avv -1. teraz, w tej chwili 

-2. wówczas, wtedy
allora prep (no, a) więc
alloro m wawrzyn, laur: riposare sugli 

allori spocząć na laurach
allucinazione f halucynacja, 

przywidzenie
alludere vi napomknąć, zrobić aluzję
alluminio m aluminium

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   220Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   220 3-01-12   12:51:313-01-12   12:51:31

3136893



3136893

221

 allunga – ammenda •

allunga f przedłużacz
allungare vt -1. wydłużać, przedłużać, 

-2. rozcieńczać
allusione f -1. aluzja -2. wzmianka
alluvione m powódź
almeno avv przynajmniej
aloe m,f inv aloes
alpinismo m alpinizm
alpinista m,f alpinista, alpinistka
alpino agg alpejski
alt int stop!
altalena f huśtawka
altare m ołtarz
alterare vt pogarszać, zmieniać 

na gorsze
alterarsi vr -1. psuć się, uszkodzić się 

-2. rozdrażnić się
altezza f wysokość
altitudine f wysokość ( nad poziomem 

morza)
alto agg -1. wysoki -2. głośny: parlare 

ad alta voce mówić głośno
altoparlante m megafon, głośnik
altrettanto pron to samo: grazie, 

altrettanto! dziękuję, nawzajem!
altrimenti avv -1. inaczej, odmiennie 

-2. w przeciwnym razie
altro agg -1. inny, odmienny -2. nowy, 

drugi: prendi un’ altra mela weź 
jeszcze jedno jabłko

altrove avv gdzie indziej
altrui agg cudzy: bisogna rispettare 

le opinioni altrui trzeba szanować 
cudze poglądy

altruismo m altruizm
altura f wzniesienie, pagórek
alzare vt -1. podnosić, unosić: alzare 

la voce podnieść głos -2. wznieść, 
budować

alzare i tacchi uciec
alzare la cresta pysznić się, zadzierać 

nosa
alzarsi vr wstawać, podnosić się: mi 

alzo alle sette wstaję o siódmej

amabile agg -1. miły, przyjemny 
-2. vino amabile łagodne/słodkawe 
wino

amante m, f -1. kochanek, kochanka 
-2. miłośnik, miłośniczka

amare vt kochać, miłować, lubić
amarena f (owoc) wiśnia
amaretto m -1. likier migdałowy 

-2. (ciastko) makaronik
amarezza f -1. gorzki smak, gorycz 

-2. rozgoryczenie
amaro agg gorzki: mandare giù un 

boccone amaro przełknąć gorzką 
pigułkę

amaro m likier ziołowy
amarsi vr kochać się nawzajem
amato agg kochany, ukochany
amatore m amator, znawca
ambasciata f ambasada
ambasciatore m ambasador
ambedue agg, pron obaj, obie, oboje
ambiente m środowisko, otoczenie
ambito m krąg, zakres, ramy (czegoś)
ambizione f ambicja
ambizioso agg ambitny
ambra f bursztyn
ambulanza f karetka pogotowia
ambulatorio m ambulatorium, 

przychodnia lekarska
ameba f ameba
americano agg amerykański
americano m Amerykanin
amichevole agg -1. przyjacielski 

-2. towarzyski (mecz)
amicizia f przyjaźń
amico m przyjaciel: amico di casa 

przyjaciel domu
ammalarsi vr zachorować, 

rozchorować się
ammalato agg, m chory
ammazzare vt zamordować, zabić
ammazzasette m, f inv samochwała, 

chwalipięta
ammenda f grzywna, mandat
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• ammettere – anguilla 

ammettere vt -1. przyjąć: ammettere 
all’udienza przyjąć na audiencji 
-2. przypuszczać

amministrare vt kierować, zarządzać, 
administrować

amministrativo agg administracyjny: 
elezioni amministrative wybory 
do władz lokalnych

administrazione f -1. zarządzanie 
-2. administracja, zarząd

ammiraglia f -1. okręt admiralski 
-2. statek flagowy

ammiraglio m admirał
ammirare vt -1. podziwiać 

-2. szanować, poważać
ammiratore m wielbiciel, miłośnik
ammirazione f podziw
ammissione f przyjęcie, 

dopuszczenie: esame d’ammissione 
egzamin wstępny

ammobiliare vt umeblować
ammodernare vt zmodernizować, 

unowocześnić
ammonire vt -1. ostrzec, przestrzec 

-2. upomnieć, udzielić reprymendy
ammonizione f -1. ostrzeżenie 

-2. upomnienie
ammorbidente m płyn 

do zmiękczania tkanin
ammorbidire vt -1. zmiękczać 

-2. łagodzić
amortizzatore m amortyzator
ammucchiare vt gromadzić, składać 

w stos/na kupę
amnistia f amnestia
amo m -1. haczyk ( u wędki) 

-2. podstęp, pułapka: abboccare 
all’amo połknąć haczyk

amorale agg niemoralny
amore m miłość: amore paterno, 

materno miłość ojcowska, matczyna
amorino m amorek
amoroso agg -1. miłosny 

-2. kochający, pełen miłości
ampere m amper

ampio agg przestronny, obszerny
amplificatore m wzmacniacz
amputare vt amputować
anabbaglianti m pl światła mijania/

krótkie
analcolico agg bezalkoholowy
analfabeta m, f analfabeta, anlfabetka
analfabetismo m analfabetyzm; 

analfabetismo di ritorno wtórny 
analfabetyzm

analisi f analiza, badanie: analisi del 
sangue badanie krwi

analizzare vt analizować, badać
analogo agg analogiczny, podobny
anatomia f -1. anatomia -2. sekcja 

zwłok
anatra, anitra f kaczka
anca f biodro
anche cong także, też
ancora avv jeszcze, nadal, ciągle
ancora f kotwica
andamento m rozwój, przebieg, tok
andare vi -1. chodzić, iść, jechać: 

andare a piedi chodzić/iść pieszo; 
andare in tram jechać tramwajem; 
andare al cinema iść do kina 
-2. funkcjonować, działać: il mio 
orologio non va più mój zegarek 
przestał chodzić

andare a zonzo chodzić bez celu/
wałęsać się

andare m chodzenie, chód
aneddoto m anegdota
anello m pierścionek, pierścień
anfiteatro m amfiteatr
anfora f amfora
angelo m anioł: angelo custode anioł 

stróż
angina f angina
angolo m -1. kąt: angolo acuto kąt 

ostry -2. róg, narożnik
angoscia f niepokój, lęk
angosciarsi vr niepokoić się, dręczyć 

się
anguilla f węgorz
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 anguria – apertura •

anguria f arbuz
anima f dusza, duch
animale m zwierzę
animare vt -1. ożywić -2. zachęcić, 

namówić
animarsi vr ożywić się; rozruszać się
animato agg -1. ożywiony: cartoni 

animati film animowany -2. ruchliwy
annaffiare vt podlewać
annegare vi -1. utonąć -2. opływać ( 

w coś)
annegarsi vr utopić się (samobójczo)
annessione f aneksja
annettere vt przyłączyć, dołączyć
anniversario m -1. rocznica 

-2. urodziny
anno m rok: quest’anno w tym roku
anno civile rok kalendarzowy
annoiarsi vr nudzić się
annotare vt (za)notować
annuale agg -1. roczny -2. coroczny, 

doroczny
annulamento m anulowanie, 

unieważnienie
annulare vt anulować, unieważnić
annunciare vt -1. ogłosić, powiadomić 

-2. zapowiadać
annuncio m anons, ogłoszenie
annuncio economico ogłoszenie 

drobne (w gazecie)
annusare vt -1. wąchać -2. węszyć
anonimo agg anonimowy: lettera 

anonima anonim
anormale agg nienormalny, 

nieprawidłowy
ansia f lęk, niepokój
ansioso agg -1. niespokojny 

-2. ciekawy (czegoś)
antenato m przodek
antenna f -1. słup, maszt -2. antena 

-3. czułek (owadów)
antenna radio, televisiva antena 

radiowa,telewizyjna
antenna parabolica antena satelitarna
anteprima f prapremiera

anteriore agg -1. przedni 
-2. poprzedni

antibiotico m antybiotyk
anticamera f przedpokój
antichità f -1. starożytność -2. zwł. 

w pl antyki
anticipare vt -1. przyspieszać 

-2. zapłacić przed terminem
anticipo m zadatek, przedpłata
antico agg -1. starożytny -2. dawny, 

stary
anticoncezionale m środek 

antykoncepcyjny
antidolorico m środek przeciwbólowy
antidoto m -1. odtrutka -2. środek 

zaradczy, antidotum
antifurto m inv urządzenie 

antywłamaniowe, autoalarm
antinebbia m inv światło 

przeciwmgielne
antipasto m przystawka, zakąska
antipatia f antypatia
antipatico agg antypatyczny
antiquariato m antykwariat
antiquato agg przestarzały, 

nieużywany, niemodny
antitossina f surowica przeciw jadowi 
żmii

anulare m palec serdeczny
anzi cong przeciwnie, wręcz, a nawet
anziano agg stary, w podeszłym wieku
anziano m człowiek starszy/ 

w podeszłym wieku
anziché cong zamiast, niż
anzitutto avv przede wszystkim
aorta f aorta
apatia f apatia
apatico agg apatyczny
ape f pszczoła
aperitivo m aperitif
aperto agg -1. otwarty -2. otwarty, 

szczery
apertura f -1. otwór -2. otwarcie, 

inauguracja
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• apparecchiare – argilla 

apparecchiare vt przygotowywać, 
szykować

apparecchiare la tavola nakryć 
do stołu

apparecchio m przyrząd, aparat
apparente agg pozorny
apparenza f -1. wygląd, 

powierzchowność -2. pozór
apparire vi -1. pojawić się, ukazać się 

-2. okazać się, wynikać
apparizione f -1. pojawienie się, 

ukazanie się -2. zjawa, duch
appartamento m mieszkanie, 

apartament
appartenere vi należeć: quel oggetto 

mi appartiene ten przedmiot należy 
do mnie

appassionarsi vr pasjonować się: mi 
appassiono al teatro pasjonuję się 
teatrem

appello m -1. sprawdzanie listy 
obecności -2. wezwanie, 
apelowanie

appena avv -1. ledwie, z trudem: 
lo sento appena ledwie go słyszę 
-2. dopiero co

appena cong kiedy, jak tylko
appendere vt wieszać, zawiesić
appendicite f zapalenie wyrostka 

robaczkowego
appetito m apetyt: buon appetito! 

smacznego!
appiccicoso agg -1. lepki, klejący się 

-2. nachalny
applaudire vt, vi -1. oklaskiwać, 

klaskać -2. przyklaskiwać
applauso m -1. oklaski, brawa 

-2. poklask, aprobata
applicarsi vr przykładać się, starać się
appoggiare vt -1. oprzeć (o coś), 

stawiać -2. popierać
appoggio m -1. oparcie, podparcie 

-2. poparcie, wsparcie
apposta avv umyślnie, specjalnie

apprendista m, f praktykant, 
praktykantka

apprezzare vt cenić, doceniać
approfittare vi (wy)korzystać, 

skorzystać
approfondire vt pogłębiać, zgłębiać
appropriarsi vr przywłaszczyć sobie
approssimativo agg -1. przybliżony 

-2. ogólnikowy
approvare vt -1. pochwalać 

-2. zatwierdzać, uznać
appuntamento m spotkanie: darsi 

apuntamento umówić się
appuntire vt naostrzyć
appunto m notatka: prendere appunti 

robić notatki
appunto avv właśnie
apribottiglie m inv otwieracz 

do butelek
aprile m kwiecień: pesce d’aprile 

prima aprilis
aprire vt otwierać, otworzyć
aprire un conto in banca otworzyć 

konto w banku
aprirsi vr otwierać się
apriscatole m otwieracz do konserw
aquila f orzeł
aquilone m latawiec
arancia f pomarańcza
aranciata f oranżada
arare vt orać
arbitro m sędzia polubowny/ sportowy
arbusto m krzew
architetto m architekt
architettura f architektura
archivio m archiwum
arco m -1. łuk -2. smyczek
arcobaleno m tęcza
area f obszar, teren
area di servizio parking przy 

autostradzie z usługami
arena f -1. arena -2. amfiteatr
argento m srebro
argilla f glina
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 aria – assente •

aria f -1. powietrze -2. wygląd, mina: 
darsi delle arie zadzierać nosa 
-3. melodia, aria

ariete m -1. baran -2. Ariete (znak 
zodiaku) Baran

aringa f śledź
arma f -1. broń -2. służba wojskowa
armadio m szafa: armadio a muro 

szafa w ścianie
armata f armia, wojsko
armato agg uzbrojony: a mano armata 

z bronią w ręku
armonia f zgodność, harmonia
aroma f zapach, aromat
arrabbiarsi vr rozzłościć się
arrangiarsi vr poradzić sobie, urządzić 

się
arredamento m wyposażenie (lokalu), 

umeblowanie
arrendersi vr poddać się
arrestare vt -1. zatrzymać -2. (za)

aresztować
arresto m -1. unieruchomienie 

-2. aresztowanie
arricchirsi vr bogacić się, wzbogacać 

się
arrivare vi -1. przybyć, przyjść, 

przyjechać -2. potrafić, dać radę 
(coś zrobić) -3. dorobić się

arrivato m człowiek sukcesu
arrivederci int do widzenia !
arrivo m przybycie, przyjazd
arrogante agg arogancki, zuchwały
arte f sztuka, kunszt: un’opera d’arte 

dzieło sztuki
arteria f -1. tętnica -2. (droga) arteria
articolo m -1. artykuł (w gazecie) 

-2. paragraf -3. artykuł, wyrób 
-4. rodzajnik

artificiale agg -1. sztuczny: lago 
artificiale sztuczne jezioro 
-2. nienaturalny, sztuczny

artigiano m rzemieślnik
artista m, f artysta, artystka
artistico agg artystyczny

arto m kończyna
ascella f pacha
ascensore m winda
asciugacapelli m inv suszarka 

do włosów
asciugamano m ręcznik
asciugare vt (wy)suszyć, osuszyć, 

wytrzeć ( np.ręce)
asciugarsi vr wytrzeć się, osuszyć się
asciutto agg -1. suchy, wysuszony 

-2. szczupły
ascoltare vt -1. słuchać -2. posłuchać 

(kogoś)
asilo m -1. schronienie -2. przytułek 

-3. przedszkole
asilo nido żłobek
asilo politico azyl polityczny
asino m -1. osioł -2. osioł, głupiec
aspettare vt czekać, oczekiwać
aspettare un bambino spodziewać się 

dziecka
aspettarsi vr spodziewać się: non 

m’aspettavo nie spodziewałem się
aspettativa f -1. oczekiwanie -2. urlop 

bezpłatny
aspetto m -1. wygląd -2. punkt 

widzenia, aspekt
aspirapolvere m odkurzacz
aspro agg -1. cierpki -2. szorstki, 

chropowaty
assaggiare vt próbować, kosztować
assai avv -1. bardzo -2. dosyć: ne ho 

assai delle tue scuse! mam dosyć 
twoich wymówek!

assassino m morderca
asse1 f deska: asse da stiro deska 

do prasowania
asse2 m oś
assegnare vt przyznać, przydzielić
assegno m -1. czek -2. świadczenie 

pieniężne: assegni familiari zasiłki 
rodzinne

assente agg -1. nieobecny: essere 
assente da casa być poza domem 
-2. roztargniony
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• assenza – attorno 

assenza f -1. nieobecność -2. brak: 
assenza di luce brak światła

assetato agg spragniony
assicurare vt -1. zapewniać 

-2. zabezpieczać -3. ubezpieczyć
assicurata f przesyłka wartościowa
assicurazione f -1. zapewnienie 

-2. zabezpieczenie 
-3. ubezpieczenie -4. asekurowanie 
(alpinisty)

assistente m, f asystent, asystentka, 
pomocnik, pomocnica

assistente di volo, di bordo steward, 
stewardessa

assistenza f pomoc, opieka
assistere vt opiekować się, 

pielęgnować: assistere un ferito 
pielęgnować rannego

assistere vi uczestniczyć (w czymś): 
assistere a uno spettacolo być 
na przedstawieniu

asso m as: asso di picche as pikowy
associazione f stowarzyszenie, 

zrzeszenie
assolutamente avv całkowicie, 

kompletnie
assoluto agg -1. całkowity, zupełny 

-2. absolutny, bezwzględny
assomigliare vi być podobnym 

(do kogoś)
assorbente m igienico podpaska 

higieniczna
assorbire vt -1. wchłaniać, pochłaniać 

-2. przyswajać sobie
assumere vt -1. podjąć się (czegoś) 

-2. przyjąć do pracy
assurdo agg absurdalny, niedorzeczny
assurdo m absurd, niedorzeczność
asta f -1. drąg, drążek -2. pionowa 

kreska litery -3. licytacja
astemio m abstynent
astenersi vr powstrzymywać się
astinenza f wstrzemięźliwość, 

abstynencja
astronauta m astronauta

astronave f pojazd kosmiczny
astuccio m futerał, etui, pokrowiec
astuto agg chytry, przebiegły, sprytny
astuzia f chytrość, przebiegłość, spryt
atlane m atlas
atmosfera f -1. atmosfera 

-2. atmosfera, nastrój
atomico agg atomowy
atomo m -1. atom -2. odrobinka, krzta
atroce agg przerażający, okrutny
attaccare vt -1. połączyć, 

przymocować -2. zarazić: 
attaccare l’influenza zarazić grypą 
-3. atakować, napadać

attaccarsi vr -1. przylepić się, uczepić 
się -2. przywiązać się (do kogoś)

attacco m -1. połączenie, złączenie 
-2. napaść -3. atak, napad: attacco 
isterico napad histerii

atteggiamento m postawa, 
zachowanie (się)

attendere vt czekać, oczekiwać, 
wyczekiwać

attento agg -1. baczny, uważny: 
attento! uważaj! -2. dokładny, 
staranny

attenzione f uwaga, czujność: fare 
attenzione uważać

aterrare vi (wy)lądować
attesa f czekanie: sala d’attesa 

poczekalnia
attimo m chwila, moment
attività f aktywność, 

przedsiębiorczość, działalność
attivo agg czynny, aktywny: vita attiva 

czynne życie ; vulcano attivo czynny 
wulkan

atto m -1. czyn, uczynek -2. postawa, 
gest -3. akt, dokument

atto d’accusa akt oskarżenia
atto di nascita akt urodzenia
attore m aktor
attrice f aktorka
attorno avv naokoło, dookoła
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 attraversare – avido •

attraversare vt przechodzić, 
przejeżdżać przemierzać

attraverso prep przez, poprzez
attraverso a locuz prep -1. w poprzek 

(czegoś) -2. dzięki (czemuś)
attrezzare vt wyposażyć w sprzęt, 

wyekwipować
attrezzo m -1. narzędzie, przyrząd, 

instrument -2. w pl przyrządy 
gimnastyczne

attuale agg aktualny, teraźniejszy, 
bieżący

attualmente avv obecnie, teraz, 
aktualnie

audace agg -1. śmiały, odważny 
-2. zuchwały, bezczelny: risposta 
audace bezczelna odpowiedź

audacia f -1. śmiałość, odwaga 
-2. zuchwałość, bezczelność

augurio m -1. życzenie -2. przeczucie, 
wróżba -3. auguri! powodzenia!

aula f -1. klasa szkolna -2. sala 
posiedzeń, aula

aumentare vt powiększać, 
podwyższać

aumentare vi -1. powiększć się 
-2. (o cenach) rosnąć

aumento m -1. powiększanie, 
podwyższanie -2. wzrost, podwyżka 
(cen)

ausiliare agg pomocniczy
autenticare vt poświadczyć 

(urzędowo), stwierdzić 
autentyczność

autentico agg autentyczny, prawdziwy
autista m, f kierowca
autoadesivo agg samoprzylepny
autobiografia f autobiografia
autobomba f samochód pułapka
autobus m autobus
autocarro m ciężarówka
autocorriera f autobus komunikacji 

międzymiastowej
autogol m (w piłce nożnej) 

samobójczy gol

autolinea f linia autobusowa
automatico agg -1. automatyczny, 

samoczynny -2. machinalny, 
odruchowy

automobile m samochód
autonoleggio m wypożyczalnia 

samochodów
autonomo agg -1. autonomiczny, 

samodzielny -2. wolny, niezależny
autopilota m autopilot
autore m -1. autor -2. sprawca : 

l’autore di un danno sprawca szkody
autorità f -1. władza, organ władzy 

-2. autorytet
autorizzare vt zezwolić, pozwolić
autosalone m autosalon
autoscontro m samochodzik 

elektryczny ( w wesołym miasteczku)
autostazione f dworzec autobusowy
autostrada f autostrada: autostrada 

a pedaggio autostrada płatna
autunno m jesień
avanti avv -1. naprzód, do przodu 

-2. wcześniej, przedtem
avanti int proszę wejść!
avanti prep przed: avanti Cristo przed 

Chrystusem/przed naszą erą
avanzare vi -1. iść/jechać naprzód, 

postępować -2. zostać, być 
w nadmiarze

avanzo m -1. resztka, pozostałość 
-2. nadwyżka

avarizia f skąpstwo, sknerstwo
avaro agg -1. skąpy, chytry 

-2. powściągliwy, oszczędny
avena f owies: fiocchi d’avena płatki 

owsiane
avere vt -1. mieć, posiadać: avere 

molto denaro mieć dużo pieniędzy 
-2. otrzymać: avere una lettera 
otrzymać list -3. odczuwać: 
avere sonno, freddo być śpiącym, 
odczuwać zimno

aviatore m lotnik
avido agg chciwy, zachłanny
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• avvenimento – balzare 

avvenimento m wydarzenie, 
zdarzenie

avvenire vi wydarzyć się, zdarzyć się
avvenire m przyszłość
avventura f przygoda
avverbio m przysłówek
avversario m przeciwnik, rywal
avvicinare vt zbliżyć, przybliżyć, 

przysunąć
avvicinarsi vr zbliżać się: si avvicina 

il giorno dell’esame zbliża się dzień 
egzaminu

avvisare vt -1. zawiadamiać, 
uprzedzać, powiadamiać 
-2. ostrzegać, przestrzegać

avviso m -1. zawiadomienie, 
powiadomienie -2. ogłoszenie : dare 
avviso di qualcosa dać ogłoszenie 
o czymś -3. ostrzeżenie -4. opinia, 
zdanie: a mio avviso moim zdaniem

avvocato m adwokat
avvolgere vt owinąć, okręcić, zawinąć
azione f -1. czynność, działanie 

-2. czyn, uczynek -3. akcja (filmu, 
powieści)

azzardo m ryzyko, hazard: giochi 
d’azzardo gry hazardowe

azzurro agg błękitny, niebieski

B
b f, m inv (litera) b
babà f (ciasto) babka
babbo m tatuś
Babbo Natale Święty Mikołaj
baby m niemowlę
baccano m hałas, zgiełk
bacchetta f -1. pałeczka -2. drążek 

sterowniczy -3. batuta
bacchetta magica czarodziejska 

różdżka

baciamano m pocałunek w rękę
baciare vt całować
bacino m -1. miska, miednica 

-2. zbiornik wodny, akwen
bacio m pocałunek, całus
baco m robak, gąsienica
badare vt pilnować, strzec
badare vi -1. troszczyć się, zajmować 

się (kimś) -2. uważać
badia f opactwo, klasztor
baffo m, zwł. w pl wąsy
bagagliaio m -1. bagażnik 

samochodowy (kufer) -2. wagon 
bagażowy

bagaglio m bagaż: deposito bagagli 
przechowalnia bagażu

bagnare vt -1. zmoczyć, skropić 
-2. (o rzece) przepływać

bagnare una laurea oblewać dyplom
bagnarsi vt -1. zmoknąć -2. kąpać się
bagnato agg mokry, przemoczony
bagnino m kąpielowy/ratownik 

na plaży
bagno m -1. kąpiel -2. łazienka
bagnoschiuma f inv płyn do kąpieli
bah int ba!, kto wie?
balaustra f balustrada, poręcz
balbettare vi -1. jąkać się 

-2. (o dzieciach) gaworzyć
balcone m balkon
balena f wieloryb
balla f -1. paka towaru, bela 

-2. bzdura, bujda
ballare vt, vi tańczyć (coś, z kimś)
ballerino m tancerz, baletmistrz
balletto m balet
ballo m -1. taniec -2. bal: ballo in 

maschera bal maskowy
balordo agg -1. głupi, pozbawiony 

sensu -2. dziwny: tempo balordo 
dziwna pogoda

balsamo m -1. balsam -2. balsam, 
ukojenie

balzare vi skakać, wskakiwać, 
podskakiwać
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 balzare agli occhi – bastoncino •

balzare agli occhi rzucać się w oczy
balzo m podskok, odbicie się
bambino m dziecko
bambola f -1. lalka -2. (o kobiecie) 

laleczka
banale agg pospolity, banalny
banana f banan
banca f bank
banca del sangue bank krwi
banca dati bank danych
bancarella f stragan
bancario m urzędnik bankowy
bancarotta f bankructwo
bancarottiere m bankrut
banchetto m bankiet, przyjęcie
banchina f -1. nabrzeże -2. peron 

-3. pobocze drogi
banco m -1. ławka, ława -2. kontuar, 

lada -3. bank
banco del lotto kolektura totolotka
banconota f banknot
banda f -1. opaska, pasek, taśma 

-2. banda, zgraja, gang -3. zespół 
muzyczny

bandiera f flaga, chorągiew, sztandar, 
bandera

bandire vt -1. obwieścić, ogłosić 
-2. skazać na banicję

bandito m bandyta
bando m -1. ogłoszenie urzędowe 

-2. wygnanie, banicja
bando di concorso ogłoszenie 

konkursu
bar m -1. bar kawowy -2. (mebel) 

barek
bara f trumna
baracca f -1. barak, buda -2. interes, 

sklep: mandare avanti la baracca 
jakoś sobie radzić

barattolo m słoik
barba f -1. broda, zarost: farsi la barba 

golić się -2. nuda: che barba! ale 
nuda!

barbabietola f burak

barbaro agg -1. obcy: usi barbari 
obce zwyczaje -2. prymitywny, 
nieokrzesany: gusti barbari 
prymitywne gusta -3. barbarzyński, 
okrutny

barbiere m fryzjer męski
barbone m -1. brodacz -2. kloszard 

-3. (pies) pudel
barca f łódź, barka, szalupa
barca a motore, a vela motorówka, 
żaglówka

barcollare vi chwiać się, zataczać się
barella f nosze
barile m beczułka, baryłka
barista m, f barman, barmanka
barocco m barok
barometro m barometr
barone m baron
barra f -1. drążek, pręt -2. pionowa 

kreska
barricata f barykada
barriera f -1. bariera, szlaban 

-2. bariera, przeszkoda
barzelletta f żart, dowcip, kawał
base f -1. fundament, podwalina 

-2. baza (lotnicza, morska)
basilica f bazylika
basilico m bazylia
basso agg -1. niski, niewysoki -2. cichy 

(głos, ton) -3. podły, niski: bassi 
istinti niskie instynkty

basso avv -1. nisko: volare basso latać 
nisko -2. cicho: parlare basso mówić 
cicho

basso m -1. dół, spód: scender a basso 
zejść na dół -2. bas

bassotto m (pies) jamnik
bastardo agg -1. nieślubny 

-2. nierasowy
bastare vi wystarczać; basta! 

wystarczy!, dość!
bastonare vt -1. okładać kijem 

-2. ostro krytykować
bastoncino m kijek narciarski
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• bastone – bestemmiare 

bastone m -1. kij, laska, pałka 
-2. podpora, pomoc

battaglia f -1. bitwa, batalia -2. walka, 
starcie: battaglia elettorale kampania 
wyborcza

battello m statek
battello pneumatico poduszkowiec
battere vt, vi -1. bić, uderzać: battere 

i tappeti trzepać dywany; battere la/
alla porta pukać do drzwi; battere 
le mani klaskać -2. pokonać, 
zwyciężyć: battere un record pobić 
rekord

batteria f -1. akumulator -2. komplet, 
zestaw -3. perkusja

batteria da cucina komplet naczyń 
kuchennych

batterio m bakteria
batterista m, f perkusista, perkusistka
battesimo m chrzest
battezzare vt chrzcić, ochrzcić; 

nadawać imię
batticarne m tłuczek do mięsa
battipanni m trzepaczka
battistrada f bieżnik opony
battito m bicie, uderzenie
battito cardiaco uderzenie/bicie serca
bau int hau!
baule m -1. skrzynia, kufer 

-2. bagażnik w samochodzie
bava f ślina, piana
bavaglio m knebel
beato agg -1. szczęśliwy: beato te! 

szczęściarz z ciebie! -2. zbawiony
becco m -1. dziób (ptaka) 

-2. (potocznie) dziób, gęba: chiudi il 
becco zamknij dziób

befana f -1. (potocznie) święto Trzech 
Króli -2. wróżka przynosząca wtedy 
dzieciom prezenty

beffa f żart, kpina
belare vi -1. beczeć, meczeć 

-2. beczeć, popłakiwać
belga agg belgijski
belga m, f Belg, Belgijka

bellezza f piękno, uroda
bello agg piękny, ładny
belle arti,belle lettere sztuki piękne, 

literatura piękna
bello m piękno: il gusto del bello 

poczucie piękna
belva f -1. dzikie zwierzę -2. okrutnik, 

bestia
belvedere m punkt widokowy
benché cong chociaż: benché sia 

tardi, verrò da te chociaż jest późno, 
przyjdę do ciebie

benda f bandaż, opaska
bene avv dobrze: va bene ! 

dobrze,zgoda!
bene m -1. dobro -2. zwł. w pl dobra, 

posiadłości, majątek
beni di consumo dobra 

konsumpcyjne
benedizione f błogosławieństwo, 

pobłogosławienie
beneficenza f działalność 

dobroczynna
beneficiare vi korzystać ( z czegoś), 

ciągnąć zyski
benessere m dobrobyt, dostatek
beninteso avv oczywiście, naturalnie
benvenuto int witaj!
benvisto agg dobrze widziany
benzina f benzyna: fare benzina 

zatankować
benzina verde/senza piombo 

benzyna bezołowiowa
benzinaio m pracownik stacji 

benzynowej
bere vt pić : bere al collo pić z butelki
berlina f limuzyna
bernoccolo m -1. guz -2. talent, żyłka 

(do czegoś)
berretto m beret, czapka
bersaglio m cel, tarcza strzelnicza
besciamella f (sos) beszamel
bestemmia f -1. przekleństwo 

-2. obelga, zniewaga
bestemmiare vt przeklinać, bluźnić
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 bestia – blocco politico •

bestia f -1. zwierzę -2. cham, prostak
bestiale agg -1. zwierzęcy 

-2. nieludzki, okrutny -3. okropny: 
un freddo bestiale okropny ziąb

betulla f brzoza
bevanda f napój
biancheria f bielizna
bianco agg biały: diventare bianco 

dalla paura zblednąć ze strachu
bianco m -1. biel -2. biała część 

(czegoś): il bianco d’uovo białko 
jajka -3. człowiek rasy białej

biasimare vt ganić, potępiać, 
krytykować

bibbia f biblia
biberon m butelka ze smoczkiem
bibita f napój: bibita analcolica napój 

bezalkoholowy
biblioteca f -1. biblioteka -2. (mebel) 

biblioteczka
bibliotecario m bibliotekarz
bicchiere m kieliszek, szklanka: il 

bicchiere della staffa strzemienny
bici, bicicletta f rower
bidone m -1. bańka, bidon 

-2. oszustwo, kant: fare un bidone 
a qualcuno oszukać kogoś

biennale agg dwuletni
bigiotteria f sztuczna biżuteria
biglietteria f kasa biletowa
biglietto m -1. bilecik, liścik -2. bilet 

-3. banknot
biglietto da visita wizytówka
biglietto di andata e ritorno bilet 

powrotny
bilancia f -1. waga -2. Bilancia (znak 

zodiaku) Waga
bilancio m -1. bilans -2. budżet
bilaterale agg dwustronny, bilateralny
bilingue agg dwujęzyczny
binario m tor kolejowy/tramwajowy
binocolo m lornetka
biografia f biografia
bionda f blondynka
biondo m blondyn

birichino m urwis, łobuziak
biro m długopis
birra f piwo: birra alla spina piwo 

z beczki
birreria f piwiarnia
bisbigliare vt, vi -1. (wy)szeptać 

-2. plotkować, obgadywać
bisbilio m -1. szept -2. plotka
bisboccia f wesoła zabawa, hulanka
biscotto m herbatnik, sucharek
bisestile agg (rok) przestępny
bisognare vi (używany tylko w 3.

osobie liczby pojedynczej i mnogiej) 
potrzebować: ci bisogna il tuo aiuto 
potrzebna jest nam twoja pomoc

bisognare vi imp trzeba: bisogna 
decidersi trzeba zdecydować się

bisogno m potrzeba, konieczność: 
aver bisogno di qualcosa 
potrzebować czegoś

bistecca f befsztyk
bisticciare vi spierać się, kłócić się
bivaccare vi biwakować, obozować
bivacco m biwak
bivio m -1. rozwidlenie (dróg) 

-2. rozdroże, rozstaje
bizzarro agg dziwny, dziwaczny
blackout m inv -1. przerwa 

w dostawie prądu -2. blekaut, dziura 
w pamięci

blackout televisivo przerwa 
w nadawaniu programu 
telewizyjnego

blasone m godło, herb, tarcza 
herbowa

blitz m inv akcja policji/wojska
bloccare vt -1. blokować, zatrzymać 

-2. zamrozić (ceny)
bloccarsi vr zablokować się, zatrzymać 

się
blocco1 m -1. blok, bryła -2. stos, 

masa; in blocco hurtem -3. notatnik, 
bloczek

blocco politico blok polityczny
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• blocco – braccio 

blocco2 m -1. zablokowanie 
-2. blokada: posto di blocco 
posterunek kontrolny

blocco dei prezzi zamrożenie cen
blu agg ciemnoniebieski, granatowy
blue-jeans m pl dżinsy
blusa f -1. bluza -2. fartuch, kitel
boa1 m inv boa dusiciel
boa2 f boja
boato m huk, grzmot
bocca f -1. usta (człowieka), pysk 

(zwierzęcia) -2. otwór, ujście, wylot 
-3. ujście rzeki

boccale m kufel
boccata f kęs, łyk
bocciare vt -1. odrzucić: bocciare 

una legge odrzucić ustawę -2. oblać 
(na egzaminie)

boccone m kęs: guadagnarsi un 
boccone di pane zarobić na kawałek 
chleba

bocconi avv: dormire bocconi spać 
na brzuchu

boia m inv kat
boicottaggio m bojkot, bojkotowanie
boicottare vt bojkotować
bolla1 f -1. bańka: bolla di sapone 

bańka mydlana -2. pęcherzyk, bąbel
bolla2 f -1. pieczęć -2. bulla papieska 

-3. pokwitowanie, kwit
bollato agg opieczętowany, 

ostemplowany
bolletta f -1. kwit -2. rachunek
bolletta del gas, del telefono 

rachunek za gaz, za telefon
bollire vi -1. wrzeć, gotować się 

-2. bollire di rabbia kipieć ze złości
bollo m -1. stempel, pieczęć 

-2. znaczek skarbowy
bomba f -1. bomba: bomba 

a orologeria bomba zegarowa 
-2. bomba, sensacja

bombardare vt bombardować
bombetta f (kapelusz) melonik

bombola f butla: bombola a gas butla 
gazowa

bonifico m -1. bonifikata, rabat 
-2. przelew (bankowy)

bontà f -1. dobroć -2. dobra jakość 
(czegoś)

bordello m -1. dom publiczny, burdel 
-2. bałagan, zamieszanie

bordo m -1. burta (statku) -2. statek: 
salire a bordo wejść na pokład 
-3. wnętrze samochodu -4. brzeg, 
krawędź -5. lamówka

borghese agg -1. mieszczański 
-2. burżuazyjny -3. cywilny: in 
borghese po cywilnemu

borghesia f -1. mieszczaństwo 
-2. burżuazja

borotalco m talk kosmetyczny
borsa f -1. torba, torebka -2. giełda
borsa di studio stypendium
borsa nera czarny rynek
borsaiolo m złodziej kieszonkowy
borsellino m portmonetka
borsello m saszetka męska
borsetta f torebka damska
borsista m, f stypendysta, 

stypendystka
bosco m las
botta f -1. uderzenie, pchnięcie 

-2. siniak, guz -3. huk
botte f beczka
bottega f -1. sklep -2. warsztat, 

pracownia
botteghino m -1. sklepik -2. kolektura
bottiglia f butelka: una bottiglia di vino 

butelka wina
bottone m -1. guzik -2. przycisk, guzik
boxe f inv boks
boxer m inv (pies) bokser
boxeur m inv bokser
bracciale m -1. opaska na ramię 

-2. bransoletka
braccio m -1. ( pl braccia) ramię, ręka 

-2. (pl bracci) ramię przedmiotów
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 branco – buttare (via) tempo •

branco m stado: un branco di cavalli 
stado koni

brandina f łóżko polowe
brano m -1. kawałek, strzęp 

-2. urywek, ustęp (utworu)
bravo agg -1. odważny, śmiały 

-2. zdolny, dobry (w czymś) 
-3. zacny

bretella f -1. szelka -2. ramiączko 
-3. łącznica autostradowa

breve agg -1. krótki, krótkotrwały 
-2. zwięzły, treściwy: in breve 
pokrótce

brevettare vt -1. opatentować 
-2. przyznać licencję

brevetto m -1. patent -2. licencja: 
brevetto da pilota licencja pilota 
-3. świadectwo

brezza f wietrzyk, bryza
briciola f -1. okruszek ( chleba) 

-2. kawałeczek, okruch
bricolage m inv majsterkowanie
briga f -1. kłopot -2. kłótnia: quel 

signore attacca sempre briga ten pan 
szuka zawsze zaczepki

brillante agg -1. błyszczący, lśniący 
-2. znakomity, świetny

brillante m -1. brylant -2. pierścionek 
z brylantem

brillare vi -1. błyszczeć, lśnić 
-2. zabłysnąć, wyróżniać się, 
brylować

brillo agg podchmielony, podpity
brina f szron
brindare vi wznieść toast: brindare 

al successo di qlcu wznieść toast 
za czyjś sukces

brindisi m toast
brioche f inv drożdżówka
brivido m dreszcz, ciarki
brocca f dzban
brodo m rosół
brontolare vi gderać, narzekać, 

marudzić

bruciare vt, vi -1. palić, spalać 
-2. przypalić -3. marnować, 
zniszczyć: bruciare la carriera di qlcu 
zniszczyć komuś karierę -4. płonąć: 
bruciare d’amore płonąć z miłości

bruciarsi vr -1. oparzyć się -2. spalić 
się

bruciato m spalenizna
bruciatura f -1. palenie, spalenie 

-2. oparzenie
bruno agg brunatny
brutto agg brzydki: brutto tempo 

brzydka pogoda
buca f otwór, dziura; buca delle lettere 

skrzynka pocztowa
bucare vt dziurawić, przedziurawić
bucato m pranie
buccia f skórka (owocu, wędliny)
bue m wół
bufera f burza, zawierucha
buffo agg śmieszny, komiczny
buio agg ciemny, mroczny
buio m ciemność, mrok
buonanotte int dobranoc!
buonasera int dobry wieczór!
buongiorno int dzień dobry!
buono agg -1. dobry: un buon uomo 

dobry człowiek -2. smaczny: buono 
come il pane pyszny

buono m bon, talon, kupon: buono 
sconto bon rabatowy

burrasca f burza, nawałnica
burattino m kukiełka, marionetka
burro m masło
burrone m wąwóz
bussare vi pukać: bussare alla porta 

pukać do drzwi
bussola f -1. kompas, busola -2. drzwi 

obrotowe
busta f -1. koperta: busta paga koperta 

z pensją -2. futerał
bustarella f łapówka
buttare vt rzucać, rzucić
buttare (via) tempo, denaro 

marnować czas, trwonić pieniądze
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• butare via – calzare 

butare via wyrzucić, pozbyć się
buttarsi vr rzucić się: buttarsi nel 

fuoco per qlcu rzucić się w ogień dla 
kogoś

c
c f, m inv (litera) c
cabina f kabina, kajuta
cabina telefonica budka telefoniczna
cacao m kakao
caccia f -1. polowanie, łowy 

-2. pogoń, pościg
caccia alle streghe polowanie 

na czarownice
cacciare vt -1. polować -2. wypędzić 

-3. wsadzić, wpychać
cacciarsi vr -1. wmieszać się, 

wpakować się (w coś) -2. schować 
się, ukryć się

cacciatore m myśliwy, łowca
cacciatore di frodo kłusownik
cacciavite m śrubokręt
cadavere m trup
cadere vi -1. upaść, spaść, runąć 

-2. popaść (w coś)
cadere dalla padella nella brace 

wpaść z deszczu pod rynnę
caduta f upadek, spadanie
caffè m kawa, kawiarnia
caffè espresso, ristretto, macchiato 

kawa z ekspresu, mocna, z odrobiną 
mleka

caffelatte m inv kawa z mlekiem
caffetteria f kafeteria, bar śniadaniowy 

w hotelu
cafone m prostak, gbur
cagna f suka
calamari mpl kalmary
calamita f magnes

calamità f nieszczęście, klęska
calare vi spadać, opadać; vt 

opuszczać, spuszczać
calcagno m pięta
calciatore m piłkarz
calcio1 m kopnięcie, kopniak
calcio2 m piłka nożna
calcio d’angolo, di rigore rzut rożny, 

karny
calcolare vi liczyć, obliczać
calcolatrice f kalkulator
calcolo m rachunek, obliczanie
caldarroste f pl pieczone kasztany
caldo m gorąco, ciepło, upał
caldo agg gorący, ciepły
calendario m kalendarz
calendimaggio m święto 

pierwszomajowe
calendola f nagietek
calibro m kaliber
calice m kielich
calle m ulica w Wenecji
callista f pedikiurzystka
callo m odcisk, nagniotek
calma f spokój, cisza
calmante m środek uspokajający
calmare vt -1. uspokajać, uciszać 

-2. łagodzić, koić
calmarsi vr uspokoić się, cichnąć
calmo agg spokojny
calo m zmniejszanie się, obniżka, 

spadek
calore m ciepło
caloria f kaloria
calorosità f kaloryczność
caloscia f kalosz
calpestare vt deptać, podeptać
calunnia f oszczerstwo
calvo agg łysy
calza f pończocha
calzamaglia f rajtuzy
calzascarpe f łyżka do butów
calzare vt wkładać (rękawiczki, buty)
calzare vi dobrze leżeć, pasować
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 calzatura – cancro •

calzatura f obuwie
calzetta f skarpetka
calzettoni m pl podkolanówki
calzino m krótka skarpetka
calzolaio m szewc
calzoncini m pl spodenki
calzone m -1. pieróg z ciasta jak 

na pizzę -2. nogawka
calzoni mpl spodnie
camaleonte m kameleon
camarilla f klika, kamaryla
cambiale m weksel
cambiare vt zmieniać, wymieniać
cambiare aria zmienić klimat
cambiare marcia zmienić bieg 

(w samochodzie)
cambiarsi vr -1. zmienić się 

-2. przebrać się
cambio m -1. zamiana, zmiana, 

wymiana -2. kurs waluty
cambio di velocità skrzynia biegów
cambio valute wymiana pieniędzy/

kantor
camera1 f -1. pokój, izba -2. komora
camera2 f kamera filmowa
camera da pranzo, da letto jadalnia, 

sypialnia
camera d’aria dętka
cameraman m kamerzysta, operator 

filmowy
cameriera f -1. pokojówka 

-2. kelnerka
cameriere m kelner
camice m fartuch lekarski
camicetta f bluzka
camicia f koszula; camicia da notte 

koszula nocna
camicia di forza kaftan 

bezpieczeństwa
caminetto m kominek
camino m komin
camion m ciężarówka
camioncino m furgonetka
camionista m kierowca ciężarówki
cammello m wielbłąd

camminare vi -1. chodzić, iść 
-2. działać: l’orologio non cammina 
zegarek nie chodzi

camminata f długi spacer
cammino m droga, podróż
camomilla f rumianek
campagna f -1. pole -2. wieś 

-3. kampania: campagna elettorale 
kampania wyborcza

campana f -1. dzwon -2. klosz
campanello m dzwonek: campanello 

d’allarme dzwonek alarmowy
campanile m dzwonnica
campare vi żyć, bytować: campare alla 

giornata żyć z dnia na dzień
campeggiatore m turysta 

kempingowiec
campeggio m kemping
camper m samochód kempingowy
campestre agg wiejski, polny
campionato m mistrzostwa, zawody
campione m -1. próbka, wzór 

-2. mistrz: campione del mondo 
mistrz świata

campionessa f mistrzyni
campo m -1. pole -2. boisko -3. obóz 

-4. dziedzina
campo di concentramento obóz 

koncentracyjny
camposanto m cmentarz
campus m miasteczko uniwersyteckie
canale m kanał
canale televisivo kanał telewizyjny
canapè m inv -1. kanapa, sofa 

-2. kanapka, tartinka
canarino m kanarek
cancellare vt skreślić, przekreślić, 

wykreślić
cancelleria f -1. kancelaria -2. artykuły 

piśmiennicze
cancelliere m kanclerz
cancello m -1. brama, furtka -2. krata
cancro1 m -1. krab, rak -2. Cancro 

(znak zodiaku) Rak
cancro2 m rak, nowotwór
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• candeggina – capra 

candeggina f wybielacz
candela f świeca, świeczka
candela d’accensione świeca 

zapłonowa
candeliere m świecznik, lichtarz
candidato m kandydat
candidatura f kandydatura
candido agg -1. śnieżnobiały 

-2. niewinny
cane m pies: cane bastardo kundel
cane da caccia, da pagliaio pies 

myśliwski, podwórzowy
cane lupo owczarek alzacki, wilczur
canile m psia buda
canna f -1. trzcina: canna da zucchero 

trzcina cukrowa -2. laska
canna da pesca wędka
cannella f cynamon
cannelloni m pl (makaron) rurki 

do nadziewania
cannocchiale m -1. luneta -2. lornetka
cannone m działo, armata
cannuccia f słomka do picia
canoa f kajak
canone m -1. kanon, norma, reguła 

-2. stała opłata: canone d’affitto 
czynsz, komorne

canottaggio m wioślarstwo
canottiera f podkoszulek
canottiere m wioślarz
canotto m łódź, łódka
canotto di salvataggio szalupa 

ratunkowa
cantante m, f piosenkarz, piosenkarka
cantante d’opera śpiewak operowy
cantautore m piosenkarz wykonujący 

własne utwory
cantare vt śpiewać
cantiere m plac budowy
cantiere navale stocznia
cantina f -1. piwnica -2. winiarnia
canto m -1. śpiew, śpiewanie -2. pieśń
canzone f piosenka
capace agg -1. pojemny -2. zdolny, 

pojętny

capacità f -1. pojemność -2. zdolność, 
uzdolnienia

capanna f chata, szałas
capannone -1. szopa -2. magazyn, 

hala
caparra f zadatek
capello m włos
capestro m stryczek; szubienica
capienza f pojemność
capire vt rozumieć, pojmować; vr 

rozumieć się
capitale agg zasadniczy, główny
capitale1 f stolica
capitale2 m kapitał: capitale sociale 

kapitał zakładowy
capitalismo m kapitalizm
capitalista m, f kapitalista, kapitalistka
capitano m kapitan
capitare vi -1. zdarzyć się -2. przybyć, 

zjawić się
capitello m kapitel
capitolo m rozdział (książki)
capo m -1. głowa, łeb (zwierzęcy) 

-2. przywódca -3. przylądek
capodanno m Nowy Rok
capo dello stato głowa państwa
capofamiglia m, f głowa rodziny
capogiro m zawrót głowy
capogruppo m, f kierownik, 

kierowniczka grupy
capolavoro m arcydzieło
capolinea f pętla (autobusowa, 

tramwajowa)
capoluogo m główne miasto, stolica 

regionu
capostazione m zawiadowca stacji
capotreno m kierownik pociągu
cappa f okap
cappella f kaplica
cappello m kapelusz
cappero m kapar
cappotto m płaszcz, palto
cappuccino m kawa cappuccino
capra f koza
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 capriccio – cassaforte •

capriccio m kaprys, zachcianka
capriccioso agg kapryśny, grymaśny
Capricorno m (znak zodiaku) 

Koziorożec
capriola f fikołek, koziołek
capro m -1. kozioł -2. capro espiatorio 

kozioł ofiarny
capsula f -1. kapsułka -2. kapsel
carabiniere m karabinier
caraffa f karafka
caramella f cukierek
carattere m -1. charakter, cecha 

-2. czcionka
carattere ereditario cecha 

dziedziczna
caratteristico agg charakterystyczny
carbone m węgiel: carbone fossile 

węgiel kamienny
carbonio m (pierwiastek chemiczny) 

węgiel
carburante m paliwo (silnikowe)
carcerare vt uwięzić
carcere m więzienie
carciofo m karczoch
cardiaco agg sercowy
cardinale agg główny, zasadniczy
cardinale m kardynał
carezza f pieszczota
carica f -1. ładunek, ładowanie 

-2. stanowisko -3. nabój
caricare vt -1. załadować 

-2. naładować, nakręcić: caricare 
l’orologio nakręcić zegarek

carie f próchnica zębów
carino agg milutki, ładniutki
carità f miłosierdzie
carne f mięso: carne tritata mięso 

mielone
caro agg -1. drogi, kochany: cari saluti 

serdeczne pozdrowienia -2. drogi, 
kosztowny

carota f marchew
carovita f drożyzna
carpentiere m cieśla

carrello m -1. wózek -2. stolik/barek 
na kółkach -3. podwozie samolotu

carriera f kariera
carro m wóz
carro armato czołg
carro attrezzi wóz pomocy drogowej
carro funebre karawan pogrzebowy
carrozzina f wózek dziecięcy
carta f -1. papier -2. mapa 

-3. dokument -4. karta
carta costituzionale konstytucja
carta da parati tapeta
carta di credito karta kredytowa
carta d’identità dokument tożsamości
carta geografica, stradale mapa 

geograficzna, drogowa
carta igienica papier toaletowy
cartello m afisz, plakat
cartolina f widokówka, pocztówka
cartone m karton, tektura
cartone animato kreskówka, film 

animowany
cartuccia f -1. nabój -2. wkład 

(do pióra)
casa f -1. dom, mieszkanie, budynek 

-2. ród
casalinga f gospodyni domowa
cascare vi upaść, spaść
cascata f kaskada
casco m kask
casella f -1. przegródka -2. kratka (np.

na kartce)
casella di posta elettronica skrzynka 

e-mailowa
casella postale skrytka pocztowa
casello m punkt poboru opłat 

na autostradzie
caserma f koszary
casino m -1. klub -2. (potocznie) 

zamieszanie,harmider
caso m przypadek, wypadek: per caso 

przypadkiem
cassa f -1. skrzynia -2. kasa
cassa continua bankomat całodobowy
cassaforte f sejf, kasa pancerna
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• casseruola – cesta 

casseruola f rondel
cassetta f kaseta (np. video)
cassetto m szuflada
cassiera f kasjerka
cassiere m kasjer
castello m zamek, forteca
castigo m kara
casting m inv kasting
catalogo m katalog
catastrofe f katastrofa
catechismo m katechizm
categoria f kategoria
catena f -1. łańcuch, łańcuszek 

-2. seria, ciąg
catena di montagne łańcuch górski
catena di negozi sieć sklepów
catino m miska, miednica
cattedrale f katedra
cattivo agg -1. zły, niedobry 

-2. nieprzyjemny (zapach)
cattolico m katolik
catturare vt pojmać, schwytać
causa f -1. przyczyna, powód 

-2. proces (sądowy)
causare vt (s)powodować
cauto agg ostrożny, przezorny
cavalcare vi jeździć konno
cavaliere m jeździec
cavalla f kobyła
cavallo m koń; cavallo a dondolo koń 

na biegunach
cavallo vapore koń mechaniczny
cavare vt wydobywać, wykopać
cavare un dente wyrwać ząb
caverna f grota, jaskinia
cavia f -1. świnka morska -2. królik 

doświadczalny
caviale m kawior
cavo m kabel, lina
cavolfiore m kalafior
cavolo m kapusta: cavolo di Bruxelles 

brukselka
cecità f ślepota
cedro m cedr

celebrare vt obchodzić, świętować
celebre agg sławny, znany
celeste agg niebieski
celibe agg (mężczyzna) nieżonaty
cellulare m telefon komórkowy
cemento m cement; cemento armato 
żelbeton

cena f kolacja
cenare vi jeść kolację
cencio m ścierka, szmata
cenere m popiół
centenario m stulecie
centimetro m centymetr
centrale agg centralny, główny
centrale f centrala
centrale elettrica elektrownia
centro m -1. środek, ośrodek 

-2. centro città centrum miasta
cera f -1. wosk -2. świeca -3. pasta 

do podłóg
ceramica f ceramika
cercare vt szukać, poszukiwać
cercare vi starać się, usiłować: cercare 

di fuggire próbować zbiec
cerchio m -1. koło, okrąg -2. obręcz
cerimonia f -1. ceremonia, 

uroczystość -2. w pl ceregiale, 
certowanie się

cerniera f lampo zamek błyskawiczny
cerotto m plaster
certamente avv na pewno, 

z pewnością
certezza f pewność
certificato m świadectwo, 

zaświadczenie
certo agg -1. pewny, niewątpliwy 

-2. oczywisty -3. jakiś, pewien
cervello m -1. mózg -2. umysł, rozum: 

avere il cervello di gallina mieć kurzy 
móżdżek

cervo m jeleń
cervo volante latawiec
cespuglio m krzak
cessare vt przestać, zaprzestać
cesta f kosz
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 cestino – cinema •

cestino m koszyczek
cestino da viaggio suchy prowiant
cetriolo m ogórek
che cong -1. że, żeby, aby: credo che 

imparerai sądzę, że się nauczysz; 
fai in modo che tutto sia pronto 
zrób tak, aby wszystko było gotowe 
-2. niż: mi piace di più nuotare 
che sciare wolę pływać niż jeździć 
na nartach

che pron który, jaki: che ore sono? 
która jest godzina?; che noia! jaka 
nuda!

chi pron kto: chi lo sa! kto to wie!; chi 
parla? kto mówi?

chiacchiera f -1. paplanina, gadanina 
-2. plotka

chiacchierare vi -1. gadać, gawędzić 
-2. plotkować

chiamare vt -1. wołać, zawołać, 
wzywać -2. nazywać, zwać

chiamarsi vr nazywać się
chiamata f -1. wołanie -2. wezwanie 

-3. rozmowa telefoniczna
chiaro agg -1. jasny, widny 

-2. zrozumiały -3. szczery, otwarty
chiaro m -1. jasność, światło -2. jasny 

kolor
chiaro di luna blask księżyca
chiaro d’uovo białko jajka
chiasso m hałas, wrzawa
chiave f klucz : chiudere a chiave 

zamknąć na klucz
chicco m ziarnko
chiedere vt -1. prosić: chiedere un 

prestito a qualcuno prosić kogoś 
o pożyczkę -2. pytać (o coś)

chiedere scusa przepraszać
chiesa f kościół
chilogrammo, chilo m kilogram
chilometro m kilometr
chimica f chemia
chimico agg chemiczny
chiocciola f -1. ślimak -2. znak @, 

małpa

chiodo m gwóźdź
chiosco m -1. kiosk -2. altana
chips f pl czipsy
chirurgo m chirurg
chitarra f gitara
chiudere vt, vi zamykać, zamykać się
chiunque pron -1. ktokolwiek 

-2. każdy
chiuso agg zamknięty: chiuso per ferie 

zamknięte z powodu urlopu
chiusura f -1. zamykanie, zamknięcie 

-2. zakończenie (np. współpracy)
ci avv tu, tam: ci vado idę tam
ci pron pers -1. nas, nam: ci hanno 

visto widzieli nas; questo ci piace 
to nam się podoba -2. się: noi ci 
vestiamo ubieramy się

ciabatta f kapeć
ciao int cześć!
ciascuno agg, pron każdy
cibo m pokarm, pożywienie
cicca f niedopałek, pet
ciccione m grubas, tłuścioch
cicciotto agg grubaśny
ciclismo m kolarstwo
ciclista m rowerzysta, kolarz
ciclomotore m motorynka
ciclone m cyklon, huragan
cicogna f bocian
cieco agg ślepy: alla cieca na oślep
cieco m ślepiec, niewidomy
cielo m niebo: a cielo aperto pod 

gołym niebem
cifra f -1. cyfra, liczba -2. szyfr: in cifra 

szyfrem
ciglio m rzęsa
cigno m łabędź
cima f szczyt, wierzchołek: in cima 

na szczycie/u góry
cimice f -1. pluskwa -2. pluskwa, 

podsłuch
cimitero m cmentarz
cineasta m filmowiec
cinema m kino: che cosa danno al 

cinema oggi? co dziś grają w kinie?
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• cineparco – collegarsi 

cineparco m kino plenerowe
cinepresa f kamera filmowa
cinese agg chiński
cinese m, f Chińczyk, Chinka
cinghiale m dzik
Cinquecento m XVI wiek
cinquecento f inv fiat cinquecento
cintura f pas: cintura di sicurezza pas 

bezpieczeństwa
ciò pron to: ciò è vero to jest prawda
cioccolato m czekolada
cioè cong to jest, to znaczy
cipolla f cebula
cipria f puder
circa avv około, prawie
circo m cyrk
circolare vi -1. krążyć, obiegać 

-2. poruszać się ( w ruchu 
drogowym), jechać

circolazione f krążenie, obieg: 
circolazione sanguina krążenie krwi

circolazione stradale ruch drogowy
circolo m -1. koło, okrąg -2. klub, 

kółko zainteresowań
circolo vizioso błędne koło
circondare vt otaczać, okrążać
circonvallazione f obwodnica
circuito m -1. obwód -2. circuito di 

gara tor wyścigowy
citare vt przytaczać, cytować
citazione f cytat
citofono m domofon
città f miasto
cittadinanza f -1. obywatele 

-2. obywatelstwo
cittadino m obywatel (państwa), 

mieszkaniec miasta
civetta f -1. sowa -2. kokietka
civile agg -1. obywatelski, cywilny: 

diritto civile prawo cywilne 
-2. cywilizowany, kulturalny

civiltà f cywilizacja, kultura
clacson m klakson
clandestino agg tajny, potajemny
classe f klasa, grupa, kategoria

classico agg -1. klasyczny (np. utwór) 
-2. typowy (np. błąd)

classifica f klasyfikacja
classificare vt klasyfikować, 

segregować
cliente m, f klient, klientka
clima m klimat
coccodrillo m krokodyl
coccolare vt pieścić, przytulać
coda f -1. ogon -2. kolejka: fare la 

coda stać w kolejce
codice m -1. kodeks -2. kod
codice di avviamento postale (CAP) 

kod pocztowy
codice fiscale numer identyfikacji 

podatkowej
cogliere vt -1. zbierać, zrywać (np. 

kwiaty) -2. chwytać, łapać
cognata f bratowa, szwagierka
cognato m szwagier
cognome m nazwisko: cognome da 

nubile nazwisko panieńskie
coincidenza f -1. zbieg okoliczności, 

traf -2. połączenie (kolejowe, 
lotnicze), przesiadka

colazione f -1. śniadanie: fare 
collazione jeść śniadanie -2. obiad

colla f klej
collaborare vi współpracować
collaboratore m współpracownik
collaborazione f współpraca
collana f -1. naszyjnik, kolia -2. seria 

wydawnicza
collant m rajstopy
colle m -1. przełęcz -2. wzgórze, 

pagórek
collega m, f kolega, koleżanka
collegamento m połączenie, łączność: 

collegamento a Internet połączenie 
z internetem

collegare vt łączyć, połączyć, 
powiązać

collegarsi vr łączyć się, połączyć się
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 colleggio – commuovere •

colleggio m -1. kolegium, rada, izba: 
colleggio dei medici izba lekarska 
-2. szkoła z internatem

colletta f składka, zbiórka pieniędzy
collettivo agg zbiorowy, kolektywny: 

contratto collettivo umowa zbiorowa
colletto m kołnierzyk
colletto bianco urzędnik, biały 

kołnierzyk
collezione f kolekcja, zbiór
collezionismo m kolekcjonerstwo
collezionista m kolekcjoner
collina f pagórek, wzgórze
collo m -1. szyja -2. szyjka 

(przedmiotu) -3. kołnierz
collocamento m -1. rozmieszczenie 

-2. zatrudnienie: ufficio di 
collocamento urząd zatrudnienia

collocare vt -1. umieszczać, 
rozmieszczać -2. znaleźć komuś 
posadę, umieścić (kogoś gdzieś)

colloquio m -1. rozmowa 
-2. kolokwium

colmo agg pełny, napełniony, 
przepełniony

colmo m szczyt, czubek, wierzchołek
colomba f gołębica
colombo m gołąb
colonia f -1. osada, kolonia -2. kolonie 

( dla dzieci) -3. woda kolońska
colonna f kolumna
colonna sonora ścieżka dźwiękowa
colonna vertebrale kręgosłup
colorare vt kolorować, barwić, 

malować
colore m -1. kolor, barwa -2. farba
colpa f -1. przewinienie, wina 

-2. grzech
colpevole agg winny
colpo m -1. cios, uderzenie 

-2. wystrzał
colpo di sole udar słoneczny
coltello m nóż
coltivare vt uprawiać (ziemię), 

hodować

coltivatore m -1. rolnik -2. hodowca
comandare vt -1. rozkazywać 

-2. sterować, kierować
comandare un esercito dowodzić 

wojskiem
comando m -1. rozkaz, komenda 

-2. dowodzenie -3. napęd, 
sterowanie

combattere vi -1. walczyć, bić się 
-2. zwalczać, przeciwstawiać się

combattimento m walka, bitwa
combinare vt -1. łączyć, zestawiać 

-2. kombinować, wymyślić
combustibile m paliwo, opał
combustione f spalanie
come avv -1. tak jak, jak -2. jako: 

ti parlo come amico rozmawiam 
z tobą jako przyjaciel

come cong jak, w jaki sposób: come 
va? jak leci?

cometa f kometa
comico agg śmieszny, zabawny
cominciare vt, vi zaczynać, zaczynać 

się
comitato m komitet
comitiva f grupa, towarzystwo: 

viaggiare in comitiva podróżować 
w grupie

commedia f komedia
commerciale agg handlowy
commercio m handel: commercio 

all’ingrosso, al minuto handel 
hurtowy, detaliczny

commessa f ekspedientka
commestibile agg jadalny
commettere vt -1. popełnić 

-2. zamawiać (np. towar)
commissione f -1. zlecenie, 

zamówienie: su commissione 
na zamówienie -2. komisja

commissioni f pl sprawunki, zakupy
commosso agg wzruszony
commozione f wzruszenie
commuovere vt wzruszać, 

przejmować
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• comodità – comunità familiare 

comodità f komfort, wygoda
comodo agg wygodny
compact disk m inv płyta 

kompaktowa
compagnia f -1. towarzystwo, 

kompania, paczka -2. towarzystwo, 
spółka

compagnia di assicurazione 
towarzystwo ubezpieczeniowe

compagno m towarzysz, kolega
compagno di viaggio towarzysz 

podróży
comparire vi -1. stawić się w sądzie 

-2. ukazywać się, być publikowanym
compassione f współczucie
compasso m cyrkiel
compatire vt współczuć, litować się
compenso m -1. wynagrodzenie 

-2. zadośćuczynienie, 
odszkodowanie

compera f zakup, sprawunek
competente agg kompetentny
competenza f kompetencja, 

fachowość
competizione f -1. rywalizacja, 

współzawodnictwo -2. zawody 
(sportowe)

compiere vt -1. ukończyć, skończyć 
-2. spełnić, zrealizować

compiere gli anni kończyć ileś lat, 
mieć urodziny

compleanno m urodziny
complesso m -1. zespół (muzyczny) 

-2. kombinat, kompleks
complesso di inferiorità kompleks 

niższości
complesso agg złożony, wieloraki
completare vt uzupełniać, 

kompletować
completo m -1. komplet, zestaw 

-2. garnitur, kostium
completo da sci kombinezon 

narciarski
complicare vt komplikować, utrudniać

complicato agg skomplikowany, 
złożony, trudny

complimento m -1. komplement, 
pochwała -2. w pl ceregiele: senza 
complimenti bez ceregieli

complimenti! gratulacje!
componente m składnik, element, 

komponent
comporre vt -1. układać, składać 

-2. tworzyć, komponować
comporre un numero telefonico 

wybrać numer telefonu
comportamento m zachowanie (się), 

postępowanie
comportarsi vr zachowywać się
comprare vt -1. kupować, nabywać 

-2. przekupić (kogoś)
comprendere vt -1. zawierać, 

obejmować -2. pojmować, 
rozumieć

comprensibile agg zrozumiały, jasny
comprensivo agg wyrozumiały, 

pobłażliwy
compressa f -1. okład, kompres 

-2. tabletka, pastylka
computer m komputer
computer game m inv gra 

komputerowa
comunale agg -1. komunalny, miejski 

-2. gminny
comune agg -1. wspólny 

-2. powszechny -3. pospolity
comune m gmina
comunicare vt -1. przekazywać, 

komunikować -2. udzielać komunii
communicare vi -1. łączyć się 

-2. komunikować się
comunicazione f -1. przekazywanie, 

rozpowszechnianie -2. połączenie, 
łączność

comunione f -1. wspólnota: 
comunione di interessi wspólnota 
interesów -2. komunia święta

comunità f wspólnota, społeczność
comunità familiare rodzina
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 Comunità Europea (CE) – cono •

Comunità Europea (CE) Wspólnota 
Europejska

comunque avv w każdym razie
con prep z, wraz z: vengo con te idę 

z tobą
concedere vt udzielić, przyznać: 

concedere grazia udzielić łaski
concentrato agg skoncentrowany, 

zagęszczony
concentrato m koncentrat
concerto m koncert: andare a un 

concerto iść na koncert
concessionario m dealer ( np. 

samochodowy)
concessione f koncesja, zezwolenie
concetto m -1. pojęcie, wyobrażenie 

-2. pogląd, opinia
conchiglia f muszla
concludere vt -1. sfinalizować, 

zrealizować -2. dedukować
concludersi vr zakończyć się
conclusione f -1. zakończenie, 

podsumowanie -2. konkluzja
concilio m sobór
concorso m konkurs: bandire un 

concorso ogłosić konkurs
concorso di bellezza konkurs 

piękności
concreto agg konkretny, rzeczywisty
condannare vt -1. skazać, wydać 

wyrok -2. potępić, zganić
condannato m skazany, skazaniec
condimento m przyprawa (do potraw)
condizionamento m dell’aria 

klimatyzacja
condizione f -1. warunek: sotto 

condizione pod warunkiem -2. stan, 
sytuacja

condizioni del tempo warunki 
atmosferyczne

condominio m wspólnota 
mieszkaniowa

condurre vt, vi -1. prowadzić, 
kierować: condurre un azienda 
prowadzić firmę -2. prowadzić 

(do czegoś), wieść: la strada 
conduce a casa mia droga prowadzi 
do mojego domu

conduttore m -1. kierowca 
-2. konduktor

conferenza f -1. konferencja 
-2. odczyt

conferenza stampa konferencja 
prasowa

conferma f potwierdzenie
confermare vt potwierdzać, 

zatwierdzać
confessare vt -1. wyznać, wyjawić 

-2. spowiadać
confessarsi vr -1. przyznać się -2. (wy)

spowiadać się
confessione f -1. przyznanie się 

-2. spowiedź
confezione f -1. opakowanie 

-2. konfekcja
confinare vi graniczyć, przylegać
confine m granica
confiscare vt (s)konfiskować
conflitto m konflikt, spór
confondere vt -1. mylić, mieszać 

-2. speszyć, onieśmielić
confrontare vt porównywać, 

konfrontować
confronto m porównanie
confusione f zamieszanie, zamęt, 

bałagan
congedo m -1. pożegnanie 

-2. zwolnienie (pracownika)
congelare vt zamrażać
congelatore m -1. zamrażalnik 

-2. zamrażarka
congratulazioni f pl gratulacje
congresso m kongres, zjazd
coniglio m królik
coniugare vt odmieniać (czasownik)
coniugazione f koniugacja, odmiana 

czasownika
coniuge m, f małżonek, małżonka
connotati m pl rysopis
cono m stożek
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• cono gelato – coperta 

cono gelato lody w rożku
conoscente m, f znajomy, znajoma
conoscere vt znać, poznawać: 

conoscere di persona, di vista znać 
osobiście, z widzenia

conquistare vt podbijać, zdobywać
consegna f dostawa, powierzenie, 

przechowanie
consenso m zgoda, jednomyślność
conserva f konserwa
conservante m konserwant
conservare vt przechowywać, 

konserwować
considerare vt -1. rozważać, brać pod 

uwagę -2. uważać za...
consigliare vt radzić, doradzać, 

zalecać
consiglio m -1. rada, porada -2. rada, 

zarząd
Consiglio dei Ministri Rada Ministrów
consistere vi -1. polegać (na czymś) 

-2. składać się (z czegoś)
consolare vt pocieszać, podnosić 

na duchu
consolato m konsulat
console m konsul
consultare vt -1. radzić się, prosić 

o radę -2. sprawdzać, poszukiwać 
informacji

consumare vt -1. spożywać, 
konsumować -2. zużywać

consumo m -1. spożycie, konsumpcja 
-2. zużycie, zużywanie

contabilità f księgowość
contachilometri m licznik kilometrów
contadina f chłopka, wieśniaczka
contadino m chłop, wieśniak
contagiare vt, vi zarażać, zarażać się
contagioso agg zaraźliwy, zakaźny
contagiri m obrotomierz
contare vt liczyć, obliczać
contatore m licznik: contatore del gas 

gazomierz
contatto m kontakt (z kimś)
contattare vt (s)kontaktować się

contenere vt -1. zawierać, mieścić 
w sobie -2. powstrzymać

contenitore m pojemnik, kontener
contento agg zadowolony
contenuto m zawartość
continentale agg kontynentalny
continente m kontynent
continuare vt nadal coś robić, 

kontynuować
conto m -1. rachunek -2. conto 

bancario konto bankowe
contrario agg przeciwny, sprzeczny: in 

caso contrario w przeciwnym razie
contrasto m -1. sprzeczność, kontrast 

-2. sprzeczka, spór
contratto m umowa, kontrakt
contravvenzione -1. wykroczenie 

-2. mandat
contribuente m, f podatnik
contributo m -1. wkład, udział 

-2. należność, podatek
contributo previdenziale składka 

na ubezpieczenie społeczne
contro avv, prep przeciw, wbrew: 

votare contro głosować przeciw
contro ricevuta za pokwitowaniem
controcorrente avv pod prąd
controindicazioni f pl 

przeciwwskazania
controllare vt kontrolować, sprawdzać
controllo m sprawdzanie, kontrola; 

controllo passaporti odprawa 
paszportowa

controsenso m niedorzeczność, 
nonsens

convalidare vt zatwierdzić, uznać 
ważność (czegoś)

convalidare il biglietto skasować bilet
convento m klasztor
conversazione f rozmowa, 

konwersacja
convincere vt przekonać, 

perswadować
coperchio m pokrywka, wieczko
coperta f koc, kołdra
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 coperto – costare •

coperto agg przykryty, zakryty, 
zadaszony

coperto m nakrycie stołowe
copia f -1. odbitka fotograficzna 

-2. kopia, odpis
copiare vt -1. przepisywać 

-2. kopiować, sporządzić kopię
coppa f puchar, kielich: coppa di 

gelato lody w pucharku
coppa Davis puchar Davisa
coppia f para: in coppia parami
coprire vt -1. przykrywać, osłaniać 

-2. zatuszować
coprirsi vr -1. przykryć się, okryć się 

-2. osłaniać się
coraggio m odwaga
coraggioso agg odważny, mężny
corallo m koral, koralowiec
corda f -1. sznur, powróz, lina 

-2. struna
cordiale agg serdeczny
cordialità f serdeczność
coricarsi vr położyć się spać
cornacchia f wrona
cornetta f słuchawka telefoniczna
cornetto m rożek, rogalik
coro m chór
corona f -1. wieniec -2. korona
corona di spine korona cierniowa
corpo m -1. ciało, substancja -2. ciało 

(ludzkie, zwierzęce)
corpo diplomatico korpus 

dyplomatyczny
correggere vt -1. poprawić, 

skorygować -2. ukarać, skarcić
corrente m -1. nurt, bieg, prąd 

-2. prąd elektryczny
corrente d’aria przeciąg
correre vi -1. biec, pędzić, gnać 

-2. upływać: il tempo corre czas 
upływa

corretto agg -1. poprawny, prawidłowy 
-2. nienaganny, bez zarzutu

corridoio m korytarz
corridore m biegacz

corriera f autobus międzymiastowy
corriere m posłaniec, kurier
corrimano m poręcz
corrispondenza f -1. zgodność, 

harmonia -2. korespondencja, 
poczta

corrispondere vt -1. odwzajemniać 
-2. wynagradzać

corrispondere vi odpowiadać 
(czemuś), zgadzać się (z czymś)

corsa f -1. bieg, bieganie: di corsa 
biegiem -2. wyścig: corse di cavalli 
wyścigi konne

corsia f pas ruchu (na drodze)
corso m -1. bieg (rzeki) -2. aleja, 

deptak -3. kurs: corso di lingua kurs 
języka

corte f -1. dwór królewski -2. sąd, 
trybunał

corte d’appello sąd apelacyjny
corte d’Assise sąd przysięgłych
corteo m orszak, pochód
cortile m podwórze, dziedziniec
corto agg krótki, krótkotrwały
cortometraggio m film 

krótkometrażowy
corvo m kruk
cosa f -1. rzecz, przedmiot 

-2. (występuje w pytaniach) che 
cosa? co?; cosa fai? co robisz?

coscia f -1. udo -2. udko (np. 
kurczaka)

coscienza f -1. przytomność, 
świadomość -2. sumienie: esame di 
coscienza rachunek sumienia

così avv tak, w ten sposób; così così 
tak sobie

così sia int amen!
cosiddetto agg tak zwany, rzekomy
cosmetico m kosmetyk
cosmonave m statek kosmiczny
costa f wybrzeże
costare vi kosztować: costa caro drogo 

kosztuje
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• costituire – cucina 

costituire vt tworzyć, zakładać, 
ustanawiać

costituzione f konstytucja
costo m koszt, cena : a nessun costo 

za żadną cenę
costola f żebro
costoletta f kotlet
costoso agg kosztowny, drogi
costringere vt zmuszać, przymuszać, 

kazać
costruire vt -1. budować, stawiać 

-2. konstruować
costruzione f -1. budowanie, budowla 

-2. konstrukcja
costume m -1. zwyczaj, obyczaj 

-2. kostium: costume da bagno 
kostium kąpielowy

cotone m bawełna
cozza f małż jadalny
cranio m czaszka
cravatta f krawat
creare vt tworzyć, wymyślać
creatore m twórca
creazione f -1. stworzenie, utworzenie 

-2. dzieło, wytwór
creazione del mondo stworzenie 
świata

credere vt, vi wierzyć: posso crederlo 
mogę w to uwierzyć; credere in Dio 
wierzyć w Boga

credersi vr uważać się, mieć się ( 
za kogoś, coś)

credito m -1. wiarygodność 
-2. szacunek, autorytet -3. kredyt

credito bancario kredyt bankowy
crema f śmietana, krem
crema antirughe krem 

przeciwzmarszczkowy
crema da barba krem do golenia
crepa f rysa, pękniecie
crepare vi popękać, zarysować się
crepare dalle risa pękać ze śmiechu
crepare di fatica padać ze zmęczenia
crescere vi -1. rosnąć, rozwijać się 

-2. wzmagać się

cretino m kretyn, matoł
cric m podnośnik, lewarek
criminale m, f przestępca, 

kryminalista, kryminalistka
crimine f zbrodnia
crisi f -1. atak, napad (choroby) 

-2. kryzys, przełom
crisi economica kryzys ekonomiczny
cristallo m -1. kryształ -2. szyba
cristiano agg chrześcijański
criticare vt krytykować
critico m krytyk
croccante agg chrupiący
crocchetta f krokiet
croce f krzyż; a occhio e croce mniej 

więcej
Croce Rossa Czerwony Krzyż
crocevia f skrzyżowanie dróg, rozstaje
crociera f rejs wycieczkowy statkiem
crocifissione f ukrzyżowanie
crollare vi runąć, upaść, zawalić się
crollo m runięcie, zawalenie się
crollo in borsa krach na giełdzie
cronaca f kronika, wiadomości
cronaca rosa kronika towarzyska
cronico agg przewlekły, chroniczny
crosta f -1. skorupa, skórka (np. 

chleba) -2. strup
crostino m grzanka
crotalo m (wąż) grzechotnik
crudele agg okrutny, bezwzględny, 

nieludzki
crudeltà f okrucieństwo
crudo agg -1. surowy, niegotowany 

-2. surowy, ostry: clima crudo ostry 
klimat

crusca f otręby
cubo m szećcian
cubo magico kostka Rubika
cucchiaio m łyżka: un cucchiaio di 

brodo łyżka rosołu
cucciolo m szczenię
cucina f -1. kuchnia -2. gotowanie: 

fare la cucina gotować
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 cucina a gas – dato •

cucina a gas kuchenka gazowa
cucinare vt gotować
cucire vt szyć, zszywać
cugina f kuzynka
cugino m kuzyn
culla f kołyska, kolebka
cullare vt kołysać, bujać
culmine m szczyt, wierzchołek
culo m tyłek, (wulgarnie) dupa
culto m kult, uwielbienie
culto della personalità kult jednostki
cultura f -1. kultura, wiedza 

-2. kultura, ogłada, obycie
culturale agg -1. kulturowy 

-2. kulturalny
cuocere vt, vi gotować, gotować się, 

piec się
cuoca f kucharka
cuoco m kucharz
cuoio m skóra: di cuoio ze skóry
cuore m -1. serce -2. (w kartach) kier
cuore di pietra serce z kamienia
cupo agg ciemny, głuchy, posępny: 

notte cupa ciemna noc; voce cupa 
głuchy głos

cupola f kopuła
cura f -1. troska, staranie, dbałość 

-2. kuracja, leczenie: casa di cura 
sanatorium

cura dimagrante kuracja 
odchudzająca

curare vt -1. leczyć, pielęgnować 
-2. dbać, starać się

curarsi vr leczyć się
curiosità f -1. ciekawość 

-2. ciekawostka, rzadkość
curioso agg -1. ciekawy, interesujący 

-2. ciekawski
curva f -1. krzywa, linia krzywa 

-2. wykres -3. zakręt
curvo agg -1. krzywy, zakrzywiony 

-2. zgarbiony, pochylony
cuscino m poduszka
cuscino d’aria poduszka powietrzna
custode m stróż, dozorca

custodire vt -1. pilnować, strzec 
-2. doglądać: custodire un malato 
doglądać chorego

cute f skóra (człowieka)

D
d f, m inv (litera) d
da prep -1. z, od, do: arrivare da Roma 

przyjechać z Rzymu; vado da Carlo 
idę do Karola -2. przez: è lodato da 
tutti jest przez wszystkich chwalony

daccapo avv od początku
dado m kostka (do gry)
d’altronde avv zresztą
dama f (gra) warcaby, damka
dannare vt potępić
danneggiare vt wyrządzić szkodę, 

uszkodzić
danno m szkoda, strata
dannoso agg szkodliwy, niebezpieczny
danza f taniec
danzare vt, vi tańczyć (coś, z kimś)
dappertutto avv wszędzie
dapprima avv z początku, początkowo
dare vt dać, dawać, ofiarować, 

powierzyć
dare gli esami zdawać egzaminy
dare la precedenza ustąpić 

pierwszeństwa (przejazdu)
darsi vr poświęcać się, poddać się
darsi per vinto dać za wygraną
data f data, termin
database m inv baza danych
datare vt datować, opatrzyć datą
datario m datownik
dati mpl dane
dati personali, statistici dane 

osobowe, statystyczne
dato agg dany, określony
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• datore – delicatamente 

datore m dawca; datore di lavoro 
pracodawca

dattero m daktyl
davanti avv przodem, na przedzie, 

z przodu
davanti a locuz prep przed: davanti 

alla casa przed domem
davanti m przód, front
davvero avv naprawdę, rzeczywiście : 

per davvero na serio
dazio m cło
debito m dług: contrarre un debito 

zaciągnąć dług
debito agg odpowiedni, należyty
debitore m dłużnik
debole agg słaby, wątły
debolezza f -1. słabość -2. słabostka
debordare vi wylewać, przelewać się
debuttante agg początkujący, 

debiutujący
debuttante m, f debiutant, 

debiutantka
debutto m debiut
decaffeinato agg bez kofeiny
decalogo m dekalog
decanato m dziekanat
decano m dziekan
decathlon, decatlon m dziesięciobój
decennio m dziesięciolecie
decente agg przyzwoity, stosowny
decenza f przyzwoitość, stosowność 

(form, zachowań)
decidere vi -1. decydować, 

postanowić -2. rozstrzygnąć
decidersi vr zdecydować się
decifrare vt rozszyfrować, odczytać
decisamente avv stanowczo, 

zdecydowanie
decisione f decyzja, postanowienie
deciso agg -1. postanowiony 

-2. stanowczy, energiczny
declinazione f deklinacja
declino m schyłek, upadek, zmierzch
decollare vi (o samolocie) startować
decollo m start (samolotu)

decolorante m odbarwiacz
decolorare vt odbarwiać
decongelare vt rozmrażać, odmrażać
decorare vt -1. ozdabiać 

-2. odznaczać, dekorować
decorrere vi (o terminie) mijać, mieć 

ważność
decorso m upływ (czasu), przebieg 

(np. choroby)
decreto m dekret, zarządzenie: 

decreto legge dekret z mocą ustawy
dedica f dedykacja
dedicare vt nazwać czyimś imieniem, 

dedykować
dedicarsi vr poświęcić się, oddać się 

(czemuś)
dedurre vt -1. wnioskować, wyciągać 

wniosek -2. odliczyć, potrącić 
(koszty, wydatki)

deduzione f -1. wnioskowanie 
-2. odliczenie, potrącenie

deficit m inv deficyt, niedobór
definire vt -1. określać, ustalać, 

zdefiniować -2. rozstrzygać
definitivamente avv definitywnie, 

ostatecznie
definitivo agg definitywny, 

rozstrzygający
definito agg określony
definizione f -1. definicja, określenie 

-2. rozstrzygnięcie
defunto m nieboszczyk
degno agg godny, zacny
degustare vt degustować, kosztować 

(czegoś)
degustazione f degustacja
delega f pełnomocnictwo, 

upoważnienie
delegato m pełnomocnik, delegat
delegazione f delegacja, reprezentacja
deliberare vi deliberować, obradować
deliberare vt uchwalić, ustanowić
deliberazione f narada, obrady
delicatamente avv delikatnie
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 delicatezza – desiderio •

delicatezza f -1. delikatność, 
subtelność -2. smakołyk

delicato agg -1. delikatny, subtelny 
-2. nietrwały, kruchy

delimitare vt wyznaczać granice, 
odgraniczać

delinquente m przestępca
delinquenza f przestępczość
delitto m przestępstwo, zbrodnia
delizia f -1. rozkosz, radość 

-2. przysmak, delicje
delizioso agg -1. rozkoszny, przyjemny 

-2. pyszny
deludere vt rozczarować, zawieść
delusione f rozczarowanie, zawód
deluso agg rozczarowany, zawiedziony
demi-sec agg inv (o winie) 

półwytrawne
democratico agg demokratyczny
democrazia f demokracja
démodé agg inv niemodny, 

przebrzmiały
demolire vt (z)burzyć, popsuć 

zniszczyć
demolizione f wyburzenie, rozbiórka
denaro, danaro m -1. pieniądz 

-2. pieniądze, majątek
denaro contante gotówka
densità f gęstość
denso agg gęsty, ścisły, zwarty
dentatura f uzębienie
dente m ząb: denti da latte, del 

giudizio zęby mleczne, mądrości
dentiera f sztuczna szczęka
dentifricio m pasta do zębów
dentista m, f dentysta, dentystka
dentistico agg dentystyczny
dentro avv wewnątrz, w środku
denudare vt obnażyć, rozebrać
denudarsi vr obnażyć się, rozebrać się
denuncia f -1. zgłoszenie, zeznanie 

-2. doniesienie
denuncia del reddito zeznanie 

podatkowe

denuncia delle nascite zgłoszenie 
narodzin

denunciare vt -1. wypowiedzieć, 
zerwać (umowę) -2. zgłosić: 
denunciare una nascita zgłosić 
urodzenie dziecka -3. donieść 
(o czymś)

denutrizione f niedożywienie
deodorante m dezodorant
depilatore m depilator
depilazione f depilowanie, depilacja
dépliant m inv prospekt
deplorare vt opłakiwać
deporre vt -1. położyć, postawić 

-2. zdjąć (z siebie) -3. usunąć, zdjąć 
ze stanowiska

depositare vt zdeponować, oddać 
w depozyt/w przechowanie

deposito m -1. depozyt, 
zdeponowanie -2. skład, magazyn

deposito bancario depozyt/wkład 
bankowy

deposito bagagli przechowalnia 
bagażu

depravare vt deprawować, 
demoralizować

depravato agg zepsuty, 
zdemoralizowany

depressione f -1. depresja (terenu) 
-2. depresja, kryzys

deprimente agg przygnębiający, 
zniechęcający

deprimere vt przygnębiać, 
deprymować, zniechęcać

deputato m poseł, deputowany
derapare vi wpaść w poślizg
derapata f poślizg (samochodu)
derubare vt okraść
descrivere vt opisać, przedstawić (coś)
descrizione f opis, przedstawienie 

(czegoś)
deserto agg pusty, bezludny
deserto m pustynia
desiderare vt życzyć sobie, pragnąć
desiderio m pragnienie, pożądanie
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• desinenza – digitale 

desinenza f końcówka (wyrazu)
destinare vt przeznaczać
destinatario m adresat
destinazione f przeznaczenie, cel 

(podróży)
destino m przeznaczenie, los
destra f prawa strona: a destra 

na prawo
destro agg prawy, znajdujący się 

po prawej stronie
detenuto m więzień, aresztowany
detergente m środek piorący, proszek 

do prania
determinare vt -1. określać, ustalać 

-2. powodować
detersivo m środek czystości
detonazione f eksplozja, wybuch
detrazione f potrącenie, odliczenie 

(kosztów)
dettaglio m detal, szczegół
dettare vt -1. dyktować -2. narzucać, 

dyktować
detto m powiedzonko, powiedzenie
deviante m zboczeniec
deviare vi -1. zboczyć z drogi, 

zmienić kierunek jazdy -2. odstąpić 
(od czegoś)

deviazione f objazd, zmiana kierunku 
jazdy

devoto agg -1. pobożny -2. oddany 
(czemuś), przywiązany

di prep -1. (pełni funkcję dopełniacza): 
il libro di Paolo książka Pawła -2. o, 
z, od: parlare di politica rozmawiać 
o polityce; sono partito di casa alle 
due wyjechałem z domu o drugiej ; 
Paolo è più forte di Carlo Paweł jest 
silniejszy od Karola

di qua tutaj, tędy
di modo che w taki sposób, że
di solito zazwyczaj
diabete m cukrzyca
diagnosi f rozpoznanie, diagnoza
diagramma m wykres
dialetto m dialekt

dialogo m dialog, rozmowa
diapositiva f slajd
diario m dziennik, pamiętnik
diario di classe dziennik klasowy
diarrea f biegunka
diavolo m diabeł
dicembre m grudzień
dicembrino agg grudniowy
dichiarare vt -1. oświadczać 

-2. zgłosić (coś) do oclenia
dichiarazione f oświadczenie, 

deklaracja
didascalia f napis pod kopią filmową/ 

ilustracją
didattica f dydaktyka
dieta f dieta: essere a dieta być 

na diecie
dieta dimagrante dieta odchudzająca
dietro avv z tyłu, w tyle: mettiti dietro 

stań z tyłu
dietro prep za: il giardino è dietro la 

casa ogród jest za domem
difendere vt bronić, chronić
difendersi vr bronić się, chronić się
difesa f obrona, ochrona
difetto m wada, defekt
difetto di fabbricazione wada 

fabryczna
differenza f różnica : non fa differenza 

to bez różnicy
difficile agg trudny
difficoltà f trudność: fare delle 

difficoltà robić trudności
diffondere vt rozpowszechniać, 

rozgłaszać
diffusione f rozpowszechnianie, 

szerzenie
diga f zapora, tama
digeribile agg -1. strawny 

-2. do przyjęcia, do zniesienia
digerire vt -1. trawić -2. znosić, 

tolerować
digestione f trawienie
digitale agg cyrfowy: orologio digitale 

zegarek cyfrowy

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   250Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   250 3-01-12   12:51:343-01-12   12:51:34

3136893



3136893

251

 digiuno – disgusto •

digiuno m post: a digiuno na czczo
dignità f godność, honor
dilatare vt rozciągać, rozszerzać
dilettante m -1. amator, 

niezawodowiec -2. dyletant, laik
diletto m przyjemność, rozrywka
diligente agg staranny, sumienny, pilny
diluvio m -1. ulewa, potop -2. zalew, 

potok: diluvio di parole potok słów
diluvio universale potop (biblijny)
dimagrire vi (s)chudnąć
dimensione f wymiar, rozmiar
dimenticare vt zapominać
diminuire vt zmniejszać, pomniejszać
diminutivo m zdrobnienie
diminuzione f zmniejszanie (się), 

obniżka
dimostrare vt -1. okazywać, 

pokazywać -2. demonstrować
dinamite m dynamit
dintorni mpl okolice
Dio m Bóg: Dio mio! o mój Boże!
dio m bożek, bóstwo
dipendere vi zależeć, być zależnym; 

dipende to zależy
dipingere vt -1. malować 

-2. ubarwiać, odmalować
dipinto m obraz, malowidło
diploma m dyplom, świadectwo 

(szkolne)
diplomatico m dyplomata
dire vt mówić powiedzieć, wymówić, 

wypowiedzieć
dire la Messa odprawiać mszę
direttamente avv bezpośrednio
diretta f transmisja na żywo
diretto agg bezpośredni, skierowany 

(dokądś)
direttore m dyrektor; direttore 

d’orchestra dyrygent
direttrice f dyrektorka
direzione f -1. kierunek -2. dyrekcja, 

kierownictwo
dirigere vt -1. kierować, skierować 

-2. zarządzać

diritto agg -1. prosty, równy -2. prawy: 
piede diritto prawa stopa

diritto avv prosto: andare diritto allo 
scopo iść prosto do celu

diritto m -1. prawa strona (czegoś), 
wierzch -2. prawo

diritto d’autore prawo autorskie
dirottamento m zboczenie z kursu 

(statku, samolotu)
dirottatore m porywacz (statku, 

samolotu)
disagio m niewygoda, niedostatek
disastro m katastrofa, klęska, 

kataklizm
discendere vi schodzić, zejść, wysiąść 

(z pociągu)
discesa f -1. zejście, schodzenie 

-2. pochyłość, spadek
discesa obbligata slalom (narciarski)
dischetto m dyskietka
disco m krążek, dysk, tarcza, płyta
disco volante latający talerz, UFO
disco combinatore tarcza telefonu
disco rigido, fisso twardy dysk
discobolo m dyskobol
discorso m -1. rozmowa 

-2. przemówienie, wykład
discoteca f dyskoteka
discreto agg dyskretny, taktowny, 

powściągliwy
discussione f -1. dyskusja, debata 

-2. sprzeczka, spór
discutere vt, vi -1. dyskutować, 

rozpatrzyć -2. sprzeczać się
disdire vt odwołać, wymówić
disegnare vt rysować, kreślić
disegnatore m rysownik, kreślarz
disgelo m odwilż
disgrazia f -1. nieszczęście, tragedia 

-2. niełaska, pech
disgraziato agg nieszczęśliwy, 

pechowy, niepomyślny
disgustare vt budzić niesmak/wstręt
disgusto m niesmak, obrzydzenie

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   251Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   251 3-01-12   12:51:343-01-12   12:51:34

3136893



3136893

252

• disinfettante – divertirsi 

disinfettante m środek dezynfekujący/
odkażający

disinfettare vt dezynfekować
disintossicante m środek odtruwający
disinvoltura f swoboda, naturalność
disoccupato m bezrobotny
disoccupazione f bezrobocie
disonesto agg nieuczciwy
disordinato agg nieporządny, niedbały
disordinato m bałaganiarz
disordine m nieporządek, bałagan, 

nieład
dispari agg nieparzysty
disperare vt, vi stracić nadzieję, nie 

wierzyć (w coś)
disperarsi vr rozpaczać
disperazione f -1. rozpacz, ból 

-2. utrapienie, zgryzota
dispetto m złośliwość: per dispetto 

na złość
dispiacere m przykrość
dispiacere vi sprawiać przykrość: mi 

dispiace przykro mi
disponibile agg do dyspozycji, wolny, 

niezajęty
disporre vi -1. rozporządzać, 

dysponować -2. ustalić, decydować
dispositivo m urządzenie, przyrząd
disposizione f -1. rozmieszczenie, 

rozplanowanie, układ 
-2. dyspozycja, rozporządzenie

disprezzare vt gardzić, pogardzać, 
lekceważyć

disprezzo m pogarda, wzgarda, 
lekceważenie

disputa f -1. dyskusja, dysputa 
-2. kłótnia, sprzeczka

disputare vi dyskutować, 
polemizować, rozprawiać

dissetante m napój orzeźwiający
dissetare vt gasić pragnienie, 

orzeźwiać
distante agg odległy, oddalony
distanza f odległość, dystans

distendersi vr rozluźnić się, odprężyć 
się, zrelaksować się

distinguere vt odróżniać, rozróżniać, 
wyróżniać

distinguersi vr odróżniać się, 
wyróżniać się, odznaczać się

distinto agg -1. odrębny, osobny 
-2. dystyngowany -3. distinti saluti 
wyrazy szacunku

distorsione f skręcenie, zwichnięcie 
(ręki, nogi)

distrarsi vr -1. rozpraszać się 
-2. zabawić się, rozerwać się

distratto agg roztargniony, roztrzepany
distrazione f -1. roztargnienie, 

nieuwaga -2. rozrywka
distribuire vt rozdzielać, 

rozprowadzać, kolportować
distributore m dystrybutor, kolporter
distributore automatico automat ( 

np.z papierosami)
distributore di benzina dystrybutor 

benzyny
distribuzione f roprowadzanie, 

rozsyłanie, dystrybucja
distruggere vt zniszczyć, zrujnować, 

zburzyć, zepsuć
disturbare vt przeszkadzać, drażnić, 

zakłócać
disturbo m -1. przeszkadzanie 

-2. dolegliwość, zaburzenie
disturbo telefonico zakłócenie 

telefoniczne
dito m palec
ditta f firma, przedsiębiorstwo
diurno agg dzienny: albergo diurno 

hotel dzienny
divano m kanapa, tapczan
diventare vi stać się, zostać (kimś, 

czymś)
diverso agg inny, różny, odmienny
divertente agg zabawny, smieszny
divertimento m rozrywka, zabawa: 

buon divertimento! dobrej zabawy!
divertirsi vr bawić sie, rozerwać się
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 dividere – dubbio •

dividere vt dzielić, rozdzielać, 
podzielić

divieto m zakaz: divieto di sosta zakaz 
postoju

divino agg boski
divisione f -1. podział, dzielenie, 

oddzielenie -2. wydział (w urzędzie) 
-3. dywizja

divorare vt -1. jeść łapczywie 
-2. zżerać, trawić: la febbre lo divora 
gorączka go trawi

divorziare vi rozwieść się
divorzio m rozwód
dizionario m słownik
doccia f prysznic: fare la doccia wziąć 

prysznic
docente m, f wykładowca, nauczyciel, 

nauczycielka
documentario m film dokumentalny
documento m dokument
documento d’identità dokument 

tożsamości
dogana f -1. urząd celny -2. cło
doganiere m, f celnik, celniczka
dolce agg -1. słodki -2. łagodny
dolce m ciastko, deser
dolcezza f -1. słodycz, słodki smak 

-2. łagodność, dobroć
dolcificante m słodzik
dollaro m dolar
dolore m ból: dolore di testa ból głowy
doloroso agg bolący, bolesny
domanda f -1. pytanie -2. podanie, 

wniosek
domandare vt -1. pytać: domandare 

a qualcuno l’ora pytać kogoś 
o godzinę -2. prosić: domandare il 
permesso prosić o pozwolenie

domani avv jutro
domenica f niedziela
domestica f gosposia, służąca
domestico agg domowy, rodzinny 

prywatny
domicilio m miejsce zamieszkania, 

dom, mieszkanie

donare vt dać, podarować
donare il sangue oddawać krew
donatore m dawca, ofiarodawca: 

donatore di sangue dawca krwi
donna f kobieta
donna di casa pani domu, gospodyni 

domowa
donna di pulizia sprzątaczka
dono m -1. podarunek, prezent 

-2. dar, talent
dopo avv potem, później : a dopo! 

na razie!
dopo prep po, za: dopo pranzo 

po obiedzie
dopobarba m inv płyn po goleniu
dopodomani avv pojutrze
dopotutto avv koniec końców, 

w końcu
doppio agg podwójny
dormire vi spać: andare a dormire iśc 

spać
dorso m grzbiet, plecy
dose f porcja, doza, dawka
dote f posag
dottore m -1. magister -2. doktor: 

dottore in medicina doktor 
medycyny -3. (potocznie) lekarz

dottoressa f -1. pani magister -2. pani 
doktor, lekarka

dove avv dokąd, gdzie
dovere m obowiazek
dovere vi -1. musieć -2. być winnym 

(coś komuś)
dovunque avv gdziekolwiek, wszędzie
drago m smok
dramma m -1. (sztuka) dramat 

-2. dramat, nieszczęście
drammatico agg dramatyczny
droga f -1. przyprawa korzenna 

-2. narkotyk
drogarsi vr narkotyzować się
drogata m narkomanka
drogato m narkoman
dubbio m watpliwość: senza dubbio 

bez wątpienia
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• dubitare – educativo 

dubitare vi wątpić, powątpiewać
duca m ksiażę
duchessa f księżna
due m inv -1. dwójka 

-2. (w kajakarstwie) dwójka
Duecento m wiek XIII
Duemila m XXI wiek
duepezzi m inv kostium 

dwuczęściowy
dunque cong, avv więc, dlatego też, 

a zatem
duodeno m dwunastnica
duomo m katedra, główny kościół 

w mieście
durante avv podczas, w czasie, 

w ciągu
durare vi trwać, ciągnąć się
durata f -1. trwałość (czegoś) -2. czas 

trwania, trwanie: durata di sosta 
czas postoju

duraturo agg trwały, stały
durezza f -1. twardość -2. upór, 

zawziętość
duro agg -1. twardy -2. ciężki, trudny: 

vita dura ciężkie życie -3. uparty, 
zawzięty

durone m odcisk, nagniotek
duty free shop m inv sklep 

wolnocłowy

E
e f, m inv (litera) e
e cong i, oraz
ebbene cong więc, a zatem
ebreo m Żyd
eccellente agg wspaniały, doskonały
eccentrico agg dziwaczny, 

ekscentryczny
eccessivo agg nadmierny, przesadny

eccesso m przesada, nadmiar: in 
eccesso w nadmiarze

eccetto prep oprócz, z wyjątkiem
eccezionale agg wyjątkowy, 

nadzwyczajny
eccezione f wyjątek, odstępstwo
eccitante agg podniecający
eccitare vt -1. rozbudzać, wzniecać 

-2. podniecać
eccitazione f pobudzenie, 

podniecenie
ecclesiastico agg kościelny
ecclesiastico m duchowny, ksiądz
ecco avv oto, otóż: eccomi! już 

jestem!
eccome avv no pewnie, jeszcze jak
eclissi f zaćmienie (słońca, księżyca)
eco m echo, odgłos
ecografia f echografia, badanie USG
ecologia f ekologia
ecologo m ekolog
economia f -1. ekonomia, gospodarka 

-2. oszczędność: fare economie 
oszczędzać

edera f bluszcz
edicola f kiosk (z gazetami)
edicolante m, f kioskarz, kioskarka
edificare vt budować, wznosić 

(budowlę)
edificio m budynek, budowla, gmach
edile agg budowlany
edilizia f budownictwo
editore m wydawca, edytor
editoriale m artykuł wstępny 

(w gazecie)
edizione f wydanie (dzieła, gazety), 

nakład
edizione straordinaria wydanie 

nadzwyczajne
educare vt kształcić, wychowywać, 

uczyć
educativo agg kształcący, 

wychowawczy: un film educativo 
film oświatowy
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 educato – emissione •

educato agg -1. wykształcony 
-2. wychowany, uprzejmy

educazione f -1. wykształcenie, 
wiedza -2. wychowanie

effervescente agg musujący
effettivamente avv w rzeczywistości, 

istotnie
effetto m -1. skutek, wynik, rezultat 

-2. zjawisko, efekt
effetto serra efekt cieplarniany
effettuare vt realizować, 

przeprowadzić, wykonać
efficace agg skuteczny (np. lek)
efficiente agg sprawny, skuteczny, 

kompetentny
egoismo m egoizm
egoista m, f egoista, egoistka
egregio agg (w listach) szanowny, 

wielmożny
elaborare vt opracowywać, obmyślać
elaborare dati przetwarzać dane
elaborazione f opracowywanie
elaborazione dei dati przetwarzanie 

danych
elastico m gumka, taśma gumowa
elastico agg elastyczny, sprężysty
elefante m słoń
elegante agg elegancki, wytworny, 

szykowny
eleganza f elegancja, wytworność, 

szyk
eleggere vt wybierać, obierać, 

powołać na stanowisko
elementare agg elementarny, 

podstawowy, zasadniczy
elemento m -1. pierwiastek 

chemiczny -2. element, część
elemosina f jałmużna, datek
elencare vt wyliczać, wyszczególniać, 

wymieniać
elenco m lista, spis, wykaz
elenco telefonico książka telefoniczna
elettore m wyborca
elettrauto m elektryk samochodowy 

(także warsztat)

elettricista m elektryk
elettricità f elektryczność, prąd
elettrico agg elektryczny
elettrodo m elektroda
elettrodomestici m pl sprzęt 

gospodarstwa domowego
elettrone m elektron
elettronica f elektronika
elettronico agg elektroniczny
elevare vt podnosić, unosić, wznosić
elevare al quadrato, al cubo podnosić 

(liczbę) do kwadratu, do sześcianu
elevarsi vr podnosić się, podwyższać 

się
elevato agg -1. podniesiony, 

podwyższony -2. wzniosły
elevazione f podwyższenie, 

wzniesienie (terenu)
elevazione a potenza podniesienie 

do potęgi
elezioni f pl wybory
elicottero m helikopter
eliminare vt eliminować, usuwać, 

wykluczać
elmo m hełm, kask
elogiare vt chwalić, wychwalać
elogio m mowa pochwalna
eloquenza f elokwencja, dar wymowy
eloquente agg elokwentny; wymowny
e-mail m -1. poczta elektroniczna 

-2. e-mail, mejl
emblema m emblemat, godło
embrione m embrion, zarodek
emergenza f nagły wypadek, 

zagrożenie: stato di emergenza stan 
wyjątkowy

emettere vt wydawać, emitować, 
puszczać w obieg

emicrania f migrena
emigrare vi emigrować, przesiedlać się
emigrazione f emigracja
emisfero m półkula: emisferi cerebrali 

półkule mózgu
emissione f emisja
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• emittente – eroina 

emittente m stacja nadawcza, 
nadajnik

emmoragia f krwotok
emoticon m inv emotikon
emozionante agg emocjonujący, 

wywołujący wrażenie
emozionare vt emocjonować, 

wzruszać
emozione f emocja, wzruszenie
encefalogramma m encefalogram
enciclica f encyklika
enciclopedia f encyklopedia
enciclopedico agg encyklopedyczny
endoscopia f wziernikowanie, 

endoskopia
energia f energia, moc, siła: energia 

vitale witalność
energia elettrica energia elektryczna
energico agg energiczny, dynamiczny, 

silny
enigma m łamigłówka, zagadka
enigmatico agg zagadkowy, 

enigmatyczny
enigmistico agg: gioco enigmistico 

rebus, krzyżówka
enorme agg olbrzymi, ogromny, 

niezmierny
enoteca f winiarnia, sklep z winem
ente m przedsiębiorstwo, instytucja
entrambi num, pron obaj, obie, oboje
entrare vi wchodzić, wejść, wjeżdżać
entrata f wchodzenie, wejście, wstęp, 

wjazd
entro prep do końca: entro l’anno 

do końca roku
entusiasmo m entuzjazm, zapał
entusiasta m, f entuzjasta, entuzjastka, 

zapaleniec
entusiastico agg entuzjastyczny
enumerare vt wyliczać, wymieniać
épagneul m (pies) spaniel
epatite (virale) f (wirusowe) zapalenie 

wątroby
epidemia f epidemia
Epifania f święto Trzech Króli

epilogo m epilog, zakończenie
episodio m epizod, zdarzenie, 

wydarzenie
epoca f -1. epoka -2. okres, pora: 

a quell’epoca wówczas
eppure cong a jednak, przecież
equatore m równik
equazione f równanie
equilibrio m równowaga: perdere 

l’equilibrio stracić równowagę
equipaggiamento m wyposażenie, 

ekwipunek, sprzęt
equipaggio m załoga (statku, 

samolotu)
equitazione f jazda konna
equivalente m ekwiwalent, 

równowartość
equivalere vi równać się, być 

równoznacznym
equivoco m dwuznaczność, 

nieporozumienie
era f era, epoka: era di Cristo era 

chrześcijańska
erba f trawa
erbe aromatiche zioła przyprawowe
erboristeria f sklep zielarski
erede m, f spadkobierca, 

spadkobierczyni
eredità f dziedziczenie, spadek
ereditare vt odziedziczyć, otrzymać 

w spadku
ereditario agg -1. dziedziczny, 

spadkowy -2. malattia ereditaria 
choroba dziedziczna

eremita m pustelnik, eremita
eremo m pustelnia, erem, samotnia
ergastolo m kara dożywotniego 

więzienia, dożywocie
erica f wrzosiec, wrzos
ermafrodito m hermafrodyta, obojnak
ernia f przepuklina
eroe m heros, bohater
eroina1 f bohaterka
eroina2 f (narkotyk) heroina

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   256Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   256 3-01-12   12:51:343-01-12   12:51:34

3136893



3136893

257

 eroismo – esistenza •

eroismo m heroizm, bohaterstwo, 
męstwo

erotico agg erotyczny, zmysłowy
erpete m opryszczka
errare vi -1. wędrować, błąkać się 

-2. (po)mylić się
errore m błąd, pomyłka: commettere 

un errore popełnić błąd
erudito m erudyta
eruzione f erupcja, wybuch wulkanu
esgarare vt wyolbrzymiać, 

przejaskrawiać, przesadzać
esagerato agg przesadzony, przesadny
esagerazione f przesadzanie, 

wyolbrzymianie, przesada
esagono m sześciokąt
esaltare vt chwalić, wychwalać, sławić
esame m -1. analiza, badanie 

-2. egzamin
esaminare vt analizować, badać, 

egzaminować
esminatore m egzaminator
esaminatrice f egzaminatorka
esasperarsi vr denerwować się, 

irytować się
esattamente avv dokładnie, ściśle
esatto agg dokładny: ora esatta 

dokładna godzina
esattore m inkasent, poborca, 

urzędnik podatkowy
esattoria f urząd podatkowy
esaurimento m wyczerpanie, 

skończenie się
esaurimento nervoso wyczerpanie 

nerwowe
esaurire vt wyczerpać, zakończyć: 

esaurire un argomento wyczerpać 
temat

esurirsi vr wyczerpać się, wycieńczyć 
się

esurito agg -1. wyczerpany, 
wyprzedany -2. wyczerpany 
(nerwowo), wykończony

esca f przynęta
escavatore m koparka

esclamativo agg : punto esclamativo 
wykrzyknik

esclamazione f -1. okrzyk 
-2. wykrzyknik

esclusivamente avv wyłącznie, 
jedynie

esclusivista m wyłączny sprzedawca/
przedstawiciel

esclusività f wyłączność, wyłączne 
prawo

esclusivo agg -1. wyłączny, jedyny 
-2. elitarny, ekskluzywny

escluso agg wyłączony, wykluczony; 
non è escluso che nie jest 
wykluczone,że

escursione f -1. wycieczka, wyprawa 
-2. amplituda, skok: escursione 
febbrile skok gorączki

escursionismo m turystyka, 
wędrowanie

escursionista m, f uczestnik, 
uczestniczka wycieczki

eseguire vt wykonywac, robić, 
realizować

esempio m przykład, wzór: per 
esempio na przykład

esemplare agg przykładny, wzorowy
esemplare m -1. (osoba, rzecz) 

przykład, wzór -2. egzemplarz, okaz
esente agg zwolniony: esente dalle 

tasse zwolniony od podatków
esenzione f zwolnienie (od czegoś)
esercitare vt -1. ćwiczyć, usprawniać 

-2. wykonywać zawód, praktykować
esecitarsi vr ćwiczyć się, wprawiać się, 

szkolić się
esercito m wojsko, armia
esecizio m ćwiczenie, wprawa: 

esercizi fisici ćwiczenia gimnastyczne
esigente agg wymagający
esigenza f wymóg, potrzeba, 

wymaganie
esigere vt wymagać
esilio m wygnanie
esistenza f istnienie, byt, egzystencja
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• esistere – eterno 

esistere vi istnieć, egzystować, żyć
esitare vi wahać się, zastanawiać się
esitazione f wahanie, 

niezdecydowanie
esito m wynik, efekt, rezultat
esofago m przełyk
esotico agg egzotyczny
esperienza f doświadczenie, wprawa, 

praktyka
esperimento m doświadczenie, próba, 

eksperyment
esperto agg -1. doświadczony 

-2. biegły, kompetentny
esperto m ekspert, biegły, 

rzeczoznawca
espiare vt pokutować, odpokutować
esplicazione f wyjaśnienie, 

objaśnienie, wytłumaczenie
esplodere vi wybuchnąć, eksplodować
esplorare vt badać, przeszukiwać 

(nieznane tereny)
esploratore m badacz, poszukiwacz, 

odkrywca
esplosione f wybuch, eksplozja
esplosione nucleare wybuch jądrowy
esplosivo m materiał wybuchowy
esporre vt -1. wystawiać, eksponować 

-2. wystawiać na niebezpieczeństwo 
-3. przedstawiać (problem), 
opowiadać -4. naświetlać (kliszę)

esporsi vr narażać się (na coś): 
esporsi ai pericoli wystawiać się 
na niebezpieczeństwa

esportare vt eksportować, wywozić 
za granicę

esportazione f eksport, wywóz 
za granicę

esposizione -1. wystawianie 
(na widok) -2. wystawa, ekspozycja 
-3. naświetlenie (kliszy)

espressione f -1. wyrażanie, wyraz 
(czegoś) -2. wyrażenie, zwrot 
(językowy)

espresso1 agg wyraźny, jasny, dobitny

espresso2 agg ekspresowy, szybki: 
treno espresso pociąg pospieszny

espresso m -1. kawa z ekspresu 
-2. pociąg pospieszny -3. (list) 
ekspres

esprimere vt wyrażać, wypowiadać
esprimersi vr wyrażać się, wysławiać 

się, wypowiadać się
essenziale agg podstawowy, 

zasadniczy, istotny
essere vi -1. być, istnieć -2. być, 

znajdować się: essere a casa być 
w domu -3. zdarzać się, mieć 
miejsce: che cosa c’è ? co się dzieje?

essere m -1. byt, istnienie -2. istota, 
stworzenie

est, Est m -1. (strona świata) wschód 
-2. l’Est dell’Europa Europa 
Wschodnia

estate m lato
esterno agg zewnętrzny, położony 

na zewnątrz
estero agg zagraniczny
estero m zagranica: andare all’estero 

jechać za granicę
esteso agg obszerny, rozległy
estetico agg estetyczny
estetista f (osoba) kosmetyczka
estivo agg letni: vacanze estive 

wakacje letnie
estraneo agg obcy, nieznany, 

niezwiązany (z czymś)
estrarre vi wyciągać, wydobywać
estrarre la radice di un numero 

wyciągać pierwiastek z liczby
estratto m -1. ekstrakt, wyciąg 

-2. skrócony odpis (dokumentu)
estratto conto wyciąg bankowy
estremo agg końcowy, krańcowy, 

skrajny
Estremo Oriente Daleki Wschód
età f -1. wiek, lata życia -2. epoka, 

okres
eternità f wieczność
eterno agg wieczny, wiekuisty
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 etica – falce •

etica f etyka
etichetta f -1. etykietka, nalepka 

-2. etykieta, ceremoniał
etilometro m alkomat
etnico agg etniczny
ettaro m hektar
etto m (potocznie) dziesięć deka
eucalipto m eukaliptus
eucaristia f eucharystia, komunia 
święta

eurocity m pociąg EuroCity
eurodeputato m eurodeputowany
Eurolandia f Euroland, państwa strefy 

euro
europea f Europejka
europeista m euroentuzjasta
europeizzare vt europeizować
europeo m Europejczyk
europeo agg europejski
evadere vi -1. uciec, zbiec -2. uciekać 

(od czegoś), uchylać się od płacenia 
podatków

evaporare vi parować, wietrzeć, 
wyparować

evasione f -1. ucieczka -2. rozrywka 
-3. uchylanie się od płacenia 
podatków

evaso m zbieg, uciekinier
evento m wydarzenie, zdarzenie
eventuale agg możliwy, ewentualny
eventualità f możliwość, ewntualność, 

okoliczność
evidente agg oczywisty, wyraźny, 

widoczny
evitare vt unikać, stronić: evitare di 

bere stronić od picia
evoluzione f rozwój, ewolucja
evviva int niech żyje!
extra agg inv -1. (po rzeczowniku) 
świetny, znakomity, ekstra 
-2. nadzwyczajny, specjalny

extracomunitario agg nienależący 
do Unii Europejskiej

extraconiugale agg pozamałżeński
extraterrestre agg pozaziemski

extraterrestre m ufoludek, kosmita
extraurbano agg podmiejski: linee 

extraurbane linie komunikacji 
podmiejskiej

extravergine agg (oliwa) z pierwszego 
tłoczenia

F
f f, m inv (litera) f
fa (w określeniach czasu ma znaczenie: 

addietro): due anni fa dwa lata temu
fabbisogno m zapotrzebowanie
fabbrica f -1. budowla, budowa 

-2. fabryka
fabbricante m fabrykant, wytwórca
fabbricare vt -1. budować 

-2. wytwarzać -3. sfabrykować
fabbricato m budynek, zabudowania
fabbro m kowal
faccenda f sprawa, coś do zrobienia: 

essere in faccende być zajętym
faccende f pl codzienne prace 

domowe, krzątanina
facchino m bagażowy, tragarz
faccia f twarz: a faccia a faccia twarzą 

w twarz
facciata f fasada, elewacja
facile agg łatwy, nieskomplikowany, 

prosty
facilità f łatwość
facilitare vt ułatwiać
facilitazione f ułatwienie
facoltà f -1. zdolność, właściwość 

-2. wydział (na uczelni)
facoltativo agg dowolny, fakultatywny
fagiano m bażant
fagiolo m fasola
fai da te m inv majsterkowanie
falce f sierp; falce fienaia kosa
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• falce di luna – faticoso 

falce di luna sierp księżyca
falco m sokół: occhi di falco sokoli 

wzrok
falegname m stolarz
fallimento m -1. niepowodzenie, 

klapa -2. bankructwo
fallire vi -1. nie udać się, nie dać rady 

-2. zbankrutować
fallito m bankrut
fallo m -1. błąd, pomyłka 

-2. (w sporcie) faul
fallout m inv opad radioaktywny
falò m ognisko
falpalà f falbana
falsificare vt fałszować, podrabiać
falsificatore m fałszerz
falsificazione f falsyfikat, podróbka, 

fałszerstwo
falso agg -1. nieprawdziwy, fałszywy 

-2. sfałszowany
fama f wieść, fama, rozgłos
fame f głód: ho fame jestem głodny
famiglia f -1. rodzina -2. ród
familiare agg -1. rodzinny -2. znany, 

znajomy -3. poufały, familiarny
familiare m samochód kombi
famoso agg znany, sławny, 

renomowany
fan m, f inv fan, fanka
fanale m reflektor: i fanali dell’auto 
światła samochodu

fanatico agg -1. fanatyczny, zagorzały 
-2. egzaltowany

fanatico m -1. fanatyk -2. amator, 
wielbiciel

fanciulla f dziewczynka
fanciullo m chłopczyk
fandonia f bzdura, wymysł, bujda
fango m błoto, muł; fango termale 

borowina
fantasia f -1. wyobraźnia, fantazja 

-2. kaprys, zachcianka
fantasma m zjawa, duch
fantastico agg fantastyczny, wspaniały, 

kapitalny

fante m (w kartach) walet
fantino m dżokej
fantoccio m kukiełka, marionetka
faraone m faraon
farcire vt faszerować, napełniać 

farszem
fare vt -1. robić, zrobić, czynić 

-2. budować, wytwarzać: -3. fare il 
medico być lekarzem

fare a mano robić/wykonywać ręcznie
fare a meno di (qlcu, qlco) obyć się 

bez (kogoś, czegoś)
fare chiasso hałasować
fare il pieno zatankować do pełna
fare la barba golić się
fare paura przerażać, przestraszyć
fare schifo napawać obrzydzeniem
fare una cretinata wygłupić się
farfalla f motyl
farina f mąka
farmacia f apteka
farmaco m lek, lekarstwo
faro m -1. latarnia morska -2. reflektor, 
światło: faro antinebbia światło 
przeciwmgielne

fascia f -1. pas, opaska, taśma -2. pas, 
strefa: fascia equatoriale strefa 
równikowa

fascino m urok, czar
fascio m wiązka, pęk
fascio elettronico wiązka elektronowa
fascismo m faszyzm
fascista m, f faszysta, faszystka
fase f -1. faza: fasi lunari fazy Księżyca 

-2. faza, etap
fastidio m uciążliwość, niedogodność
fastidioso agg męczący, dokuczliwy
fata f wróżka, czarodziejka
fata Morgana fatamorgana
fatale agg nieuchronny, fatalny, 

nieunikniony
fatica f -1. zmęczenie, utrudzenie 

-2. trud, wysiłek
faticare vi trudzić się, mozolić się
faticoso agg męczący, mozolny
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 fatto – fibbia •

fatto m wydarzenie, zdarzenie, fakt, 
czyn

fatto agg zrobiony, wykonany, 
wytworzony, dokonany

fattore m czynnik
fattoria f gospodarstwo rolne, ferma
fattorino m goniec, chłopiec 

na posyłki
fattura f faktura, rachunek
fava f bób
favola f -1. bajka, baśń -2. bajka, 

bujda
favoloso agg -1. bajkowy -2. bajeczny, 

fantastyczny
favore m życzliwość: per favore 

proszę, poproszę
favorevole agg przychylny, korzystny: 

sentenza favorevole korzystny wyrok
favorire vt pomagać, sprzyjać, 

wspierać
fazzoletto m chusteczka (do nosa), 

chustka
febbraio m luty
febbre f -1. gorączka, temperatura 

-2. opryszczka, febra
febbre gialla żółta febra
fede f -1. wiara, wierność -2. obrączka 
ślubna

fedele agg wierny: sposa fedele wierna 
małżonka; traduzione fedele wierne 
tłumaczenie

fedele m, f wierny, wierna
fedeltà f wierność
federazione f federacja, związek
fegato m wątroba
felice agg szczęśliwy; pomyślny: esito 

felice pomyślny wynik
felicità f szczęście
felicitazioni f pl gratulacje
feltro m filc
femmina f -1. samica -2. osoba płci 
żeńskiej, kobieta

femminile agg kobiecy, żeński, 
damski: sesso femminile płeć żeńska

femmninile m rodzaj żeński

fenomeno m -1. zjawisko 
-2. fenomen, wydarzenie

ferirsi vr zranić się, skaleczyć się
ferita f rana
ferito agg ranny, zraniony
fermaglio m klamra, spinka, spinacz 

(biurowy)
fermare vt -1. zatrzymać 

-2. przymocować -3. aresztować
fermarsi vr zatrzymać się, stanąć
fermata f -1. zatrzymanie, postój 

-2. przystanek
fermo agg nieruchomy, stojący, stały, 

niezmienny
fermo posta m inv poste restante
feroce agg okrutny, nieludzki, 

bezlitosny
ferragosto m długi weekend 

sierpniowy we Włoszech 
(14, 15, 16 sierpnia)

ferro m żelazo; ferro da stiro żelazko
ferrovia f kolej
Ferrovie dello Stato Włoskie Koleje 

Państwowe
ferry-boat m prom samochodowo-

kolejowy
fertile agg żyzny, urodzajny
fervente agg płomienny, żarliwy
festa f święto: buone feste! wesołych 
świąt!

festa nazionale święto państwowe
festeggiare vt obchodzić uroczyście, 
świętować

festivo agg świąteczny: giorno festivo 
dzień świąteczny

fetta f kromka, plasterek
fiala f fiolka, ampułka
fiamma f płomień
fiammifero m zapałka
fianco m biodro, bok
fiasco m -1. butelka opleciona słomą 

-2. fiasko, klapa
fiato m oddech: trattenere il fiato 

wstrzymać oddech
fibbia f sprzączka

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   261Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   261 3-01-12   12:51:353-01-12   12:51:35

3136893



3136893

262

• fibra – fitto 

fibra f -1. włókno -2. fibre alimentari 
błonnik

fico m figa
fidanzamento m zaręczyny
fidanzarsi vr zaręczyć się
fidanzata f narzeczona
fidanzato m narzeczony
fidare vt powierzyć (coś/ kogoś komuś)
fidarsi vr liczyć (na kogoś), mieć 

zaufanie: fidarsi di un amico mieć 
zaufanie do przyjaciela

fiducia f zaufanie, ufność
fieno m siano: raffreddore da fieno 

katar sienny
fiera f -1. jarmark,odpust -2. targi, 

kiermasz
fiero agg dumny
figlia f córka
figliastra f pasierbica
figliastro m pasierb
figlio m syn; figli dzieci, potomstwo
figura f -1. forma, wygląd -2. figura, 

postać
figurante m, f statysta, statystka
figurare vt przedstawiać, wyobrażać 

coś
figurarsi vr wyobrażać sobie
figurina f figurka, posążek
fila f rząd, szereg: fila di denti rząd 

zębów
filare vi ulotnić się, zwinąć się (skądś)
filetto m -1. polędwica -2. filet
film m film, taśma filmowa
film giallo, western film kryminalny, 

western
filo m -1. nić -2. przewód, drut; filo 

spinato drut kolczasty
 filtro m filtr
finale agg końcowy, ostatni: esame 

finale egzamin końcowy
finalmente avv w końcu, nareszcie
fine1 f koniec, kres
fine settimana weekend
fine2 m cel, zamierzenie
finestra f okno

finestrino m okienko ( 
w samochodzie)

fingere vt udawać, symulować
finimondo m koniec świata, sądny 

dzień
finire vt kończyć, skończyć, 

dokończyć
finire vi kończyć się, przestać: è finito 

di piovere przestało padać
finito agg skończony, ukończony, 

zakończony
fino agg -1. cienki, delikatny 

-2. drobny, miałki
fino avv nawet, także
fino prep do, aż do: fino a qui do tego 

miejsca
fino da locuz prep (aż) z, od: fino da 

ieri od wczoraj
finora avv dotąd, do tej chwili
finto agg -1. udawany, symulowany 

-2. sztuczny
fiocco m -1. kokarda -2. płatek śniegu
fiocchi d’avena płatki owsiane
fionda f proca
fioraia f kwiaciarka
fiore m kwiat: mazzo di fiori bukiet 

kwiatów
fiorire vi -1. kwitnąć -2. rozkwitać, 

prosperować
firma f -1. podpis -2. reputacja, 

renoma
firmare vt podpisać, ratyfikować
fisarmonica f akordeon
fischiare vt, vi gwizdać, wygwizdać
fischio m gwizd, świst
fisica f fizyka
fisico agg fizyczny
fisico m wygląd, sylwetka
fissare vt -1. umocować, 

przytwierdzić, przybić -2. ustalić, 
uzgodnić

fisso agg -1. umocowany, przybity 
-2. stały, niezmienny: un lavoro fisso 
stała praca

fitto agg gęsty: bosco fitto gęsty las
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 fiume – frana •

fiume m rzeka
flauto m flet
fleboclisi f wlew dożylny, kroplówka
flemma f flegma, spokój, powolność
flessibile agg elastyczny, giętki
flipper m fliper, bilard elektryczny
floppy disk m inv dyskietka
flora f flora, roślinność
flotta f flota
fluido m płyn, ciecz
foca f foka
focaccia f podpłomyk, placek
fodera f pokrowiec, poszewka, 

podszewka (ubrania)
foglia f liść; foglia morta suchy liść
foglio m arkusz (papieru), kartka
foglio rosa tymczasowe prawo jazdy
foglio volante luźna kartka
folla f -1. tłum, ścisk -2. natłok (np. 

myśli)
folle agg -1. szalony, wariacki 

-2. jałowy (bieg): in folle na luzie
follia f szał, szaleństwo, głupota
folto agg bujny, gęsty: nebbia folta 

gęsta mgła
fondamentale agg zasadniczy, 

podstawowy
fondamenta m pl fundamenty
fondamenti m pl podwaliny, podstawy
fondarsi vr opierać się (na czymś)
fondo m -1. dno -2. koniec, dół: 

il fondo della pagina dół strony 
-2. fundusz, kapitał

fondi di caffè fusy po kawie
fondotinta m inv podkład pod makijaż
fontana f fontanna
fonte m żródło
forbici f pl nożyce, nożyczki
forca f widły
forchetta f widelec
foresta f puszcza
forma f -1. forma, kształt -2. forma, 

kondycja: fuori forma nie w formie
formaggio m ser

formalità f formalność
formare vt kształtować, formować, 

modelować
formica f mrówka
formidabile agg wspaniały, 

nadzwyczajny, niezwykły
formula f formuła, wzór
formulario m formularz
fornaio m piekarz
fornire vt dostarczać, zaopatrywać
forno m piec
foro m otwór, dziura
forse avv może, możliwe, że
forte agg silny, mocny
fortemente avv mocno, intensywnie, 

silnie
fortuna f los, przeznaczenie, fortuna
fortunatamente avv szczęśliwie, 

na szczęście
fortunato agg szczęśliwy, mający 

szczęście
forza f siła, moc; forza maggiore siła 

wyższa
forzare vt -1. zmuszać, wymuszać 

-2. sforsować, wyłamać
forzare il blocco przebić się przez 

blokadę
foschia f zamglenie, mglistość
fossa f -1. dół, rów, jama -2. grób, 

mogiła
fosso m rów, kanał, fosa (przy 

fortyfikacji)
fotocamera f aparat fotograficzny
fotocopia f fotokopia
fotografare vt fotografować
fotografia f, foto f inv fotografia, 

zdjęcie
fra prep między
fracasso m łoskot, brzęk
fradicio agg -1. zepsuty, zgniły 

-2. bagnato fradicio kompletnie 
przemoczony

fragile agg kruchy, łamliwy, wątły
fragola f truskawka
frana f osuwisko (skalne, ziemne)
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• francese – gamberetto 

francese agg francuski
francese m, f Francuz, Francuzka
francese m, tylko sing język francuski
franco agg szczery, otwarty
francobollo m znaczek pocztowy
frase f zdanie, zwrot, wyrażenie
fratello m brat; fratelli rodzeństwo
frattempo m, w locuz: nel frattempo 

w międzyczasie
frazione f -1. część (całości), fragment 

-2. ułamek
freccia f strzała, strzałka
freccia di direzione kierunkowskaz
freddo agg zimny; sangue freddo 

zimna krew
freddo m zimno, ziąb, chłód: ho 

freddo jest mi zimno
fregare vt (potocznie) oszukać, 

wykiwać
frenare vi -1. (za)hamować 

-2. powstrzymać, opanować
frenata f hamowanie
freno m hamulec: freno a mano 

hamulec ręczny
frequenza f częstotliwość, częstość
frequentare vt chodzić, uczęszczać, 

bywać
fresco agg -1. rześki, chłodny 

-2. świeży
fretta f pośpiech: ho fretta spieszę się
frigorifero m lodówka
frizione f sprzęgło
frode f oszustwo, szchrajstwo
fronte f -1. czoło -2. front, przód
frontiera f granica
frutta f owoce: succo di frutta sok 

owocowy
frutto m owoc: frutti di mare owoce 

morza
fucile m strzelba
fuga f ucieczka
fuggire vi uciekać, uciec, schronić się
fulmine m piorun, grom
fumare vi dymić, parować: il caffè 

fuma kawa dymi

fumare vt palić (papierosy itp.)
fumatore m palący, palacz 

(papierosów)
fumetti m pl komiks
fumo m dym
funerale m pogrzeb
fungo m grzyb
funicolare f kolej linowa naziemna
funivia f kolejka linowa napowietrzna
funzionamento m funkcjonowanie, 

działanie
funzionare vi -1. działać, 

funkcjonować -2. pełnić funkcję
funzione f -1. działanie, 

funkcjonowanie -2. funkcja, urząd
fuoco m ogień: al fuoco! pali się!
fuochi d’artificio sztuczne ognie
fuoco di paglia słomiany ogień
fuori avv na zewnątrz: mangiare fuori 

jadać na mieście
furbo agg sprytny, przebiegły, cwany
furto m kradzież
futuro agg przyszły
futuro m -1. przyszłość -2. czas 

przyszły

G
g f, m inv (litera) g
gabbia f klatka
gabbiano m mewa
gabinetto m -1. gabinet, pokój 

do pracy -2. ubikacja
galleria f -1. tunel -2. pasaż, galeria 

-3. galeria sztuki
gallina f kura
gallo m kogut
gamba f noga, łapa; essere in gamba 

być zdolnym
gamberetto m krewetka
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 gambero – gettare •

gambero m rak, homar
gancio m hak, haczyk
gara f zawody, rozgrywki
garage m inv -1. garaż -2. warsztat 

samochodowy
garantire vt -1. gwarantować, 

poręczać -2. zapewniać
garanzia f -1. poręczenie, gwarancja 

-2. zapewnienie
garofano m -1. (kwiat) goździk 

-2. chiodi di garofano goździki 
(przyprawa)

garza f gaza
gas m -1. gaz: la bolletta del gas 

rachunek za gaz -2. il pedale del gas 
pedał gazu

gas di scarico spaliny
gas lacrimogeno gaz łzawiący
gasato,gassato agg: acqua gassata 

woda gazowana
gasolio m olej napędowy
gatta f kotka
gatto m -1. kot -2. gatto delle nevi 

ratrak
gattoni avv na czworakach
gazza f sroka
Gazzetta f Ufficiale Dziennik Ustaw
gel m żel: gel per capelli żel 

do włosów
gelare vi zamarzać, marznąć
gelateria f lodziarnia
gelato agg -1. zmarznięty, zamrożony 

-2. lodowaty, zimny
gelato m lód, lody (do jedzenia)
gelato al cioccolato lody czekoladowe
gelato da passeggio lody na patyku
gelo m -1. mróz, chłód -2. lód
gelosia f zazdrość, zawiść
geloso agg zazdrosny, zawistny
gelsomino m jaśmin
Gemelli m pl (znak zodiaku) Bliźnięta
gemello m -1. bliźniak, bliźnię -2. w pl 

(sweterek i bluzka) bliźniaczek
gemere vi jęczeć, stękać
gene m gen

generale agg ogólny, powszechny
generale m generał
generalmente avv powszechnie, 

zazwyczaj, na ogół
generazione f pokolenie, generacja
genere m -1. rodzaj, typ -2. artykuł, 

produkt: generi alimentari artykuły 
spożywcze

genero m zięć
generosità f szczodrość, hojność, 

wspaniałomyślność
generoso agg szczodry, hojny, 

wspaniałomyślny
gengiva f dziąsło
geniale agg genialny
genio1 m -1. geniusz, talent -2. (osoba) 

geniusz
genio2 m inżynieria: genio militare 

inżynieria wojskowa
genitore m -1. rodzic -2. w pl rodzice
gennaio m styczeń
gente f ludzie
gente di toga palestra
gentile agg miły, grzeczny, uprzejmy
gentilezza f grzeczność, uprzejmość
gentiluomo m dżentelmen
genuino agg naturalny, bez 

konserwantów
geografia f geografia
geologia f geologia
geometria f geometria
germoglio m kiełek, młody pęd, 

pączek
gesso m -1. gips -2. kreda (do tablicy)
gestante f kobieta ciężarna
gesticolare vi gestykulować
gestione f zarządzanie, 

administrowanie
gestire vt zarządzać, administrować
gesto m gest, ruch: un bel gesto 

piękny gest
gestore m zarządca, administrator
gettare vt -1. rzucać, ciskać, odrzucać 

-2. gettar via wyrzucić (coś), pozbyć 
się
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• gettare l’ancora – girevole 

gettare l’ancora zarzucić kotwicę
gettare le armi złożyć broń
gettarsi vr rzucać się
getto1 m rzut, rzucanie: getto del peso 

rzut kulą
getto2 m (skrót od aviogetto) 

odrzutowiec
gettone m żeton
ghiacciaio m lodowiec
ghiacciato agg -1. pokryty lodem: 

strada ghiacciata oblodzona droga 
-2. lodowaty, zimny

ghiaccio m lód
ghiacciolo m -1. sopel lodu -2. lód 

owocowy (laseczka)
ghianda f żołądź
ghiandola f gruczoł ( np. dokrewny)
ghiotto agg łasy, łakomy
ghiottone m łakomczuch, łasuch, 

obżartuch
ghiro m popielica: dormire come un 

ghiro spać jak suseł
già avv już: è già tardi jest już późno
giacca f marynarka, żakiet
giacca a vento wiatrówka
giacere vi leżeć: giacere sul fianco 

leżeć na boku
giacinto m hiacynt
giallo agg -1. żółty -2. (o powieści, 

filmie) kryminalny
giardiniera f ogrodniczka
giardiniere m ogrodnik
giardino m ogród: giardino botanico 

ogród botaniczny
giardino pubblico park
giardino zoologico ogród zoologiczny
gigante m gigant, olbrzym
gigantesco agg gigantyczny, olbrzymi
giglio m lilia
gilè m kamizelka
ginnastica f gimnastyka: ginnastica 

correttiva gimnastyka korekcyjna
ginocchio m kolano

giocare vi -1. grać: giocare a palla, 
a carte grać w piłkę, w karty 
-2. bawić się

giocatore m -1. gracz, hazardzista 
-2. zawodnik, gracz: giocatore di 
basket koszykarz

giocattolo m zabawka
gioco m -1. gra, zabawa -2. żart, 

kawał: per gioco dla żartu
giochi di società gry towarzyskie
giochi olimpici igrzyska olimpijskie
gioia f -1. radość, uciecha -2. (osoba) 

pociecha -3. klejnot
gioielleria f sklep jubilerski
gioiello m klejnot; wartościowy 

przedmiot
gioielliere m jubiler
gioioso agg radosny, wesoły
giornale m gazeta, dziennik
giornale di bordo dziennik okrętowy
giornale illustrato czasopismo 

ilustrowane
giornale radio dziennik radiowy
giornalismo m dziennikarstwo
giornalista m, f dziennikarz, 

dziennikarka
giornata f (cały) dzień: lavorare 

a giornata pracować na dniówkę
giorno m dzień, doba: giorno feriale, 

festivo dzień roboczy, świąteczny
giostra f karuzela
giovane agg młody
giovanotto m młodzieniec
giovedì m czwartek; Giovedì Santo 

Wielki Czwartek
gioventù f -1. młodość -2. młodzież
giovinezza f młodość, młode lata
gippone m samochód terenowy, dżip
giraffa f żyrafa
giramondo m globtroter, obieżyświat
girare vt -1. kręcić, obracać -2. obejść, 

objechać -3. kręcić (film), filmować
girasole m słonecznik
girevole agg obrotowy
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 giro – governo •

giro m -1. obrót, obieg -2. wyścig: 
giro d’Italia wyścig kolarski dookoła 
Włoch

gironzolare vi włóczyć się, wałęsać się
girotondo m (zabawa) kółko graniaste
gita f wycieczka: gita organizzata 

wycieczka zorganizowana
giù avv na/w dół, na/w dole
giubbotto m kurtka (zwykle krótka, 

ze skóry)
giubotto antiproiettile kamizelka 

kuloodporna
giubbotto salvagente kamizelka 

ratunkowa
giudicare vt -1. sądzić, osądzać 

-2. uważać za: lo giudico maturo 
uważam go za dorosłego

giudice m sędzia
giudice laico, popolare ławnik, 

przysięgły
giudizio m -1. rozwaga, rozsądek 

-2. opinia, sąd: a mio giudizio moim 
zdaniem -3. decyzja

giudizio finale sąd ostateczny
giugno m czerwiec
giungere vi przyjść, przybyć, dojść
giungla f dżungla
giunta f rada, komitet
giunto m złącze, połączenie
giurare vt, vi przysiegać, ślubować, 

składać przysięgę
giurato agg przysięgły, zaprzysiężony
giustificare vt usprawiedliwiać; 

giustificare una spesa uzasadnić 
wydatek

giustizia f -1. sprawiedliwość -2. sąd, 
organa sprawiedliwości

giusto agg -1. sprawiedliwy, zasłużony 
-2. właściwy, odpowiedni, trafny

gli art m pl: gli uomini ludzie
gli pron pers -1. jemu, mu: gli ho 

detto tutto powiedziałem mu 
wszystko -2. (potocznie) im: ho visto 
i miei amici e gli ho dato un regalo 

widziałem moich przyjaciół i dałem 
im prezent

globo m kula, przedmiot kulisty
globo oculare gałka oczna
globo terrestre kula ziemska
globulo m krwinka
gloria f chwała, sława
gnocco m, zwł. w pl kluski, kopytka
gnomo m krasnal, gnom
goccia f kropla
gocciolare vi kapać, spływać kroplami, 

sączyć się
godere vi cieszyć się, rozkoszować się
gol m gol
gola f gardło: gridare a piena gola 

wrzeszczeć
golosità f łakomstwo, obżarstwo
goloso agg łakomy, łasy, żarłoczny: 

goloso di dolciumi łasy na słodycze
gomito m łokieć
gomitolo m kłębek
gomma f -1. guma -2. gumka 

(do wycierania) -3. opona
gomma a terra opona bez powietrza, 

“kapeć”
gommista m wulkanizator
gommone m ponton
gonfiare vt nadmuchiwać, pompować
gonfiarsi vr -1. puchnąć, pęcznieć 

-2. zadzierać nosa
gonfio agg -1. opuchnięty, nabrzmiały 

-2. zarozumiały
gonfiore m obrzęk, opuchlizna
gonna f spódnica
gorilla m inv -1. goryl -2. goryl 

(z obstawy)
gotico m gotyk
governare vt rządzić, kierować: 

governare uno stato rządzić 
państwem

governativo agg rządowy; państwowy: 
impiegato governativo urzędnik 
państwowy

governo m -1. kierownictwo, zarząd 
-2. rząd, gabinet
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• governo misto – gru 

governo misto rząd wielopartyjny
gradevole agg przyjemny, miły
gradino m stopień, schodek
gradire vt życzyć sobie, mieć ochotę
grado m -1. stopień, ranga -2. stan, 

możliwość: essere in grado być 
w stanie (coś zrobić)

grado di un’equazione stopień 
równania

graffa f zszywka
graffiare vt (po)drapać, zadrapać
graffio m zadrapanie, zadraśnięcie
grammatica f gramatyka
grammaticale agg gramatyczny
grammo m gram
grana1 f -1. ziarno -2. (potocznie) 

kłopot, tarapaty: piantare grane 
narobić kłopotów

grana2 f (potocznie) forsa: scucire la 
grana wyłożyć forsę

grana3 f (ser twardy typu parmezan) 
grana

granaio m spichlerz
granché pron coś wyjątkowego: il 

film non è stato granché film nie był 
nadzwyczjny

grande agg duży, wielki
grande m, f dorosły, dorosła
grandezza f wielkość
grandine f grad
grandiosità f okazałość, wspaniałość, 

przepych
grandioso agg okazały, wielki, 

majestatyczny
granita f napój z rozkruszonego lodu 

z sokiem owocowym lub kawą
grano m -1. pszenica, zboże 

-2. ziarnko -3. paciorek różańca
granturco m kukurydza
grappa f wódka z winogron
grappolo m grono, kiść
grasso agg -1. gruby, otyły -2. tłusty
grasso m tłuszcz, smar
gratifica f gratyfikacja, premia
gratin m zapiekanka

gratis avv bezpłatnie, za darmo
gratitudine f wdzięczność
grato agg wdzięczny (za coś)
grattacielo m drapacz chmur
gratta e vinci m inv zdrapka
grattare vt -1. drapać -2. trzeć 

(na tarce)
grattugia f tarka
grave agg poważny, ciężki, trudny
gravidanza f ciąża
grazia f -1. wdzięk, powab, gracja 

-2. łaska
grazie m inv podziękowanie; grazie! 

dziekuję!, dzięki!
grazioso agg wdzięczny, powabny, 

ujmujący
greco agg grecki
gregge f trzoda, stado
greggio agg surowy, naturalny, 

nieobrobiony
grembiule m fartuch, fartuszek
gridare vi krzyczeć
gridare vt -1. wołać: gridare aiuto 

wzywać pomocy -2. obwieszczać, 
ogłosić

grido m -1. krzyk, wołanie -2. wieść, 
fama: ultimo grido della moda 
ostatni krzyk mody

grigio agg szary, siwy: capelli grigi siwe 
włosy

griglia f ruszt: pesce alla griglia ryba 
z rusztu

grill m inv grill, ruszt
grillo m świerszcz polny
grimaldello m wytrych
grondaia f rynna
grosso agg -1. gruby, duży, wielki 

-2. ważny, poważny: è un grosso 
affare to poważny interes

grossolano agg grubiański, prostacki
grossomodo avv w przybliżeniu, 

mniej więcej
grotta f grota, pieczara
gru f -1. żuraw -2. żuraw, dźwig

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   268Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   268 3-01-12   12:51:353-01-12   12:51:35

3136893



3136893

269

 gruppo – handicap •

gruppo m -1. grupa, zbiorowisko, 
zespół -2. (w kolarstwie) peleton 
-3. agregat, zespół

gruppo chimico grupa pierwiastków
gruppo sanguino grupa krwi
guadagnare vt -1. zarabiać -2. zdobyć, 

zyskać: guadagnare tempo zyskać 
na czasie

guadagno m -1. zarobek -2. zysk, 
korzyść, pożytek

guai int biada!: guai a te! biada ci!
guaio m kłopot, nieszczęście, tarapaty
guancia f policzek
guanciale m jasiek, poduszka
guanto m rękawiczka
guardabarriere m dróżnik
guardaboschi m gajowy
guardacoste m straż wybrzeża
guardalinee m sędzia liniowy
guardamacchine m parkingowy
guardaportone m portier
guardare vt -1. patrzeć (na coś, 

na kogoś) -2. oglądać -3. pilnować, 
doglądać, strzec

guardaroba f -1. ubrania, garderoba 
(danej osoby) -2. szatnia 
-3. (pomieszczenie) garderoba

guardia f -1. ochrona, opieka, 
pilnowanie -2. straż, warta 
-3. strażnik, stróż,wartownik

guardia medica ostry dyżur lekarski
guardia di finanza straż celno-

podatkowa (we Włoszech)
guardia del corpo -1. straż 

przyboczna -2. ochroniarz
guardiano m dozorca, stróż, strażnik
guarigione f wyzdrowienie, 

wyleczenie się
guarire vt wyleczyć, przywrócić 

do zdrowia
guarire vi wyleczyć się, wyzdrowieć
guastare vt zepsuć, popsuć, zniszczyć
guastarsi vr zepsuć się, psuć się: il 

tempo si guasta pogoda psuje się

guasto agg zepsuty, popsuty, 
uszkodzony

guasto m -1. awaria, uszkodzenie, 
defekt -2. nieporozumienie, 
niesnaski

guerra f wojna: guerra civile, mondiale 
wojna domowa, światowa

guerriero m wojownik
guerriglia f partyzantka
querriglia urbana starcia uliczne
guerrigliero m partyzant
gufo m sowa
guida f -1. kierowanie, prowadzenie 

-2. informator, instrukcja 
-3. przewodnik (osoba i książka)

guidare vt -1. prowadzić, kierować: 
guidare la macchina prowadzić 
samochód -2. oprowadzać

guinzaglio m smycz
guscio m łupina (orzecha), skorupka 

(jajka)
gustare vt -1. kosztować, smakować 

-2. delektować się, rozkoszować się
gusto m -1. zmysł smaku, smak 

-2. upodobanie, przyjemność
gustoso agg -1. smaczny 

-2. przyjemny: lettura gustosa 
przyjemna lektura

H
h f, m inv (litera) h
habitat m habitat, środowisko
habitué m inv stały klient (lokalu), 

bywalec
hacker m, f inv haker
hall f inv hol
hamburger m inv hamburger
handicap m -1. niekorzystna sytuacja, 

handicap -2. upośledzenie 
(umysłowe, fizyczne)
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• handicappato – illegale 

handicappato m człowiek 
upośledzony/niepełnosprawny

hangar m inv hangar
happening m inv happening
hard disk m inv twardy dysk
hardware m inv hardware, osprzęt 

komputera
hashish m inv haszysz
haute couture f inv moda wielkich 

krawców
help m inv ( w komputerze) pomoc
herpes m inv opryszczka; herpes 

zoster półpasiec
hertziano agg : onde hertziane fale 

Hertza
hippy, hippie m, f inv hipis, hipiska
hitleriano agg hitlerowski
hitleriano m hitlerowiec
HIV m inv (wirus) HIV
hobby m inv hobby
hockeista m hokeista
hockey m inv hokej
home video m inv kino domowe
hostess f -1. hostessa, przewodniczka 

-2. stewardessa
house boat m inv łódź mieszkalna
hovercraft m inv poduszkowiec
humour m inv poczucie humoru
husky m inv husky, pies eskimoski

I
i f, m inv (litera) i
i art m pl: i ragazzi chłopcy
iarda f jard
ibis m ibis
icona f ikona
idea f idea, pogląd, opinia
ideale agg idealny, doskonały
ideale m ideał, wzór doskonały

idealizzare vt idealizować
ideare vt -1. wymyślić, wynaleźć 

-2. zaplanować
ideatore m pomysłodawca, twórca
identico agg jednakowy, identyczny
identificarsi vr utożsamiać się
identificazione f identyfikacja, 

ustalenie tożsamości
identikit m portret pamięciowy
identità f -1. identyczność 

-2. tożsamość
idillico agg idylliczny
idiota m, f idiota, idiotka
idiota agg idiotyczny, bezmyślny
idoneo agg zdatny, odpowiedni
idrante m hydrant
idratante m kosmetyk nawilżający
idratare vt -1. nawadniać -2. nawilżać
idraulico m hydraulik
idrofobia f -1. wodowstręt 

-2. wścieklizna
idrofobo agg (o psie) wściekły
idrogeno m wodór
idroplano m wodolot
idroterapia f wodolecznictwo
idruro m wodorek
iena f hiena
ieri avv wczoraj
igiene f higiena
igienicamente avv higienicznie
igienico agg higieniczny
ignifugo agg ognioodporny
ignobile agg podły, nikczemny
ignobilità f podłość, nikczemność
ignorante m, f ignorant, ignorantka, 

nieuk
ignoranza f niewiedza, nieuctwo
ignorare vt -1. nie znać, nie wiedzieć 

-2. ignorować
ignoto agg nieznany
il art m sing: il mondo świat
ilare agg wesoły, radosny
illecito agg niedozwolony
illegale agg nielegalny, bezprawny
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 illegalità – immersione •

illegalità f nielegalność, bezprawie
illegibile agg nieczytelny
illegittimo agg nieprawowity, nieprawy
illeso agg nienaruszony, nietknięty
illetterato m analfabeta
illimitato agg nieograniczony, 

nieskończony
illudersi vr łudzić się
illuminare vt oświetlać, rozjaśniać
illuminazione f -1. oświetlanie, 

iluminacja -2. olśnienie
illusione f iluzja, złudzenie
illusionista m iluzjonista, magik
illustrare vt -1. ilustrować 

-2. objaśniać, komentować
illustrazione f -1. ilustracja 

-2. objaśnienie, komentarz
illustre agg sławny, słynny
imballaggio m pakowanie, 

opakowanie
imballare vt pakować, opakować
imbambolato agg osłupiały
imbarazzante agg kłopotliwy, 

krępujący
imbarazzare vt -1. zapchać, 

zatarasować -2. peszyć, krępować
imbarazzo m -1. przeszkoda, trudność 

-2. skrępowanie, zakłopotanie
imbarcazione f mały statek, łódź
imbarco m wsiadanie na pokład 

(statku, samolotu)
imbattuto agg niepokonany, 

niezwyciężony
imbecile m, f głupiec, tępak
imbevere vt nasączyć, namoczyć
imbevere vi nasiąknąć, przesiąknąć
imbiancare vt bielić, wybielać
imbianchino m malarz pokojowy
imbottigliare vt butelkować
imbottigliarsi vr (o pojazdach) utknąć 

w korku
imbottire vt wyściełać, wypchać
imbottirsi vr -1. okutać się 

-2. napchać się (czymś)
imbottita f kołdra, pierzyna

imbracciare vt przewiesić przez ramię
imbranato m niezdara
imbrogliare vt -1. pomieszać, 

poplątać -2. zamącić -3. oszukać
imbroglio m -1. gmatwaniana 

-2. zamęt -3. oszustwo
imbroglione m krętacz, oszust
imbrunire vi ściemniać się, ciemnieć
imbruttite vi brzydnąć
imbucare vt wrzucić do skrzynki 

pocztowej
imbuto m lejek
imitare vt naśladować, imitować, 

kopiować
imitatore m naśladowca
imitazione f naśladowanie, 

naśladownictwo
immaginare vt -1. wyobrażać sobie 

-2. wymyślić, wynaleźć
immaginario agg wymyślony, 

wyimaginowany
immaginazione f wyobraźnia, 

imaginacja
immagine f obraz, wizerunek
immangiabile agg niejadalny
immateriale agg niematerialny, 

duchowy
immatricolare vt zarejestrować, 

wpisać
immatricolazione f zarejestrowanie, 

immatrykulacja
immaturità f niedojrzałość, 

przedwczesność
immaturo agg niedojrzały, 

przedwczesny
immediato agg -1. natychmiastowy 

-2. bezpośredni
immensità f ogrom, bezmiar
immenso agg olbrzymi, bezmierny, 

niezmierzony
immergersi vr -1. zanurzyć się 

-2. zagłębić się, pogrążyć się
immeritato agg niezasłużony
immersione f zanurzenie (się)
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• immerso – impiccato 

immerso agg -1. zanurzony 
-2. pogrążony

immigrato m imigrant
immischiarsi vr wmieszać się, wplątać 

się
imminente agg bliski, nadciągający
immobile agg nieruchomy
immobile m nieruchomość
immondizia f śmieci
immorale agg -1. niemoralny 

-2. nieprzyzwoity
immortale agg nieśmiertelny, wieczny
immortalità f nieśmiertelność
immune agg zwolniony (z czegoś)
immunità f -1. zwolnienie (z czegoś) 

-2. immunitet -3. odporność
immunità parlamentare immunitet 

poselski
immunizzarsi vr uodpornić się
immusonirsi vr dąsać się
immusonito agg nadąsany
impacco m kompres, okład
impallidire vi blednąć, zblednąć
impanare vt panierować
imparagonabile agg nieporównywalny
imparare vi uczyć się, nauczyć się
imparare a memoria uczyć się 

na pamięć
impari agg nieparzysty
imparziale agg bezstronny
imparzialità f bezstronność
impassibile agg niewzruszony, 

nieczuły
impatto m zderzenie, kolizja
impaurire vt straszyć, przerazić
impaurirsi vr przestraszyć się, 

przerazić się
impaziente agg niecierpliwy, 

zniecierpliwiony
impazientirsi vr niecierpliwić się
impazienza f niecierpliwość, 

zniecierpliwienie
impazzire vi oszaleć, zwariować, 

tracić głowę

impazzire per qualcosa oszaleć 
na punkcie czegoś

impazzito agg -1. oszalały 
-2. zwariowany

impeccabile agg nienaganny, 
nieskazitelny

impedimento m przeszkoda, 
przeciwność

impedire vt -1. zabronić 
-2. przeszkadzać, krępować

impegnarsi vr zobowiązać się, 
zaangażować się

impegno m -1. zobowiązanie, 
przyrzeczenie -2. obowiązek

impenetrabile agg nieprzenikniony, 
nieprzebyty

impensabile agg nie do pomyślenia, 
niepojęty

imperativo m tryb rozkazujący
imperatore m cesarz
impercettibile agg niedostrzegalny
imperdonabile agg niewybaczalny
imperfetto m czas przeszły 

niedokonany
imperfetto agg -1. niedokończony 

-2. niedoskonały
imperfezione f niedoskonałość
imperiale agg cesarski
impermeabile m płaszcz 

nieprzemakalny
impero m cesarstwo, imperium
impersonale agg bezosobowy
impertinente agg zuchwały, bezczelny
impertinenza f zuchwałość, 

bezczelność
impeto m -1. impet, pęd -2. poryw: 

un impeto d’amore poryw miłosny
impettuoso agg -1. gwałtowny, 

porywisty -2. porywczy
impianto m -1. urządzenie, instalacja 

-2. obiekt, zakład
impianto elettrico instalacja 

elektryczna
impianto sportivo obiekt sportowy
impiccato m wisielec
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 impiccarsi – inaprezzabile •

impiccarsi vr powiesić się
impiccio m -1. przeszkoda -2. kłopot, 

tarapaty
impiegare vt -1. stosować, używać 

-2. zatrudnić
impiegarsi vr zatrudnić się
impiegato agg -1. stosowany, używany 

-2. zatrudniony
impiegato m urzędnik
impiego m -1. zastosowanie, użycie 

-2. zatrudnienie, posada
implicarsi vr wplątać się, wmieszać się
implicito agg domyślny, domniemany
implorare vt błagać: implorare la 

grazia błagać o łaskę
impoltronirsi vr rozleniwić się, 

gnuśnieć
imponente agg okazały, imponujący
imporre vt narzucić, nakazać
imporsi vr narzucać się
importante agg ważny
importanza f znaczenie, waga
importare vt importować
importare vi obchodzić; non importa 

nieważne
importazione f import
importo m kwota, koszt: l’importo di 

una spesa wysokość wydatku
importunare vt naprzykrzać się, 

dokuczać
importuno agg -1. naprzykrzający się 

-2. niepożądany
impossibile agg niemożliwy
impossibilità f niemożliwość
imposta f -1. podatek -2. okiennica
imposta sul reddito podatek 

od dochodów
impotente agg bezsilny, słaby
impotente m impotent
impreciso agg niedokładny, nieścisły
impresa f -1. przedsięwzięcie 

-2. przedsiębiorstwo
impressionante agg wywierający 

wrażenie

impressionare vt wywierać wrażenie, 
poruszać

impressionarsi vr przejąć się
impressione f wrażenie, odczucie
impressionismo m (w sztuce) 

impresjonizm
imprigionare vt wtrącić do więzienia, 

uwięzić
imprimere vt odcisnąć, odbić
imprimere nella mente wyryć 

w pamięci
improbabile agg nieprawdopodobny
impronta f odcisk, odbicie, ślad
impronte digitali odciski palców
improprio agg niewłaściwy, 

nieodpowiedni
improvvisamente avv 

niespodziewanie, nagle
improvvisare vt improwizować
improvviso agg niespodziewany, 

nieoczekiwany
imprudente agg nieostrożny
imprudenza f nieostrożność
impugnatura f uchwyt, rękojeść
impulsivo agg impulsywny, popędliwy
impulso m -1. pchnięcie -2. impuls, 

bodziec
impuro agg nieczysty, zanieczyszczony
imputare vt obwiniać, oskarżać
imputato m oskarżony
in prep w, do: vado in Italia jadę 

do Włoch
in compagnia di... w towarzystwie…
in fondo w głębi
in là,in qua tam, tutaj
in seguito a... w następstwie, 

na skutek
inabile agg niezdolny, niezdatny: 

inabile al lavoro niezdolny do pracy
inabitato agg niezamieszkały
inacessibile agg niedostępny
inacettabile agg nie do przyjęcia
inappetenza f brak łaknienia
inaprezzabile agg nieoceniony, 

bezcenny
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• inaspettato – inconsapevole 

inaspettato agg nieoczekiwany, 
niespodziewany

inattuale agg nieaktualny
inaugurare vt inaugurować, 

rozpoczynać
inaugurazione f inauguracja, otwarcie
incalcolabile agg niezliczony, nie 

do oszacowania
incantare vt -1. czarować, rzucać 

czary -2. oczarować, zachwycić
incantare i serpenti zaklinać węże
incantato agg -1. zaczarowany 

-2. oczarowany, zachwycony
incanto m -1. czary, magia -2. urok, 

czar
incapace agg niezdolny, niezdatny
incaricare vt powierzyć, zlecić, 

delegować
incaricarsi vr podjąć się (czegoś)
incaricato agg upoważniony, 

oddelegowany
incaricato m przedstawiciel, 

pełnomocnik
incaricato d’affari chargé d’affaires
incarico m polecenie, misja, zadanie
incartare vt owinąć/opakować 

w papier
incasso m inkaso, utarg
incavolarsi vr wściekać się
incendio m pożar
incentivo m bodziec, zachęta
incepparsi vr zaciąć się, zablokować 

się
incertezza f niepewność, wątpliwość
incerto agg niepewny, wątpliwy
inchiesta f -1. ankieta 

-2. dochodzenie, śledztwo
inchinarsi vr -1. pochylić się 

-2. ukłonić się
inchino m ukłon
inchiostro m atrament; inchiostro di 

china tusz
inciampare vi -1. potknąć się 

-2. natknąć się

inciampare nella legge naruszyć 
prawo

inciampo m przeszkoda, zawalidroga
incidentale agg przypadkowy, 

incydentalny
incidente m -1. incydent, zajście 

-2. wypadek
incidere vt -1. nacinać, wyryć 

-2. nagrywać
incinta agg ciężarna: essere incinta być 

w ciąży
incisione f -1. nacięcie -2. nagrywanie, 

nagranie
incitare vt namawiać, nakłaniać, 

pobudzać
incivile agg -1. niecywilizowany 

-2. niegrzeczny, nieokrzesany
inclinazione f -1. nachylenie 

-2. skłonność, inklinacja
incline agg skłonny
includere vt -1. dołączyć, włączyć 

-2. pociągać za sobą
incollare vt skleić, przykleić
incolore agg -1. bezbarwny -2. nijaki, 

bez wyrazu
incolpare vt obwiniać, oskarżać
incombustibile agg niepalny
incominciare vt, vi zaczynać, 

rozpocząć się
incomodo agg niewygodny
incompatibilità f niezgodność
incompatibile agg niedający się 

pogodzić, niezgodny
incompetente agg niekompetentny
incompetenza f niekompetencja
incompiuto agg niedokończony
incompleto agg niekompletny, 

niepełny
incomprensibile agg niezrozumiały, 

niepojęty
incomprensione f niezrozumienie
incondizionato agg bezwarunkowy, 

bezwzględny
inconsapevole agg nieświadomy
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 incontestabile – inefficace •

incontestabile agg niezaprzeczalny, 
bezsporny

incontrare vt spotkać, napotykać
incontrarsi vr -1. spotykać się 

-2. zgadzać się
incontro m spotkanie, posiedzenie, 

narada
incontro a locuz prep naprzeciw
inconveniente m niedogodność, 

trudność
incoraggiare vt -1. dodawać odwagi 

-2. popierać, wspierać
incoronare vt koronować
incorretto agg niepoprawny
incosciente agg -1. nieprzytomny 

-2. nieświadomy (czegoś)
incredibile agg niewiarygodny, 

nieprawdopodobny
incredulo agg niedowierzający, 

sceptyczny
incrociarsi vr -1. krzyżować się 

-2. mijać się
incrocio m -1. skrzyżowanie (dróg) 

-2. krzyżowanie (zwierząt, roślin)
incubo m koszmar, zmora
incurabile agg nieuleczalny
incustodito agg niepilnowany, 

niestrzeżony
indaffarato agg zaaferowany, zajęty
indagine f -1. badanie, analiza 

-2. śledztwo
indebitarsi vr zadłużyć się
indecente agg nieprzyzwoity, 

nieskromny
indeciso agg niezdecydowany, 

niepewny
indefinito agg nieokreślony, 

niesprecyzowany
indegno agg -1. niegodny 

-2. niegodziwy, podły
indennità f -1. dodatek, wyrównanie 

-2. odszkodowanie
indennizzare vt wypłacić 

odszkodowanie

indeterminato agg nieokreślony: 
a tempo indeterminato na czas 
nieokreślony

indicare vt pokazywać, wskazywać
indicazione f -1. wskazywanie 

-2. wskazówka, informacja
indice m -1. palec wskazujący -2. spis 

treści -3. wskaźnik
indietreggiare vi cofać się
indietro avv do tyłu, w tyle, z tyłu
indifferente agg obojętny, nieczuły
indifferenza f obojętność
indigestione f niestrawność
indigesto agg niestrawny
indipendente agg niezależny
indipendenza f niezależność
indiretto agg pośredni
indirizzare vt -1. (za)adresować 

-2. kierować, skierować
indirizzarsi vr -1. skierować się 

-2. zwrócić się (do kogoś)
indirizzo m -1. adres -2. kierunek, 

tendencja, trend
indiscreto agg niedyskretny, 

nietaktowny
indispensabile agg konieczny, 

niezbędny
individuale agg indywidualny
individuare vt -1. wyróżnić, 

wyodrębnić -2. określić, ustalić
individuo m jednostka, osobnik
indizio m -1. oznaka, symptom 

-2. poszlaka
indolore agg bezbolesny
indomani m następny dzień, nazajutrz
indossare vt włożyć (na siebie), ubrać 

się (w coś)
indossatrice f modelka
indovinare vt odgadnąć, zgadnąć
indovinello m zagadka, łamigłówka
indumento m odzież, ubranie
industria f przemysł
industriale agg przemysłowy
industriale m przemysłowiec
inefficace agg nieskuteczny
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• inerte – innamorarsi 

inerte agg bierny, apatyczny
inedito agg nieopublikowany, 

niewydany
inesperto agg niedoświadczony
inesplicato agg niewyjaśniony
infantile agg dziecięcy, dziecinny
infanzia f dzieciństwo
infarto m zawał (serca)
infatti cong istotnie, rzeczywiście
infelice agg nieszczęśliwy
inferiore agg -1. dolny -2. niższy
infermiera f pielęgniarka
infermo m chory
inferno m piekło: mandare qlcu 

all’inferno posłać kogoś do diabła
infettare vt zainfekować, zakazić
infezione f infekcja, zakażenie
infiammabile agg łatwo palny
infiammare vt podpalić, zapalić
infiammazione f stan zapalny, 

zapalenie
infilare vt -1. nawlec -2. założyć, 

włożyć (ubranie)
infilarsi vr wsunąć się, wślizgnąć się
infine avv w końcu, nareszcie
infinito agg nieskończony, 

bezgraniczny
infinito m -1. nieskończoność 

-2. bezokolicznik
infischiarsi vr gwizdać (na coś), mieć 

w nosie
inflazione f inflacja
influenza f -1. wpływ, oddziaływanie 

-2. grypa
influenzare vt wywierać wpływ
informare vt informować, 

powiadamiać
informarsi vr poinformować się, 

dowiedzieć się
informatica f informatyka
informazione f dowiadywanie się, 

informacja
informe agg bezkształtny
infortunio m nieszczęśliwy wypadek

infortunio sul lavoro wypadek przy 
pracy

infrangibile agg nietłukący się
infrastruttura f infrastruktura
infrazione f wykroczenie, naruszenie 

prawa
infuriare vt doprowadzać do szału
infuso m napar
ingannare vt -1. wprowadzać w błąd 

-2. oszukiwać
inganno m oszustwo
ingegnere m inżynier
ingegneria f inżynieria
ingegno m umysł, intelekt, inteligencja
ingenuo agg naiwny, prostoduszny
inghiottire vt łykać, połknąć
inginocchiarsi vr klękać, uklęknąć
ingiustizia f niesprawiedliwość
ingiusto agg niesprawiedliwy, 

niesłuszny
inglese m, f Anglik, Angielka
inglese m sing język angielski
inglese agg angielski
ingombrare vt tarasować
ingombro m przeszkoda, zawada
ingordo agg łakomy, zachłanny
ingorgo m zatkanie (się)
ingorgo stradale korek na drodze
ingrandire vt powiększać
ingranditore m powiększalnik
ingrassare vi tyć, przytyć
ingresso m -1. wejście, wstęp 

-2. przedpokój
ingresso gratuito wstęp wolny
iniezione f zastrzyk, wstrzyknięcie: 

iniezione endovenosa zastrzyk 
dożylny

iniziare vt -1. rozpocząć, inicjować 
-2. wtajemniczać

iniziare vi rozpoczynać się
iniziativa f inicjatywa, przedsięwzięcie
inizio m początek, rozpoczęcie
innamorarsi vr zakochać się
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 innamorato – intelettuale •

innamorato agg zakochany: 
innamorato cotto zakochany po uszy

inanzitutto avv przede wszystkim
innervosire vt denerwować, irytować
inno m hymn
innocente agg niewinny: domanda 

innocente niewinne pytanie
innocenza f niewinność
innocuità f nieszkodliwość
innocuo agg nieszkodliwy
inoltre avv ponadto, poza tym
inondazione f powódź, zalanie
inopportuno agg niestosowny, 

niepożądany
inorganico agg nieorganiczny
inospitale agg niegościnny, 

nieprzytulny
inquietare vt niepokoić
inquieto agg niespokojny, 

zaniepokojony
inquietudine f niepokój, 

zaniepokojenie
inquilino m lokator
inquinamento m zanieczyszczenie, 

skażenie
inquinare vt zanieczyszczać, skazić
inquinato agg zanieczyszczony, 

skażony
insalata f sałata, sałatka
insegnamento m nauczanie, uczenie, 

nauka
insegnante m, f nauczyciel, 

nauczycielka
insegnare vt, vi uczyć, nauczać
inseguire vt gonić, ścigać
insensibile agg niewrażliwy, nieczuły
inseparabile agg nierozłączny, 

nierozerwalny
inserire vt dołączyć, włączyć 

(do czegoś)
inserirsi vr włączyć się (do czegoś)
inserto m dodatek, wkładka (np. 

do gazety)
inserzione f ogłoszenie (w prasie)
insetticida m środek owadobójczy

insetto m owad: insetto stecco 
patyczak

insicuro agg niepewny
insieme avv razem, wspólnie
insieme con/a locuz prep razem z
insieme m -1. całość, ogół -2. kostium 

(damski)
insipido agg -1. bez smaku, mdły 

-2. nijaki
insistere vi nalegać (na coś), domagać 

się (czegoś)
insocievole agg nietowarzyski
insolazione f udar słoneczny
insolente agg arogancki, bezczelny
insolenza f arogancja, bezczelność
insolito agg niezwykły, niebywały
insomma avv w sumie, słowem
insonnia f bezsenność
insopportabile agg nie 

do wytrzymania, nieznośny
insostuibile agg niezastąpiony
inspiegabile agg niewytłumaczalny
instabile agg niestały, niestabilny, 

zmienny
installare vt zainstalować, założyć
installarsi vr ulokować się, 

zainstalować się
installatore m instalator, monter
insufficiente agg niewystarczający
insufficienza f -1. brak, 

niewystarczalność -2. niewydolność 
(nerek, wątroby itp.)

insultare vt znieważyć, ubliżyć
insulto m obelga, zniewaga
intanto avv tymczasem
intanto che locuz cong podczas gdy
intatto agg nietknięty, nienaruszony
integrare vt -1. uzupełniać 

-2. integrować, scalać
integrazione f -1. uzupełnianie 

-2. integracja
integrazione europea integracja 

europejska
intelettuale agg umysłowy, 

intelektualny
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• intelligente – invadere 

intelligente agg rozumny, mądry, 
inteligentny

intendere vt -1. pojmować, rozumieć 
-2. zamierzać

intenso agg mocny, ostry, intensywny
intenzione f zamiar, intencja
interamente avv całkowicie, bez 

wyjątku
interdetto agg zabroniony, zakazany
interessante agg ciekawy, interesujący
interessare vt interesować, ciekawić
interessarsi vr -1. interesować się 

-2. zająć się (kimś)
interesse m -1. zainteresowanie 

-2. interes, dobro -3. odsetek, 
procent

internazionale agg międzynarodowy
Internet m internet: sito Internet 

strona internetowa
Internet café m inv kawiarenka 

internetowa
interno agg wewnętrzny
interno m wnętrze
intero agg cały, całkowity
interpretare vt -1. wyjaśniać, 

interpretować -2. grać, odtwarzać
interpretazione f -1. objaśnianie, 

tłumaczenie, interpretacja -2. gra, 
wykonanie (utworu)

interprete m, f -1. interpretator, 
interpretatorka -2. tłumacz, 
tłumaczka (na żywo)

interrogare vt -1. przepytywać, pytać 
-2. przesłuchiwać

interrogativo m znak zapytania
interrogatorio m przesłuchanie
interrogazione f -1. pytanie, zapytanie 

-2. (w szkole) odpytywanie
interrogazione parlamentare 

interpelacja poselska
interrompere vt przerwać, 

zahamować, zakłócić
interrompersi vr zatrzymać się
interruttore m wyłącznik

interruzione f przerwanie, zakłócenie; 
senza interruzione nieprzerwanie

interurbana f rozmowa 
międzymiastowa

intervallo m -1. odległość, odstęp 
-2. przerwa (w czasie)

intervenire vi -1. wtrącać się, 
interweniować -2. wziąć udział 
-3. zoperować

intervento m -1. uczestnictwo, udział 
-2. interwencja

intervento chirurgico zabieg 
chirurgiczny, operacja

intervista f -1. wywiad -2. ankieta, 
sondaż

intervistare vt przeprowadzić wywiad
inteso agg postanowiony, uzgodniony
intestare vt -1. zaopatrzyć w nagłówek 

-2. zapisać (na kogoś)
intestarsi vr upierać się
intestino m jelito
intitolare vt -1. zatytułować 

-2. nazwać czyimś imieniem
intorno avv dookoła, wokół
intollerante agg nietolerancyjny
intonaco m tynk
intraprendere vt podjąć, 

przedsięwziąć
intrecciarsi vr przeplatać się
intrigare vt intrygować, zaciekawić; 

vi knuć
intrigarsi vr wtrącać się
intrigo m -1. intryga, spisek 

-2. tarapaty, kłopot
introdurre vt -1. włożyć, wetknąć 

-2. upowszechnić
introdursi vr dostać się, wślizgnąć się
introduzione f -1. włożenie, 

wetknięcie -2. upowszechnienie 
-3. wstęp

inutile agg zbyteczny, niepotrzebny, 
daremny

inutilmente avv niepotrzebnie
invadere vt zająć siłą, wedrzeć się, 

zaatakować
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 invalido – isolato •

invalido m inwalida
invano avv na próżno, daremnie
invasione f -1. inwazja, najazd 

-2. plaga, zalew (czegoś)
invecchiare vi starzeć się
invece avv natomiast, tymczasem
invece di locuz prep zamiast (kogoś, 

czegoś)
inventare vt -1. wynaleźć, odkryć 

-2. zmyślać
inventore m wynalazca
invenzione f -1. wynalazek 

-2. zmyślenie, wymysł
invernale agg zimowy: sport invernali 

sporty zimowe
inverno m zima
inverso agg odwrotny, przeciwny: 

ordine inverso odwrotna kolejność
invertire vt zmienić, odwrócić: 

invertire le parti odwrócić role
investigare vt dochodzić (czegoś), 

prowadzić dochodzenie
investigatore m detektyw
investimento m -1. zderzenie 

(pojazdów) -2. inwestycja, 
inwestowanie

investire vt -1. najechać, uderzyć, 
potrącić -2. inwestować

inviare vt wysłać, posłać, przesłać
invidia f -1. zazdrość, zawiść 

-2. podziw
invidiare vt -1. zazdrościć 

-2. podziwiać
invidioso agg zazdrosny, zawistny
invisibile agg niewidzialny, 

niewidoczny
invitare vt -1. zapraszać -2. zachęcać 

-3. wzywać
invito m -1. zaproszenie -2. zachęta 

-3. wezwanie, nakaz
involontario agg nieumyślny, 

mimowolny
io pron pers ja: ve lo dico io ja wam 

to mówię
iodio m jod

ionico agg joński: Mare ionico Morze 
Jońskie

ipertensione f nadciśnienie tętnicze
ipnosi f hipnoza
ipocrita m, f hipokryta, hipokrytka
ipoteca f hipoteka
ipotensione f niedociśnienie tętnicze
ipotesi f hipoteza, przypuszczenie
ippica f jeździectwo
ippopotamo m hipopotam
irato agg rozgniewany
ira f gniew, złość
iride f -1. tęcza -2. tęczówka 

-3. kosaciec, irys
ironia f ironia, kpina, szyderstwo
ironia della sorte ironia losu
ironico agg ironiczny, szyderczy
irradiare vi promieniować
irradiazione f promieniowanie
irrazionale agg -1. nierozumny 

-2. nieracjonalny, niepraktyczny
irreale agg nierealny, nierzeczywisty
irregolare agg nieregularny, 

nierównomierny
irresponsabile agg nieodpowiedzialny
irresponsabilità f 

nieodpowiedzialność
irrigare vt nawadniać, zraszać
irritare vt -1. drażnić, irytować 

-2. drażnić, podrażniać
irritazione f -1. drażnienie, 

rozdrażnienie -2. podrażnienie
iscrivere vt wpisać, zapisać
iscriversi vr zapisać się: iscriversi a un 

partito zapisać się do partii
iscrizione f -1. zapisanie (się) 

-2. napis, inskrypcja
isola f wyspa
isola pedonale obszar zamknięty dla 

ruchu kołowego
isola spartitrafico wysepka ochronna 

(na jezdni)
isolare vt izolować, odosobnić
isolato agg odizolowany, odosobniony
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• isolato – kidnapping 

isolato m kompleks budynków 
(w kwartale ulic)

isotopo m izotop
ispettore m inspektor: ispettore di 

polizia inspektor policji
ispirare vt inspirować, natchnąć
ispirazione f inspiracja, natchnienie
istantaneo agg natychmiastowy
istante m chwila, moment
istinto m instynkt, popęd, odruch
istituire vt ustanowić, założyć 

(np. fundację)
istituto m instytut, instytucja, placówka
istituto di credito bank kredytowy
istituto d’istruzione placówka 

oświatowa
istituto magistrale szkoła 

pedagogiczna
istruire vt -1. kształcić, uczyć 

-2. instruować, pouczać
istruttore m instruktor
istruzione f -1. kształcenie, nauczanie 

-2. wykształcenie, wiedza 
-3. instrukcja (np. obsługi)

italiana f Włoszka
italiano m -1. Włoch -2. tylko sing 

język włoski
italiano agg włoski
itinerario m trasa, szlak, marszruta
itinerario turistico trasa turystyczna
ittero m żółtaczka

J
j f,m inv (litera) j
jabot m inv żabot
jack m inv wtyczka (słuchawek, 

telefoniczna)
jackpot m inv pula skumulowana 

(w grach, w totolotku)

jacquard m inv żakard
jazz m inv jazz
jazzista m jazzman
jazzistico agg jazzowy
jeans m pl (skrót od blue-jeans) dżinsy
jersey m inv dżersej
jet m inv odrzutowiec
jet set, jet society f inv jet-set, 

międzynarodowa śmietanka 
towarzyska

jockey m inv dżokej
jogging m inv jogging
jolly m inv dżoker (w kartach)
judo m inv dżudo
judoista m, f dżudowiec, dżudystka
judoka m, f inv dżudoka
jukebox m inv szafa grająca
junior m, f junior, juniorka
jupe-culotte f inv spódnico-spodnie
jupon m inv halka

K
k f, m inv (litera) k
kamikaze m inv kamikadze
kaputt agg zniszczony, zepsuty, 

do niczego
karakul m inv karakuł
karate m inv karate
kart m inv (skrót od go-kart) kart
kartismo m sport gokartowy/karting
kartodromo m tor dla gokartów
kasher agg koszerny
kayak m kajak
kayakista m kajakarz
kermesse f inv -1. odpust -2. zabawa 

ludowa
ketchup m inv keczup
kidnapping m inv kidnapping, 

porwanie dziecka
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 killer – lana di vetro •

killer m najemny morderca, killer
kilogrammo (lub chilogrammo) m 

kilogram
kilometro (lub chilometro) m kilometr
kilowatt (lub chilowatt) m kilowat
kilt m inv kilt (szkocka spódniczka)
kit m inv -1. zestaw narzędzi 

do majsterkowania -2. un kit da 
trucco zestaw do makijażu

kitsch m inv kicz
kiwi, kivi m -1. (zwierzę) kiwi 

-2. (owoc) kiwi
knock-out m inv nokaut
koala m inv koala
K-way f inv (nazwa handlowa) zwijana 

cienka wiatrówka

L
l f, m inv (litera) l
la art f sing: la figlia córka
la pron pers -1. ją: la rivedrò domani 

zobaczę ją jutro -2. (forma 
grzecznościowa) panią, pana

la m inv (nuta) la
là avv tam
labbra m pl usta
labbro m -1. warga -2. krawędź, brzeg
labirinto m -1. labirynt -2. błędnik 

(w uchu)
laboratorio m laboratorium, pracownia
laboratorio linguistico laboratorium 

językowe
laboriosità f pracowitość
laborioso agg pracowity
lacca f lakier do włosów
laccio m -1. lasso -2. sznurowadło, 

sznurówka
lacerare vt podrzeć, rozedrzeć
lacero agg podarty, rozdarty

laconico agg lakoniczny, zwięzły
lacrima f łza
lacrimare vi wylewać łzy, płakać
lacrimogeno agg: gas lacrimogeno gaz 
łzawiący

lacuna f luka, pustka, brak
ladreria f zołdziejstwo
ladresco agg złodziejski
ladro m złodziej
laggiù avv tam na /w dole, na dół
lago m jezioro: lago artficiale sztuczne 

jezioro
lago craterico, glaciale jezioro 

kraterowe, polodowcowe
laguna f laguna, zalew
laicale agg laicki, świecki
lama1 f ostrze
lama2 m inv (kapłan buddyjski) lama
lama3 m inv (zwierzę) lama
lambire vt lizać, oblizywać
lambrecchini m pl lambrekin
lamentarsi vr -1. jęczeć, stękać 

-2. skarżyć się, narzekać
lamentazione f narzekanie, skarżenie się
lamentevole agg -1. płaczliwy 

-2. bolesny, opłakany
lamento m -1. okrzyk bólu, jęk 

-2. narzekanie
lametta f żyletka
lamiera f blacha
lamina f -1. blaszka -2. blaszka liścia
lampada f lampa: lampada da tavolo 

lampka nocna
lampadario m żyrandol
lampadina f żarówka
lampeggiare vi migotać, błyskać, 

migać
lampeggiatore m kierunkowskaz 

(w samochodzie)
lampione m latarnia (uliczna)
lampo m -1. błyskawica -2. błysk, 

błyśnięcie
lampone m malina
lana f wełna
lana di vetro wata szklana
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• lancetta – lavaggio 

lancetta f -1. wskazówka (zegarka) 
-2. lancet

lancia f włócznia, lanca
lanciamissili m inv wyrzutnia rakietowa
lanciarazzi m inv rakietnica
lanciare vt -1. rzucać, ciskać -2. lansować
lanciarsi vr rzucić się, wdać się (w coś)
lanciasiluri m inv wyrzutnia torped
lancio m -1. rzucanie, rzut 

-2. lansowanie
languido agg -1. słaby -2. tęskny, 

rozmarzony
languire vi -1. opadać z sił 

-2. usychać, marnieć
lanterna f -1. latarnia, latarka 

-2. latarnia morska
lanterne f pl (potocznie) oczy, gały
laparotomia f laparotomia
lapide f -1. płyta nagrobna -2. tablica 

pamiątkowa
lapis m ołówek
lardo m słonina
largheggiare vi -1. być hojnym 

-2. szafować: largheggiare di parole 
szafować słowami

larghezza f -1. szerokość -2. hojność, 
szczodrość

largo agg -1. szeroki -2. hojny, szczodry
largo m -1. pełne morze -2. placyk
larice m modrzew
laringe f krtań
laringite f zapalenie krtani
laringoiatra m, f laryngolog
larva f larwa
lasagna f, zwł. w pl (potrawa) lasagne
lasciapassare m inv przepustka
lasciapassare doganale list 

przewozowy celny
lasciare vt -1. puścić, wypuścić 

-2. zostawić, opuścić -3. przestać, 
zaniechać

lasciare la pelle umrzeć
lasciar perdere dać spokój, nie 

przejmować się
lasciarsi vr rozstać się, rozejść się

laser m inv laser: raggio laser promień 
laserowy

lassativo m środek przeczyszczający
lassù avv tam na/w górze
lastra f -1. płyta, płytka -2. płyta/ 

kostka brukowa -3. zdjęcie 
rentgenowskie

lastra di vetro szyba
lastra fotografica płyta światłoczuła
lastricare vt brukować, utwardzać 

(drogę)
lastrico m bruk, nawierzchnia ulicy: 

ridursi sul lastrico znaleźć się 
na bruku

latente agg utajony, ukryty
laterale agg boczny
laterizi m pl ceramika budowlana
latino agg łaciński
latino m łacina
latitudine f szerokość geograficzna
lato m -1. bok -2. strona (czegoś)
latta f -1. blacha biała -2. bańka, 

blaszanka
lattante m niemowlę
latte m mleko: latte intero,scremato, in 

polvere mleko pełne, odtłuszczone, 
w proszku

latte detergente mleczko kosmetyczne
latteo agg mleczny
latteria f -1. sklep nabiałowy 

-2. mleczarnia
latticello m maślanka
lattina f puszka: una lattina di birra 

puszka piwa
lattuga f sałata ogrodowa
laurea f magisterium, dyplom 

ukończenia studiów
laurearsi vr uzyskać tytuł magistra
laureato m magister
lauro m wawrzyn, laur
lava f lawa wulkaniczna
lavabo m umywalka
lavacristallo m spryskiwacz 

wycieraczek (w samochodzie)
lavaggio m mycie, pranie
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 lavaggio del cervello – lenzuolo •

lavaggio del cervello pranie mózgu
lavagna f tablica szkolna
lavagna luminosa rzutnik, projektor
lavanderia f pralnia
lavandino m -1. zlew, zlewozmywak 

-2. umywalka
lavapiatti f inv zmywarka do naczyń
lavare vt myć, obmyć, prać
lavare a secco prać na sucho
lavarsi vr myć się
lavasecco m, f inv pralnia na sucho
lavastoviglie f inv zmywarka 

do naczyń
lavativo m lewatywa
lavatrice f pralka
lavorare vi -1. pracować, wykonywać 

zawód -2. funkcjonować,działać
lavorare a cottimo pracować na akord
lavorare di fantasia fantazjować
lavorativo agg roboczy
lavoratore m pracownik
lavoratrice f pracownica
lavorazione f obróbka
lavorazione in serie produkcja seryjna
lavoro m praca: lavoro manuale, 

intellettuale praca fizyczna, 
umysłowa

lavoro nero praca na czarno
le art f pl: le donne kobiety
le pron pers -1. je: le ho incontrate ieri 

spotkałem je wczoraj -2. jej, do niej: 
le ho detto tutto powiedziałem jej 
wszystko -3. (forma grzecznościowa) 
panu, pani

leale agg lojalny, szczery
lealtà f lojalność
leasing m inv leasing
lebbra f trąd
lecca lecca m inv lizak
leccapiatti m, f inv żarłok
leccapiedi m, f inv lizus, lizuska
leccare vt -1. lizać -2. schlebiać, 

podlizywać się
lecitamente avv w dozwolony sposób, 

legalnie

lecito agg dozwolony, dopuszczalny, 
legalny

lega f -1. liga, unia, związek -2. stop 
(metali)

legale agg prawny, ustawowy, legalny
legale m, f prawnik, prawniczka
legalizzare vt uwierzytelnić, 

uprawomocnić
legame m związek, powiązanie
legare vt -1. (z)wiązać, przywiązać 

-2. łączyć w stop
legarsi vr związać się (uczuciem), 

przywiązać się
legato agg związany, przywiązany
legato m legat: legato pontificio legat 

papieski
legge f -1. prawo, ustawa -2. prawo, 

prawoznawstwo
leggenda f -1. legenda, opowieść 

-2. legenda, komentarz
leggendario agg legendarny, sławny
leggere vt czytać, przeczytać, odczytać
leggere la mano wróżyć z ręki
leggerezza f -1. lekkość 

-2. lekkomyślność
leggero agg -1. lekki -2. lekkomyślny
leggio m pulpit (np. dyrygenta)
legislatura f ustawodawstwo
legittimo agg prawowity, legalny
legno m drewno, drzewo
legno compensato sklejka
legumi m pl warzywa strąkowe
lei pron pers -1. ona -2. (formuła 

grzecznościowa) pan, pani
lente f soczewka: lenti a contato szkła 

kontaktowe
lentezza f powolność
lenticchia f soczewica
lentiggini m pl piegi
lento agg wolny, powolny
lenza f wędka
lenzuolo m prześcieradło
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• leone – libro 

leone m -1. lew -2. Leone (znak 
zodiaku) Lew

leonessa f lwica
leopardo m lampart
lepre f zając
lesbica f lesbijka
lesione f -1. szkoda, uszczerbek 

-2. skaleczenie, obrażenie
lessico m -1. leksykon -2. słownictwo, 

terminologia
lesto agg zwinny, zręczny: lesto come 

un gatto zwinny jak kot
lesto di lingua wygadany
lesto di mano skory do bitki/

do kradzieży
letargia f letarg
letizia f wesołość, radość
lettera f -1. litera -2. czcionka -3. list
lettera anonima anonim (list)
lettere f pl nauki humanistyczne
letterale agg dosłowny, dokładny: 

traduzione letterale tłumaczenie 
dosłowne

letteralmente avv dosłownie
letterario agg literacki
letterato m literat, pisarz
letteratura f literatura
letto m -1. łóżko, łoże -2. koryto rzeki
letto operatorio stół operacyjny
lettorato m lektorat
lettore m -1. czytelnik -2. lektor 

-3. odtwarzacz płyt kompaktowych
lettore ottico czytnik optyczny
lettrice f -1. czytelniczka -2. lektorka
lettura f -1. lektura, czytanie 

-2. odczyt
leucemia f białaczka
leva1 f dźwignia: leva del cambio 

dźwignia zmiany biegów
leva2 f pobór do wojska
levachiodi m inv obcęgi
levante m wschód: vento di levante 

wschodni wiatr
levare vt -1. podnosić, wznosić 

-2. usuwać, zdejmować

levare il campo, le tende zwinąć 
manatki

levare un dente usunąć/wyrwać ząb
levare un divieto znieść zakaz
levarsi vr -1. podnieść się, wstać 

-2. oddalić się
levarsi in piedi zerwać się na nogi
levata f di posta wybieranie listów 

ze skrzynek
levatoio agg: ponte levatoio most 

zwodzony
levatrice f akuszerka, położna
levigare vt szlifować, polerować
lezione f -1. lekcja, wykład -2. lekcja, 

nauczka
li pron pers ich: li vedrò domani 

zobaczę ich jutro
lì avv tam; lì per lì nagle, od razu
liana f liana
libellula f ważka
liberale agg liberalny, tolerancyjny
liberamente avv otwarcie, bez 

przeszkód
liberare vt -1. uwolnić, oswobodzić 

-2. zwolnić (kogoś)
liberarsi vr uwolnić się
liberazione f uwolnienie, 

oswobodzenie
Liberazione święto państwowe 

we Włoszech (25 IV)
libero agg -1. wolny, swobodny 

-2. niezajęty -3. niepodległy 
-4. wolny, nieżonaty

libero professionista przedstawiciel 
wolnego zawodu

libertà f wolność, niezależność
liberty m inv (styl w sztuce) secesja
libraio m księgarz
libreria f księgarnia
libretto m -1. książeczka -2. libretto
libretto degli assegni książeczka 

czekowa
libretto universitario indeks studencki
libro m książka, księga: libro d’oro 

złota księga
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 libro di testo – litro •

libro di testo podręcznik szkolny
liceale agg licealny
licenza f -1. pozwolenie -2. licencja 

-3. dyplom
licenza liceale świadectwo 

ukończenia liceum
liceo m liceum
lieto agg wesoły, radosny
lieto evento radosne wydarzenie 

(narodziny dziecka)
lieve agg lekki, niemęczący
lievito m -1. drożdże -2. ferment, 

zarzewie
lievito di birra drożdże piwne
light pen m inv ołówek optyczny, 
światłopis

lignina f lignina
lignite m węgiel brunatny
ligure agg liguryjski
ligustro m liguster
lillà m inv lilak, bez
lilipuziano m liliput
lima f pilnik
limetta f pilnik do paznokci
limitare vt -1. odgraniczać 

-2. ograniczać, zmniejszać
limitarsi vr ograniczać się
limitato agg ograniczony, niepełny
limite m -1. granica, kraniec 

-2. ograniczenie, umiar
limite di velocità ograniczenie 

prędkości
limone m cytryna
limpido agg jasny, przejrzysty
lince m ryś
linea f -1. linia, kreska -2. linia, 

kierunek -3. rząd, szereg -4. linia, 
krój (ubrania)

linea aerea linia lotnicza
linea dell’alta tensione linia 

wysokiego napięcia
linea di tiro linia strzału
linea telefonica linia telefoniczna, 

połączenie
lineamenti m pl rysy twarzy

lineare agg -1. liniowy, linearny 
-2. prostolinijny

lingua f język: avere la lingua tagliente 
mieć cięty język

lingua italiana, materna język włoski, 
ojczysty

linguaggio m język, mowa
linguaggio base język Basic
linguetta f języczek, język (w bucie)
linguista m językoznawca
linguistica f językoznawstwo
lino m len
liquidare vt -1. wypłacić 

-2. wyprzedać -3. pozbyć się
liquidare una persona zlikwidować/

zabić kogoś
liquidazione f -1. odprawa pieniężna 

-2. wyprzedaż
liquido agg płynny, ciekły
liquido m -1. płyn, ciecz -2. płynna 

gotówka
liquore m likier, nalewka
lira1 f (pieniądz) lir
lira2 f (instrument) lira
lisca f ość rybia
liscio agg -1. gładki -2. prosty, bez 

ozdób -3. caffè liscio kawa czarna 
(bez dodatków)

lista f -1. taśma, pasek (papieru, 
materiału) -2. lista, spis

lista d’attesa lista oczekujących
lista delle vivande karta dań
lista elettorale lista wyborcza
listino m cennik, wykaz cen
listino di borsa ceduła giełdowa
listino di prezzi cennik (katalogowy)
litania f litania
lite f -1. kłótnia, spór -2. proces, 

sprawa sądowa
litigare vi -1. kłócić się, spierać się 

-2. procesować się
litigo m sprzeczka, kłótnia
litorale agg nadmorski
litorale m litoral, wybrzeże morskie
litro m litr
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• live – lungomare 

live avv inv na żywo (program 
telewizyjny, radiowy)

livello m -1. wysokość, poziom 
-2. stopień,poziom: livello sociale 
poziom społeczny

livido m siniak
lo art m sing: lo zucchero cukier
lo pron pers -1. go: lo vedrò domani 

zobaczę go jutro -2. to: tu lo dicevi 
ty to mówiłeś

locale agg lokalny, miejscowy
locale m -1. lokal, pomieszczenie, 

pokój -2. lokal, restauracja
località f miejscowość
localizzare vt zlokalizować, ustalić 

położenie
locomotiva f lokomotywa
locomotrice f elektrowóz
locomozione f lokomocja, transport
locuzione f wyrażenie, zwrot, idiom
lodare vt chwalić, wychwalać
lode f -1. pochwała -2. chwała, cześć 

-3. stopień celujący, wyróżnienie
loggia f -1. portyk, loggia -2. loża 

masońska
loggione m (w teatrze) galeria, jaskółka
logica f logika, zdrowy rozsądek
logorare vt zużyć, znosić, zedrzeć
logoro agg znoszony, wytarty, zdarty
lombaggine f lumbago, postrzał
lombrico m dżdżownica
lontananza f -1. odległość, dal 

-2. rozłąka, oddalenie
lontano agg daleki, oddalony, odległy
lontano avv daleko; da lontano 

z daleka
lontra f wydra
loquace agg rozmowny, elokwentny
lordo agg -1. brudny, poplamiony 

-2. peso lordo waga brutto
loro pron pers -1. oni, one -2. ich, 

je: ho interrogato loro, non voi 
zapytałem ich/je, a nie was -3. im: 
rispondi loro odpowiedz im 
-4. (forma grzecznościowa) państwo

loro agg, pron poss ich: la loro casa 
ich dom

losanga f romb
lotta f walka, bój
lotta politica, di classe walka 

polityczna, klas
lottare vi walczyć
lotteria f loteria
lotto m -1. lotto, totolotek -2. partia 

(towaru) -3. un lotto di terreno 
parcela

lucchetto m kłódka
luccicare vi skrzyć się, połyskiwać
lucciola f świetlik, robaczek 
świętojański

luce f światło
luci d’arresto, di posizione światła 

stopu, pozycyjne
luci di direzione światła 

kierunkowskazów
lucertola f jaszczurka
lucidare vt polerować, froterować
lucido agg błyszczący, lśniący
lucido m -1. blask, połysk -2. pasta: 

lucido da scarpe pasta do butów
luglio m lipiec
lui pron pers on
lumaca f -1. ślimak -2. ( o człowieku) 

guzdrała, ślamazara
lume m -1. lampa -2. światło, blask
luminaria f iluminacja, podświetlenie
luminoso agg świetlny, świetlisty
luna f księżyc; luna di miele miesiąc 

miodowy
luna park m inv wesołe miasteczko
lunatico m dziwak
lunedì m poniedziałek
lunghezza f długość
lungo agg -1. długi -2. opieszały 

-3. rozcieńczony
lungo prep -1. wzdłuż -2. w czasie, 

podczas
lungo m długość, odległość
lungofiume m bulwar nadrzeczny
lungomare m promenada nadmorska
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 lungometraggio – maggiorana •

lungometraggio m film 
długometrażowy

lunotto m tylna szyba (w samochodzie)
luogo m -1. miejsce -2. ustęp tekstu, 

fragment
luogo comune frazes, komunał
luogo di pena zakład karny
luogo pubblico miejsce publiczne
lupa f wilczyca
lupino m łubin
lupo m wilk; in bocca al lupo! 

powodzenia!
lupo mannaro wilkołak
luppolo m chmiel
lusinga f pochlebstwo
lusingare vt pochlebiać, schlebiać
lusso m luksus, przepych
lussuoso agg luksusowy, wystawny
lustrascarpe m inv czyścibut
lustrino m cekin, pajetka
lutto m żałoba

M
m f, m inv (litera) m
ma cong ale, lecz
macabro agg makabryczny, 

przerażający
maccarello m makrela
macché int ależ skąd!
maccheroni m pl makaron (rurki)
macchia f plama
macchia solare plama na Słońcu
macchiare vt (po)plamić
macchiare il caffè dodać kilka kropel 

mleka do kawy
macchiarsi vr -1. poplamić się 

-2. splamić się (czymś)
macchina f -1. maszyna -2. samochód
macchina da presa kamera filmowa

macchina da scrivere maszyna 
do pisania

macchina della verità wykrywacz 
kłamstw

macchina fotografica aparat 
fotograficzny

macchina utensile obrabiarka
macchinale agg machinalny, 

automatyczny
macchinazione f machinacja, intryga
macchinista m maszynista
macedonia f sałatka owocowa
macellaio m rzeźnik
macelleria f sklep mięsny
macello m -1. rzeźnia -2. klapa, 

niepowodzenie
macinacaffè m młynek do kawy
macinapepe m młynek do pieprzu
macinare vt mleć
Madonna f Matka Boska; madonna! 

Matko Boska!
madonnina f infilzata świętoszka
madre f matka; madre natura matka 

natura
madrelingua f język ojczysty
madrepatria f kraj ojczysty
madreperla f masa perłowa
madrina f matka chrzestna
maestà f majestat, okazałość
maestoso agg majestatyczny, okazały
maestra f -1. nauczycielka 

-2. mistrzyni
maestra di scuola materna 

przedszkolanka
maestro m -1. nauczyciel -2. mistrz: 

maestro di cerimonie mistrz 
ceremonii

mafia f mafia
magari int jeszcze jak!, żeby!
magari cong oby, żeby tylko, gdyby 

nawet
magari avv może, być może
magazzino m magazyn, skład
maggio m maj
maggiorana f majeranek
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• maggioranza – mamma 

maggioranza f większość
maggiore agg -1. większy -2. starszy ( 

również rangą)
maggiore m major
maggiorenne agg pełnoletni
maggiorenne m, f pełnoletni, 

pełnoletnia
magi m pl Trzej Królowie
magia f magia: magia nera czarna 

magia
magico agg magiczny, czarodziejski
magistrato m -1. wyższy urzędnik 

państwowy -2. sędzia
maglia f -1. oczko (w dzianinie) 

-2. pulower
maglietta f koszulka, T-shirt
maglione m gruby sweter
magnete m magnes
magnetico agg -1. magnetyczny 

-2. magnetyzujący
magnetofono m magnetofon
magnifico agg wspaniały, okazały
mago m -1. mag, czarodziej 

-2. prestidigitator
magro agg -1. chudy, szczupły 

-2. chudy, bez tłuszczu
mah int no cóż!
mai avv nigdy
maiale m wieprz, świnia
mailbox f inv skrzynka poczty 

elektronicznej
maionese m majonez
mais m inv kukurydza
maiuscola f wielka litera
malacopia f brudnopis
malafede f zła wola
malanimo m niechęć, wrogość
malanno m -1. nieszczęście 

-2. dolegliwość
malato agg chory: malato di cuore 

chory na serce
malattia f choroba
malavita f świat przestępczy
malconcio agg w opłakanym stanie
malcontento m malkontent

maldestro agg niezręczny, 
niewprawny

male avv źle, niedobrze, niewłaściwie
male m -1. zło -2. choroba
mal di mare choroba morska
maledetto agg przeklęty
maledire vt przeklinać
maledizione f przeklinanie, 

przekleństwo
maleducazione f złe wychowanie, złe 

maniery
malfamato agg o złej sławie (np. 

dzielnica)
malgrado prep pomimo
malia f -1. czary -2. czar, urok
malinconia f melancholia, 

przygnębienie
malinconico agg melanchonijny
malincuore (a) locuz avv niechętnie, 

z bólem serca
malinteso m nieporozumienie, 

dwuznaczność
malizia f -1. złośliwość 

-2. przebiegłość
malizioso agg złośliwy
malmesso agg zaniedbany, niechlujny
malnutrito agg źle odżywiany
malore m zasłabnięcie, nagła 

niedyspozycja
malsano agg -1. chorowity 

-2. niezdrowy, szkodliwy
maltempo m brzydka pogoda
maltrattare vt źle się obchodzić, 

znęcać się
malumore m zły humor
malva f malwa
malvestito agg niegustownie/źle 

ubrany
malvezzo m zły nawyk
malvisto agg źle widziany
malvivente m złoczyńca, przestępca
malvolentieri avv niechętnie, wbrew 

woli
mamma f mama; mamma mia! 

o matko!, o Boże!
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 mammifero – marca •

mammifero m ssak
mancanza f -1. brak, niedostatek 

-2. błąd, wada
mancare vi -1. brakować -2. marnieć, 

słabnąć
mancare vt chybić: mancare il colpo 

chybić celu
mancare di parola nie dotrzymać 

słowa
mancare il treno spóźnić się na pociąg
mancato agg nieudany, chybiony
mancia f napiwek
mancia competente znaleźne
mancino m mańkut
manco avv ani nawet; manco per idea 

bynajmniej
mandare vt wysłać, posłać, przesłać
mandare in rovina zrujnować
mandare via odesłać, odprawić
mandarino m mandarynka
mandibola f szczęka
mandolino m mandolina
mandorla f migdał: occhi a mandorla 

skośne oczy
maneggiare vt -1. posługiwać się 

-2. kierować, zarządzać
maneggio m -1. posługiwanie się 

-2. zarządzanie -3. maneż
manette f pl kajdanki
mangianastri m inv magnetofon 

kasetowy
mangiare vt -1. jeść -2. trwonić, 

marnować
mangiare a crepapelle objeść się
mangiare m jedzenie, pożywienie, 

pokarm
mangiasoldi m inv (automat do gry) 

jednoręki bandyta
mangiatoia f żłób, koryto
mangime m karma, pasza
mania f mania
maniaco m maniak
manica f rękaw; manica a vento rękaw 

lotniczy
manico m uchwyt, trzonek, rękojeść

manicomio m (potocznie) dom 
wariatów

maniera f -1. sposób -2. maniery, 
dobre wychowanie

manifestare vt okazywać, ujawniać
manifestare vi manifestować, brać 

udział w manifestacji
manifestarsi vr objawiać się, okazać 

się
manifestazione f -1. przejaw, oznaka 

-2. manifestacja, demonstracja 
-3. pokaz, impreza

manifestino m ulotka
manifesto m -1. plakat, afisz 

-2. manifest, program
maniglia f klamka
manipolare vt -1. mieszać, ugniatać 

-2. fałszować, podrabiać
mano f ręka, dłoń
mano a mano locuz avv powoli, 

stopniowo
manodopera f -1. siła robocza 

-2. robocizna
manopola f rączka, gałka, pokrętło
manovra f -1. kierowanie, 

manewrowanie -2. manewry
manovrare vt sterować, kierować, 

manewrować
mansarda f mansarda, poddasze
mantenere vt -1. podtrzymywać, 

utrzymywać -2. dotrzymywać
mantenere la famiglia utrzymywać 

rodzinę
mantenersi vr utrzymywać się
mantide f modliszka
manuale agg ręczny, ręcznie 

wykonany
manuale m podręcznik
manutenzione f konserwacja
mappa f mapa
mappamondo m -1. mapa świata 

-2. globus
maquillage m inv makijaż
maratona f maraton
marca f znak firmowy, marka
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• marca da bollo – maternità 

marca da bollo znaczek skarbowy
marchio m -1. znak (stawiany 

na czymś) -2. piętno
marchio di fabbrica znak fabryczny
marcia f -1. marsz, chód -2. bieg 

(w samochodzie)
marciapiede m -1. chodnik -2. peron
marcio agg zgniły, zepsuty
marcire vi gnić, psuć się
mare m morze
marea f : alta, bassa marea przypływ, 

odpływ morza
maresciallo m -1. marszałek 

-2. sierżant
margherita f margerytka
margheritina f stokrotka
margine m -1. brzeg, krawędź 

-2. margines
marijuana f marihuana
marinaio m marynarz
marinare vt marynować
marinare la scuola wagarować
marionetta f marionetka, kukiełka
marito m mąż
marittimo agg morski, nadmorski: 

stazione marittima kąpielisko 
nadmorskie

marmellata f marmolada
marmitta f -1. kociołek -2. tłumik: 

marmitta catalitica tłumik 
z katalizatorem spalin

marmo m marmur
marmotta f świstak
marrone m -1. kasztan jadalny 

-2. kolor brązowy, brąz
martedì m wtorek
martello m młot, młotek
martire m, f męczennik, męczennica
marzapane m marcepan
marzo m marzec
mascalzone m łobuz, drań
maschera f -1. (osłona twarzy) 

maska -2. maska, pozór -3. bileter 
(w teatrze)

maschera da scherma maska 
szermiercza

maschera subacquea maska 
do nurkowania

maschera antigas maska 
przeciwgazowa

mascherarsi vr -1. przebrać się 
-2. maskować się, udawać

maschile agg męski
maschile m rodzaj męski
maschio m -1. samiec -2. mężczyzna, 

chłopiec
mascotte f inv maskotka
massa f masa, mnóstwo
massacro m -1. masakra, rzeź 

-2. nieszczęście, ruina
massagiatore m masażysta
massaggio m masaż
massimo agg największy, maksymalny
mass media m pl środki masowego 

przekazu
masso m głaz, skała
massone m mason
massoneria f masoneria
master m inv -1. (tytuł naukowy) 

master -2. kopia matka
masterizzare vt przegrywać, nagrywać 

(dane, CD)
masticare vi -1. żuć, przeżuwać 

-2. bąkać pod nosem
matematica f matematyka
matematico agg -1. matematyczny 

-2. precyzyjny, dokładny
materassino m materac 

nadmuchiwany
materasso m materac
materia f -1. tworzywo, substancja 

-2. zagadnienie -3. przedmiot 
(nauczania)

materia grigia szare komórki
materie prime surowce
materiale m -1. materiał, surowiec 

-2. środki, narzędzia
maternità f -1. macierzyństwo 

-2. urlop macierzyński
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 materno – meraviglioso •

materno agg -1. matczyny 
-2. macierzysty, ojczysty

matita f ołówek
matricola f -1. spis, wykaz -2. student 

pierwszego roku
matrigna f macocha
matrimonio m ślub, małżeństwo
mattina f poranek, rano
mattinata f poranek, przedpołudnie
matto agg szalony, oszalały
matto m wariat, szaleniec
mattone m cegła
mattonnella f płytka ceramiczna, 

kafelek
mattuino agg poranny, ranny
maturare vi dojrzewać
maturità f -1. dojrzałość -2. matura
maturo agg -1. dojrzały -2. dorosły
maturo m maturzysta
mazzo m -1. bukiet, wiązanka -2. talia 

kart
me pron pers mi, mnie: scrivi a me 

napisz do mnie
meccanica f mechanika
meccanico m mechanik
meccanismo m mechanizm
medaglia f medal
medaglia olimpionica medal 

olimpijski
medaglione m medalion
medesimo agg, pron ten sam
media f -1. średnia, przeciętna -2. le 

medie klasy gimnazjum
mediante prep poprzez, dzięki
medicazione f opatrunek
medicina f -1. medycyna -2. lekarstwo
medicina legale medycyna sądowa
medico m lekarz: medico di famiglia 

lekarz rodzinny
medievale agg średniowieczny
medio agg -1. środkowy -2. średni
mediocre agg przeciętny
Medioevo m średniowiecze
mediterraneo agg sródziemnomorski

medusa f meduza
megafono m megafon
meglio avv lepiej, bardziej
meglio agg lepszy
mela f jabłko
melagrana f (owoc) granat
melanzana f bakłażan
melissa f melisa
melma f -1. muł, szlam -2. bagno 

(moralne)
melodia f melodia
melodioso agg melodyjny
melodramma m melodramat
melone m melon
membro m -1. kończyna -2. członek 

(np. partii)
memoria f pamięć
memorie f pl wspomnienia, pamiętniki
memorizzare vt -1. zapamiętać 

-2. wprowadzić do pamięci 
(komputera)

mendicante m, f żebrak, żebraczka
mendicare vi żebrać
meno avv mniej; meno male! całe 

szczęście!
meno prep oprócz, z wyjątkiem
meno m inv -1. minus -2. minimum
mensa f stołówka
mensile agg miesięczny, comiesięczny
mensile m (czasopismo) miesięcznik
menta f mięta
mentale agg umysłowy
mentalità f mentalność, umysłowość
mente f rozum, umysł
mentire vi kłamać
mento m podbródek, broda
mentre cong podczas gdy
menu m inv -1. jadłospis -2. menu 

(w komputerze)
menzogna f kłamstwo
meraviglia f -1. zachwyt -2. cud
meravigliare vt zadziwiać
meravigliarsi vr dziwić się
meraviglioso agg cudowny, wspaniały
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• mercante – milanista 

mercante m kupiec, handlarz
mercanteggiare vi targować się
mercato m targ, bazar, rynek
mercato nero czarny rynek
merce m towar
mercoledì m środa
mercurio m rtęć
merenda f podwieczorek
meridiano m południk
meridionale agg południowy, leżący 

na południu
meridione m południe (geograficzne)
meritare vt zasługiwać, być wartym
merito m zasługa
merlo m -1. kos -2. naiwniak
merluzzo m dorsz
meschino agg -1. marny, nędzny 

-2. małostkowy
mescolare vt mieszać, pomieszać
mescolare le carte tasować karty
mescolarsi vr mieszać się, wtrącać się
mese m miesiąc
messa1 f msza
messa2 f ustawienie
messa a punto wyregulowanie, 

nastawienie
messa in moto uruchomienie
messa in piega ułożenie włosśw
messa in scena inscenizacja
messagero m posłaniec, wysłannik
messaggio m -1. wiadomość 

-2. przesłanie, orędzie
mestiere m zawód
mestruazione f menstruacja
meta f -1. meta -2. cel
metà f połowa, połówka
metallico agg -1. metalowy 

-2. metaliczny
metallo m metal
meteo m inv komunikat 

meteorologiczny
meteorite m meteoryt
meteorologia f meteorologia
metodo m -1. metoda -2. sposób

metro m metr: metro cubo, quadrato 
metr sześcienny, kwadratowy

metropolitana f, metro f inv metro
mettere vt -1. kłaść, postawić 

-2. wsadzić, włożyć (ubranie)
mettere al corrente poinformować
mettere alla porta wyrzucić za drzwi
mettere in moto uruchomić
mettere in ordine uporządkować
mettere insieme zebrać, połączyć
mezzanotte f północ: a mezzanotte 

o północy
mezzo m -1. połowa -2. środek 

(czegoś) -3. sposób, środek
mezzi audiovisivi środki 

audiowizualne
mezzi di comunicazione środki 

komunikacji
mezzi di trasporto środki transportu
mezzogiorno m południe (także 

geograficzne)
mezzora f pół godziny
mi pron pers mnie, mi: mi ha visto 

zobaczył mnie; mi ha mentito 
skłamał mi

mica avv wcale, nie; mica male wcale 
nieźle

microfono m mikrofon
microscopio m mikroskop
microsolco m płyta długogrająca
midolla f miękisz chleba
midollo m szpik, rdzeń: midollo osseo 

szpik kostny; midollo spinale rdzeń 
kręgowy

miele m miód
miglio m mila
miglioramento m polepszenie
migliorarsi vr polepszać się, 

poprawiać się
migliore agg lepszy
mignolo m mały palec
milanese agg mediolański
milanese m, f mediolańczyk, 

mediolanka
milanista m kibic drużyny Milanu
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 militare – mollusco •

militare m wojskowy
millennio m milenium, tysiąclecie
millepiedi m stonoga
miligrammo m miligram
milimetro m milimetr
mina f -1. mina: mina terrestre, marina 

mina lądowa, morska -2. grafit 
(w ołówku)

minaccia f groźba, pogróżka
minacciare vt -1. grozić (komuś) 

-2. zagrażać
minatore m górnik
minerale m minerał
minerale agg: acqua minerale woda 

mineralna
minestra f zupa
miniera f kopalnia
minigonna f minispódniczka
minimo agg minimalny, bardzo mały
minimo m minimum
ministero m ministerstwo
ministro m minister: primo ministro 

premier
minore agg -1. mniejszy -2. młodszy
minorenne m, f małoletni, małoletnia
minorità f niepełnoletniość
minuscola f mała litera
minuto m minuta
mio, mia miei, mie agg, pron poss 

mój, moja, moi, moje
miope m krótkowidz
mira f celowanie, cel
miracolo m cud: miracolo economico 

cud gospodarczy
miracoloso agg cudowny, 

zadziwiający
mirare vi mierzyć, celować
mirino m celownik
miscela f mieszanka
mischia f bijatyka, zamęt
miseria f bieda, nędza
misericordia f miłosierdzie
misero agg nędzny, biedny, żałosny
missile m rakieta, pocisk rakietowy

missione f misja, posłannictwo
misterioso agg tajemniczy, zagadkowy
mistero m tajemnica, zagadka
misto agg mieszany
misura f -1. miara, rozmiar, pomiar 

-2. (podjęty) środek -3. umiar
misure di sicurezza środki 

bezpieczeństwa
misurare vt, vi mierzyć
misurare a occhio mierzyć na oko
mite agg łagodny, umiarkowany
mito m mit
mitologia f mitologia
mitragliatrice f karabin maszynowy
mittente m, f nadawca, nadawczyni
mobile agg ruchomy
mobile m mebel
moda f moda: l’alta moda moda 

wielkich krawców
modella f modelka (pozująca)
modello m wzór, model
moderno agg nowoczesny
modesto agg skromny
modo m sposób: in qualche modo 

w jakiś sposób
modulo1 m blankiet, fomularz
modulo2 m moduł, segment
mogano m mahoń
moglie f żona
molare m ząb trzonowy
molecola f molekuła, cząsteczka
molestare vt dokuczać, nękać, 

molestować
molesto agg dokuczliwy, natrętny
molla f sprężyna
mollare vt -1. rozluźnić, poluzować 

-2. porzucić
mollare un ceffone wymierzyć 

policzek
molle agg -1. miękki -2. mokry, 

wilgotny
molletta f spinka (do włosów), 

klamerka (do bielizny)
mollusco m -1. mięczak -2. (o osobie) 

mięczak
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• molo – multa 

molo m molo
moltiplicare vt -1. zwiększać 

-2. mnożyć
moltiplicazione f mnożenie
molto avv dużo, bardzo
molto agg, pron wiele, wielu: ho molti 

libri mam wiele/dużo książek
momento m chwila, moment
monaca f zakonnica, mniszka
monaco m zakonnik, mnich
monastero m klasztor
mondiale agg światowy
mondo m świat
monello m urwis, łobuziak
moneta m -1. pieniądz -2. moneta
monetario agg monetarny, pieniężny
monile m naszyjnik, kolia
monito m monit, upomnienie
montaggio m montaż
montagna f góra
montagne russe kolejka górska 

(w wesołym miasteczku)
montare vt -1. wchodzić (na górę) 

-2. montować, składać
montare vi iść pod górę, wspinać się
montare in treno wejść do pociągu
montare le scale wchodzić 

po schodach
monte f -1. góra -2. sterta, stos
monte di pietà lombard
montepremi m inv pula nagród 

(w grze)
montone m baran
montuoso agg górzysty
monumento m -1. pomnik -2. zabytek
monumentale agg -1. pomnikowy 

-2. pełen zabytków 
-3. monumentalny

morale agg moralny
moralità f moralność
morbido agg -1. miękki -2. delikatny, 

gładki
morbillo m odra
mordere vt gryźć, kąsać

morire vi umrzeć, umierać
morire di stanchezza umierać 

ze zmęczenia
morire dalle risa pękać ze śmiechu
mormorare vi szumieć, szeleścić, 

mruczeć
morso m -1. ugryzienie, ukąszenie 

-2. kęs
mortale agg śmiertelny
mortale m śmiertelnik
morte f śmierć
mortificare vt dręczyć, zadręczać
morto agg martwy, wymarły
morto m -1. zmarły, nieboszczyk 

-2. (w brydżu) dziadek
mosca f -1. mucha -2. natręt
mosca bianca biały kruk (unikat)
moscacieca f ciuciubabka
moschea f meczet
mostra f pokaz, wystawa, ekspozycja
mostrare vt pokazywać, wskazywać
mostrarsi vr -1. pokazywać się 

-2. okazać się
mostro m potwór, monstrum
motivo m powód, przyczyna, motyw
moto m ruch: mettere in moto 

wprawić w ruch
motocicletta f motocykl
motociclismo m sport motorowy
motore m silnik, motor
motore a reazione silnik odrzutowy
motore elettrico silnik elektryczny
motorino m -1. silniczek 

-2. motorynka
motoscafo m motorówka
movimento m -1. ruch, poruszanie 

-2. prąd (w sztuce)
movimento del capitale przepływ 

kapitału
mucca f krowa mleczna
mucchio m stera, kupa, mnóstwo
muffa f pleśń
mulino m młyn; mulino a vento 

wiatrak
multa f grzywna, mandat

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   294Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   294 3-01-12   12:51:383-01-12   12:51:38

3136893



3136893

295

 multare – navigazione •

multare vt wymierzyć grzywnę/
mandat

municipio m -1. urząd gminny/miejski 
-2. ratusz

muoversi vr -1. poruszać się, ruszać 
się -2. wzruszać się

murare vt (za)murować
muratore m murarz
muro m mur, ściana: armadio a muro 

szafa w ścianie
muscolo m mięsień, muskuł
museo m muzeum
museruola f kaganiec
musica f muzyka
musicale agg -1. muzyczny 

-2. muzykalny
musicista m -1. muzyk 

-2. kompozytor
muso m pysk; (o twarzy ludzkiej) pysk, 

morda
muso dell’automobile maska 

samochodu
mutande f pl majtki
mutare vt, vi zmieniać, zmieniać się: 

mutare clima zmienić klimat
mutilato m kaleka, inwalida
muto agg niemy
muto m niemowa
mutua f ubezpieczalnia, kasa chorych
mutuo agg wzajemny, obopólny

N
n f, m inv (litera) n
nanna f spanie, lulu: andare a nanna 

iść spać
nano m liliput, (w bajkach) 

krasnoludek
napoletano m neapolitańczyk
narcosi f narkoza

narcotrafficante m handlarz 
narkotykami

narrare vt, vi opowiadać, mówić 
(o czymś)

narrazione f opowiadanie, opowieść
nascere vi -1. urodzić się -2. (o słońcu) 

wschodzić -3. powstawać
nascere con la camicia być w czepku 

urodzonym
nascita f -1. urodzenie -2. narodziny, 

początek
nascondere vt -1. chować, schować 

-2. ukrrywać
nascondersi vr (s)chować się
nascondino m gra w chowanego
naso m -1. nos -2. węch, intuicja: 

avere naso mieć intuicję
nastro m -1. tasiemka, wstążka 

-2. nastro adesivo taśma klejąca
natale m -1. dzień urodzin -2. Natale 

Boże Narodzenie
natale agg -1. rodzinny: terra natale 

ziemia rodzinna -2. Babbo Natale 
św. Mikołaj

natalizio agg -1. bożonarodzeniowy 
-2. urodzinowy

natura f -1. przyroda -2. natura, 
charakter: seguire la propria natura 
iść za głosem natury

naturale agg naturalny, normalny
naturalmente avv naturalnie
naturistico agg naturalistyczny
naufragio m -1. zatonięcie statku 

-2. ruina, klęska
nausea f -1. nudności, mdłości 

-2. wstręt
navata f nawa
nave f statek, okręt
navicella f -1. mały statek -2. kosz 

(balonu)
navigare vi pływać, żeglować
navigatore m -1. żeglarz -2. (w rajdach 

samochodowych) pilot
navigazione f żegluga, nawigacja
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• nazifascismo – noce 

nazifascismo m faszyzm (hitlerowski 
i włoski)

nazionale agg narodowy, państwowy
nazionale f reprezentacja, kadra 

narodowa
nazionalismo m nacjonalizm
nazionalità f -1. narodowość 

-2. obywatelstwo
nazione f naród
‘ndrangheta f (kalabryjska organizacja 

mafijna) ndrangheta
ne part o tym: ne riparleremo domani 

pomówimy o tym jutro
ne avv stamtąd, stąd: me ne vado idę 

stąd, odchodzę
né cong ani: non ho visto né Paolo né 

Maria nie widziałem ani Pawła ani 
Marii

neanche avv w ogóle nie, nawet nie
nebbia f mgła
necessario agg niezbędny, potrzebny
necessità f -1. potrzeba, konieczność 

-2. bieda
nefasto agg (o dniu) pechowy
negare vt -1. przeczyć -2. odmówić
negativa f odmowa
negativo agg -1. przeczący, odmowny 

-2. ujemny, negatywny
negativo m negatyw
negligente agg niestaranny, niedbały
negligenza f niedbałość, 

niestaranność, niedbalstwo
negoziante m, f sklepikarz, sklepikarka
negoziare vt -1. handlować (czymś) 

-2. prowadzić rokowania
negoziatore m negocjator
negoziazione f negocjowanie, 

pertraktowanie
negozio m -1. interes -2. sklep
nemico agg wrogi, nieprzyjazny
nemico m wróg, nieprzyjaciel
nemmeno avv ani nawet
neonato m noworodek
neppure avv, cong ani nawet
neretto m tłusty druk

nero agg -1. czarny -2. lavoro nero 
nielegalna praca

nero m -1. kolor czarny: vestire 
di nero ubierać się na czarno 
-2. czarnoskóry

nervo m nerw
nervoso agg nerwowy: risata nervosa 

nerwowy śmiech
nessuno agg, pron żaden, nikt, ktoś: 

nessun altro nikt inny; c’è nessuno? 
jest tu ktoś?

netto agg -1. czysty -2. netto: 
stipendio netto wynagrodzenie netto

neutrale agg neutralny, bezstronny
neutro agg nijaki, nieokreślony
neutrone m neutron
neve f śnieg
nevicare vi imp (o śniegu) padać
nevicata f śnieżyca
nicchia f nisza, wnęka
nicotina f nikotyna
nido m -1. gniazdo -2. dom rodzinny
niente pron nic, niewiele: non ho 

sentito niente nic nie słyszłem
niente avv w ogóle, wcale: non è per 

niente vero to wcale nie jest prawda
nightclub m inv nocny lokal
ninfa f nimfa
ninfea f lilia wodna
ninnananna f kołysanka
nipote m wnuk, bratanek, siostrzeniec
nipote f wnuczka, bratanica, 

siostrzenica
no avv nie
Nobel m -1. Premio Nobel nagroda 

Nobla -2. noblista
nobile agg -1. szlachecki 

-2. dystyngowany, elegancki
nobile m szlachcic
nobilitare vt -1. nadać szlachectwo 

-2. uszlachetniać
nocciola f orzech laskowy
nocciolo m -1. leszczyna -2. pestka
noce m orzech włoski (drzewo)
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 noce – novembre •

noce f -1. orzech włoski (owoc) 
-2. noce di cocco orzech kokosowy

nocivo agg szkodliwy, niezdrowy
nodo m -1. węzeł, supeł -2. węzeł, 

związek: nodo matrimoniale 
związek małżeński

noi pron my, nas
noia f nuda
noioso agg nudny, nużący
noleggiare vt wypożyczać (komuś, 

od kogoś) środki transportu
noleggio m -1. wypożyczanie 

-2. wypożyczalnia
nome m -1. imię, nazwa -2. imię 

i nazwisko -3. sława, uznanie: farsi 
un nome zyskać sławę

nomenclatura f nomenklatura, 
nazewnictwo

nomignolo m przydomek
nomina f mianowanie, nominacja
nominale agg -1. imienny 

-2. nominalny, formalny
nominare vt -1. nazwać -2. mianować 

(na stanowisko)
non avv (przed czasownikiem) nie
nonché cong a także, a ponadto
non credente locuz m, f niewierzący, 

niewierząca
noncuranza f lekceważenie, beztroska
nonna f babcia
nonno m dziadek
nonostante cong chociaż, mimo że
nonsenso m nonsens
nord, Nord m -1. (strona świata) 

północ -2. północ kraju
nord agg inv północny: parete nord 
ściana północna

norma f -1. norma, reguła 
-2. zalecenie, instrukcja, zasada

normale agg normalny, prawidłowy, 
zwykły

normalità f prawidłowość, normalność
normalizzare vt (u)normować, 

uregulować

normalizzazione f normalizacja, 
unormowanie

normanno agg -1. normandzki 
-2. normański

normanno m -1. Normandczyk 
-2. w pl Normanowie

normativa f normy
normativo agg ustalający normy, 

normatywny
nostalgia f nostalgia, tęsknota
nostro, nostra, nostri, nostre agg, 

pron poss nasz, nasza, nasi, nasze
nota f -1. znak -2. nuta -3. notatka 

-4. ocena
nota bene m inv notabene, przypis 

(w tekście)
notabile agg godny uwagi, wybitny
notaio m notariusz
notare vt -1. notować -2. wziąć pod 

uwagę: è da notare che... trzeba 
wziąć pod uwagę, że

notazione f -1. adnotacja, zapisek 
-2. numeracja (stron)

notebook m inv -1. notes -2. notebook
notevole agg godny uwagi, ważny
notizia f -1. wiadomość -2. informacja
notiziario m dziennik, wiadomości
noto agg znany
notorietà f -1. powszechna znajomość 

-2. sława, popularność
nottambulo m nocny marek
nottata f (cała) noc: fare nottata 

czuwać całą noc
notte f noc: notte bianca bezsenna 

noc
notturno agg nocny: servizio notturno 

dyżur nocny
notturno m (w muzyce) nokturn
novatore m nowator
Novecento m wiek XX
novella f nowela, opowiadanie
novellino agg -1. nowy, wczesny: 

insalata novellina wczesna sałata 
-2. niedoświadczony

novembre m listopad

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   297Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   297 3-01-12   12:51:383-01-12   12:51:38

3136893



3136893

298

• novità – obliquo 

novità f -1. nowość: negozio di novità 
sklep z nowościami -2. nowina 
-3. innowacja

noviziato m -1. nowicjat -2. praktyka, 
okres nauki

novizio m -1. nowicjusz -2. praktykant
nozione f -1. pojęcie, poczucie 

-2. w pl podstawy (nauki)
nozze f pl zaślubiny, ślub
nube f -1. chmura -2. zasłona, cień: 

una nube di trestezza cień smutku
nubifragio m oberwanie chmury
nubile f panna, kobieta niezamężna
nuca f kark
nucleare agg nuklearny, jądrowy: armi 

nucleari broń jądrowa
nucleo m -1. jądro, zarodek -2. grupa, 

oddział
nudista m, f nudysta, nudystka
nudità f nagość
nudo agg nagi, goły: stare nudo al sole 

opalać się nago; pareti nude gołe 
ściany

nudo m (obraz, rzeźba) akt
nulla avv nic: non contare nulla nic nie 

znaczyć
nullo agg nieważny, unieważniony
numerale m liczebnik
numerare vt (po)numerować
numero m -1. liczba -2. numer 

-3. ilość: venire in gran numero 
licznie przybyć

numero delle scarpe rozmiar butów
numeroso agg liczny
numismatica f numizmatyka
nuocere vi (za)szkodzić
nuora f synowa
nuotare vi vt pływać, przepłynąć
nuotatore m pływak
nuoto m pływanie
nuovamente avv ponownie, na nowo
nuovo agg -1. nowy, nieużywany 

-2. nowy, odnowiony

nutrire vt -1. karmić, żywić 
-2. wzbogacać: nutrire la mente 
wzbogacać umysł

nutrirsi vr odżywiać się, żywić się
nutritivo agg odżywczy
nutrizione f -1. odżywianie (się), 

-2. karmienie, żywienie -3. pokarm, 
pożywienie

nutrizionista m dietetyk
nuvola f chmura, obłok: vivere fra le 

nuvole chodzić z głową w chmurach
nuvolo m -1. pochmurna pogoda 

-2. chmara (ludzi)
nuvoloso agg -1. pochmurny, 

zachmurzony -2. zamglony, mętny
nuziale agg ślubny, weselny

O
o f, m inv (litera) o
o, od cong -1. albo, lub -2. to znaczy, 

czyli
oasi f oaza
obbligare vt zobowiązywać, zmuszać
obbligarsi vr zobowiązać się
obbligatorio agg obowiązkowy, 

przymusowy
obbligazione f obligacja
obbligo m obowiązek, powinność
obesità f otyłość, tusza
obeso agg otyły
obiettare vt oponować, zarzucać
obiettività f obiektywność, 

bezstronność
obiettivo agg obiektywny, bezstronny
obiettivo m -1. obiektyw -2. cel, 

obiekt
obiezione f zarzut, obiekcja
obliquo agg -1. ukośny -2. pochyły
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 obliterazione – onesto •

obliterazione f -1. stemplowanie, 
kasowanie -2. wymazanie

oca f -1. gęś: avere la pelle d’oca mieć 
gęsią skórkę -2. (o kobiecie) gęś

occasionale agg -1. okolicznościowy 
-2. przypadkowy

occasione f -1. okazja -2. pretekst: con 
l’occasione pod pretekstem

occhiali m pl okulary
occhiata f rzut oka, spojrzenie
occhio m -1. oko -2. spojrzenie, wzrok
occidentale agg zachodni
occidente, Occidente m -1. (strona 
świata) zachód -2. (kraje) Zachód

occlusione f zatkanie
occorrere vi -1. być potrzebnym 

-2. zdarzyć się
occupare vt -1. zająć -2. objąć 

(stanowisko)
occuparsi vr zajmować się, 

interesować się
occupato agg zajęty, zapracowany
occupazione f -1. okupacja, 

zabór -2. praca, zajęcie -3. ogół 
zatrudnionych

oceanico agg oceaniczny
oceano m -1. ocean -2. ogrom
oculista m, f okulista, okulistka
odiare vt nienawidzić, nie znosić
odiarsi vr nienawidzić się
odierno agg dzisiejszy
odio m nienawiść, wrogość
odore m woń, zapach; cattivo odore 

odór
offendere vt obrazić, dotknąć
offendersi vr obrażać się nawzajem
offensivo agg -1. obraźliwy 

-2. krzywdzący
offerta f -1. podarunek, ofiara 

-2. oferta
offesa f -1. obraza, zniewaga -2. atak, 

agresja
officina f -1. warsztat, pracownia 

-2. oficyna wydawnicza

offrire vt -1. ofiarować, podarować 
-2. oferować

oggetto m -1. przedmiot, rzecz -2. cel, 
obiekt -3. temat, treść

oggi avv dziś, obecnie
ogni agg -1. każdy, każda -2. co jakiś 

czas: ogni dieci minuti co dziesięć 
minut

Ognissanti m Wszystkich Świętych
ognuno pron,tylko sing każdy, wszyscy
ohi int oj! aj!
olfatto m węch, powonienie
olimpiade f olimpiada
olimpico agg -1. comitato olimpico 

komitet olimpijski -2. calma 
olimpica spokój olimpijski

olimpionico m olimpijczyk
olio m olej, oliwa, olejek
oliva f oliwka
oltraggio m obelga, zniewaga
oltre avv dalej, dłużej; prep oprócz, 

ponadto
omaggio m -1. hołd -2. dar
omaggio agg inv bezpłatny, 

sprezentowany: un biglietto omaggio 
bezpłatny bilet

ombelico m pępek
ombra f cień
ombrello m parasol
ombrellone m duży parasol (plażowy)
ombretto m cień do powiek
omettere vt opuścić, pominąć
omicidio m zabójstwo, morderstwo
omogeneo agg jednorodny
omosessuale m homoseksualista
onda f fala: onda marina fala morska; 

onda dei ricordi fala wspomnień
ondeggiare vi -1. falować -2. chwiać 

się, zataczać się
ondulare vt ondulować, układać 

(włosy)
ondulazione f -1. falowanie 

-2. ondulacja
onestà f uczciwość, przyzwoitość
onesto agg uczciwy, niewinny
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• onomastico – orientale 

onomastico m imieniny
onorare vt -1. (u)czcić, wielbić 

-2. honorować, respektować
onorario agg honorowy
onorario m honorarium, 

wynagrodzenie
onore m -1. honor, cześć, -2. szacunek 

-3. zaszczyt
onorevole agg czcigodny, szanowny, 

zaszczytny
opaco agg nieprzezroczysty, matowy
opera f -1. dzieło, czyn -2. robota, 

praca -3. opera
operaia f robotnica
operaio m robotnik
operaio agg robotniczy
operare vt -1. działać -2. operować 

(kogoś)
operarsi vr -1. dokonać się 

-2. zoperować się
operativo agg operatywny, skuteczny
operatore m -1. sprawca -2. operator 

(np. telewizyjny)
operazione f -1. działanie -2. operacja
operetta f operetka
opinione f opinia, sąd, zdanie
oppio m opium
opponente m przeciwnik, oponent
opporsi vr sprzeciwiać się, stawiać 

opór
opportunista m oportunista
opportunità f okazja, sposobność
opportuno agg korzystny, odpowiedni
opposizione f opór, sprzeciw, 

opozycja
oppressione f gnębienie, ucisk
opprimere vt -1. ciążyć, gnębić 

-2. przytłaczać
oppure cong albo, lub
optare vi optować, wybierać
opuscolo m broszura
opzionale agg fakultatywny, 

do wyboru
opzione f opcja, wybór
ora f -1. godzina, czas -2. moment

ora legale, locale czas urzędowy, 
lokalny

ora avv teraz, obecnie
orale agg ustny: per via orale doustnie
oralmente avv ustnie
orario agg godzinny
orario m -1. rozkład, plan (pracy) 

-2. rozkład (jazdy, lotów)
oratore m mówca, orator
orazione f -1. modlitwa -2. mowa, 

przemowa
orbita f -1. orbita -2. krąg, sfera
orchestra f orkiestra
orchidea f orchidea, storczyk
orda f horda, banda
ordinamento m scolastico regulamin 

szkolny
ordinare vt -1. (u)porządkować 

-2. (na)kazać -3. składać 
zamówienie

ordinario agg -1. zwykły, normalny 
-2. pospolity, prosty: abito ordinario 
proste ubranie

ordinato agg porządny, staranny, 
uporządkowany

ordine m -1. porządek -2. rozkaz 
-3. zakon

orecchino m kolczyk, klips
orecchio m -1. ucho -2. słuch: 

a orecchio ze słuchu
orfano m sierota
organico agg -1. organiczny 

-2. harmonijny, jednorodny
organismo m -1. organizm -2. organ, 

struktura
organista m organista
organizzare vt (z)organizować, 

urządzić
organizzarsi vr zorganizować się
organizzazione f organizacja
organo -1. organ -2. jednostka 

organizacyjna -3. organy
orgoglio m duma, chluba
orgoglioso agg dumny, wyniosły
orientale agg orientalny, wschodni
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 orientare – ottobre •

orientare vt nastawić, (s)kierować, 
ukierunkować

orientarsi vr skierować się
orientativo agg orientacyjny
orientazione f orientowanie się, 

kierunek
oriente, Oriente m -1. wschód 

-2. Medio, Estremo Oriente Bliski, 
Daleki Wschód

originale agg -1. nowy, oryginalny 
-2. autentyczny

originale m -1. oryginał, manuskrypt 
-2. dziwak, oryginał

originalità f autentyczność, 
oryginalność

originario agg -1. pierwotny 
-2. autentyczny -3. rodzinny: paese 
originario kraj rodzinny

origine f -1. pochodzenie 
-2. przyczyna, źródło

orizzontale agg horyzontalny, poziomy
orizzonte m -1. widnokrąg 

-2. horyzont, zakres wiedzy
orlo m brzeg, skraj, krawędź
ormai avv już, teraz
ornamento m dekoracja, zdobienie, 

ozdoba
ornare vt, vr (o)zdobić, przyozdobić 

się
oro m -1. złoto -2. złote monety 

-3. złoty kolor
orologio m zegar, zegarek
oroscopo m horoskop, przepowiednia
orribile agg okropny, potworny
orrore m strach, obrzydzenie, odraza
orsacchiotto m pluszowy miś
orso m niedźwiedź
ortaggio m warzywo
ortica f pokrzywa
orto m ogród warzywny, ogród
ortodosso m ortodoksyjny, 

prawosławny
ortografia f pisownia, zasady ortografii
ortomercato m targ owocowo-

-warzywny

osare vt, vi ośmielić się, odważyć się
oscillare vi kołysać się, wahać się, 

oscylować
oscillazione f kołysanie się, wahanie 

się, oscylacja
oscurità f ciemność, mrok; oscurità di 

mente zaćmienie umysłu
oscuro agg -1. ciemny -2. ponury, 

smutny: pensieri oscuri smutne myśli
ospedale m szpital
ospitale agg gościnny
ospitalità f gościnność, gościna
ospitare vt gościć, pomieścić
ospite m, f -1. gospodarz, gospodyni 

-2. gość
ospizio m hospicjum, przytułek
osservare vt -1. obserwować, 

zauważyć -2. przestrzegać, 
respektować

osservatore m obserwator
osservatorio m obserwatorium
osservazione f -1. obserwacja 

-2. uwaga -3. zarzut: non tollera 
osservazioni nie znosi uwag

ossessione f niepokój, obsesja
ossia cong czyli, to znaczy, lub
ossigeno m tlen
osso m kość
ostacolo m przeszkoda, trudność
ostello m della gioventù schronisko 

młodzieżowe
ostentare vt popisywać się
ostentazione f popisywanie się, 

ostentacja
osteria f jadłodajnia, karczma
ostilità f wrogość, działania wojenne
ostrica f ostryga
ottagono m ośmiokąt
ottenere vt otrzymać, uzyskać
ottica f -1. optyka -2. punkt widzenia
ottimale agg najkorzystniejszy, 

optymalny
ottimismo m optymizm
ottimo agg bardzo dobry, doskonały
ottobre m październik
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• Ottocento – palpitare 

Ottocento m wiek XIX
ottone m mosiądz
otturare vt zatkać, zapchać
ovale agg owalny
ovale m owal
ovatta f wata
ovazione f owacja
overdose f inv przedawkowanie 

(narkotyku), przesyt
ovest, Ovest m -1. (strona świata) 

zachód -2. Zachód
ovunque avv gdziekolwiek, wszędzie

P
p f, m inv (litera) p
pacchetto m -1. paczka -2. pakiet 

(akcji)
pacco m paczka
pace f -1. pokój, zgoda -2. spokój: 

lasciare in pace zostawić w spokoju
pacificare vt pogodzić, uspokoić
pacifico agg -1. spokojny -2. pokojowy
padella f -1. patelnia -2. basen (dla 

chorych)
padiglione m pawilon
padre m -1. ojciec, rodzic -2. Padre 

Eterno Bóg -3. Santo Padre Ojciec 
Święty, Papież

padrino m ojciec chrzestny (także 
w mafii)

padrone m -1. właściciel 
-2. pracodawca

paesaggio m krajobraz, panorama
paese m -1. region -2. kraj, państwo 

-3. wioska, miasteczko
paese natio rodzinne strony
paffuto agg pucołowaty
paga f płaca, zapłata, wypłata
pagamento m płatność, zapłata

pagano agg pogański
pagare vt -1. zapłacić -2. zafundować
pagatore m płatnik
pagella f świadectwo ucznia
paghetta f kieszonkowe
pagina f -1. strona, kartka -2. epizod, 

karta historii
paglia f słoma
pagliaccio m -1. pajac, klown 

-2. błazen
pagnotta f bochenek chleba
paio m para: un altro paio di maniche 

inna para kaloszy
pala f -1. łopata, łopatka do ciasta 

-2. nastawa ołtarza
palato m podniebienie
palazzo m -1. pałac -2. siedziba: 

Palazzo di giustizia gmach sądu 
-3. budynek, kamienica

palcoscenico m scena
palestra f sala gimnastyczna, siłownia
palio m (nagroda w wyścigach 

konnych) sztuka sukna
Palio di Siena wyścig konny w Sienie 

(w średniowiecznych strojach)
palla f -1. kula -2. piłka -3. nabój, kula
pallacanestro f inv koszykówka
pallavolo f inv siatkówka
pallido agg blady: non aver la più 

pallida idea nie mieć zielonego 
pojęcia

pallino m -1. konik, hobby -2. w pl 
groszki

pallone m -1. piłka -2. balon 
powietrzny

palma f dłoń, ręka
palmizio m -1. palma daktylowa 

-2. palma (święcona w Niedzielę 
Palmową)

palo m pal, słup; słupek bramki
palpebra f powieka
palpitare vi -1. (o sercu) bić, kołatać 

-2. drżeć: palpitare per qlcu drżeć 
o kogoś
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 palpitazione – parmigiano •

palpitazione f -1. kołatanie serca 
-2. drżenie

paltoncino m płaszczyk dziecięcy, 
palto damskie

palude f bagno, moczary
pancia f brzuch: a pancia piena 

z pełnym brzuchem
pancione m grubas
pandemonio m pandemonium, chaos
pane m -1. chleb, pieczywo -2. pan di 

Spagna biszkopt
panetteria f piekarnia
panettiere m piekarz
pangrattato m tarta bułka
panico m panika
paniere m kosz
panino m bułka
paninoteca f bar kanapkowy
panna f śmietana: panna montata bita 
śmietana

panno m -1. płótno, tkanina -2. zwł. 
w pl odzież, ubranie

pannolino m pieluszka
pannolone m pielucha (dla dorosłych)
panorama m widok, panorama
panoramico agg panoramiczny, 

widokowy
panpepato m piernik
pantalone m spodnie
pantofola f kapeć, pantofel
papa m papież
papà m tatuś
papale agg papieski
paparazzo m fotoreporter, paparazzo
papavero m mak
pappagallo m -1. papuga 

-2. podrywacz
pappata f wyżerka, obłowienie się
paracadute m inv spadochron
paracadutista, parà m spadochroniarz
paradiso m raj
paradosso m absurd, paradoks
parafango m błotnik
parafulmine m piorunochron

paragonare vt porównywać
paragonarsi vr porównywać się
paragone m porównanie
paralisi m paraliż, unieruchomienie
paralizzare vt hamować, paraliżować
parallelo agg równoległy
parapendio m paralotnia, 

paralotniarstwo
parapetto m bariera, parapet
parare vt -1. (o)zdobić, przystroić 

-2. chronić: parare la pelle dai 
raggi del sole chronić skórę przed 
promieniami słońca

parassita m -1. pasożyt -2. darmozjad
paravento m parawan
parcheggiare vt parkować
parcheggio m parking, postój
parchimetro m parkometr
parco m -1. park, ogród -2. park 

(maszynowy)
parco agg umiarkowany, skąpy
parecchio agg, pron sporo, wiele
pareggiare vt -1. wyrównać 

-2. dorównać
pareggio m -1. bilans (wydatków 

i wpływów) -2. remis
parente m, f krewny, krewna
parere vi -1. wydawać się, myśleć 

-2. chcieć: fai quello che ti pare 
zrób, co chcesz

parere m sąd, opinia, zdanie
parete f ściana, mur: una parete 

d’odio mur nienawiści
pari agg -1. równy, równej wartości 

-2. remisowy
parità f -1. równość -2. remis
parlamentare m, f parlamentarzysta, 

parlamentarzystka
parlamento m parlament
parlare vi mówić, rozmawiać
parlare vt mówić: parlare francese 

mówić po francusku
parlata f dialekt, gwara
parmigiano m (ser) parmezan
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• parola – patrimonio 

parola f -1. słowo, wyraz -2. mowa, 
zwł w pl gadanina: belle parole 
puste słowa

parolaccia f przekleństwo
parrocchia f parafia
parrocco m proboszcz
parrucchiera f fryzjerka
parrucchiere m fryzjer
parte f -1. część, kawałek -2. region, 

strona świata -3. bok, strona
partecipare vi brać udział, 

uczestniczyć
partecipare vt powiadamiać: 

partecipare le nozze powiadamiać 
o weselu

partecipazione f -1. uczestnictwo, 
udział -2. zawiadomienie

partenza f odjazd, wyjazd
particolare agg charakterystyczny, 

szczególny
partigiano m -1. obrońca, zwolennik 

-2. partyzant
partire vi -1. wyjechać, wyruszyć 

-2. upić się, odlecieć
partita f -1. skrzydło (drzwi) -2. mecz
partito m -1. partia, stronnictwo 

-2. partia (w małżeństwie)
parto m -1. poród -2. noworodek 

-3. dzieło, twór
partorire vt rodzić, zrodzić, spłodzić
part-time m inv praca na pół etatu, 

na niepełnym etacie
parziale agg -1. częściowy 

-2. stronniczy
pasqua f święto zmartwychwstania, 

Wielkanoc
passaggio m -1. przejście, przejazd; 

przeprawa (statkiem) -2. ustęp, 
fragment

passante m, f przechodzień
passaporto m paszport
passare vi -1. przechodzić, 

przejeżdżać -2. wstąpić: passo 
a prenderti wpadnę po ciebie

passare di bocca in bocca 
przechodzić z ust do ust

passare vt -1. przekroczyć 
-2. przecedzać -3. zdać (egzamin) 
-4. spędzać (czas) -5. podać

passatempo m rozrywka
passato m przeszłość
passeggero m pasażer
passeggiare vi spacerować
passeggiata f spacer, przejażdżka
passeggio m deptak, promenada
passerella f -1. kładka, pomost 

-2. wybieg (dla modelek)
passionale agg namiętny, gwałtowny
passione f -1. namiętność -2. pasja, 

zamiłowanie
passivo agg bierny, bezwładny
passo m -1. krok: fare due, quattro 

passi przejść się -2. przejście, 
przejazd

pasta f -1. ciasto, ciastko -2. makaron 
-3. pasta dentifricia pasta do zębów

pastasciutta f (danie) makaron 
z sosem pomidorowym

pasticca f pastylka, tabletka
pasticceria f cukiernia, ciastkarnia
pasticcio m -1. pasztet -2. kłopot: 

cacciarsi nei pasticci wpakować się 
w kłopoty

pastiglia f pastylka, tabletka
pasto m posiłek
pastore m -1. pasterz -2. pastor 

-3. (rasa psa) owczarek
patata f ziemniak, kartofel
patatina f -1. młody ziemniak -2. zwł. 

w pl frytki
patente f -1. licencja, zezwolenie 

-2. prawo jazdy
paternità f -1. ojcostwo -2. autorstwo
patetico agg patetyczny, wzruszający
patire vt cierpieć, znosić
patologia f patologia, choroba
patria f ojczyzna
patrimonio m -1. majątek 

-2. dziedzictwo
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 patriota – percento •

patriota m, f patriota, patriotka
patronato m patronat, protektorat
patrono m -1. patron -2. protektor, 

sponsor
pattinaggio m jazda na łyżwach/ 

wrotkach, łyżwiarstwo
pattinare vi jeździć na łyżwach/ 

wrotkach
pattino m łyżwa, wrotka
patto m układ, umowa
pattuglia f patrol
paura f obawa, strach
pauroso agg -1. straszny, przerażający 

-2. bojaźliwy
pausa f przerwa, pauza
pavimento m podłoga, posadzka
pavone m -1. paw -2. pyszałek
paziente m, f pacjent, pacjentka
paziente agg cierpliwy, wytrwały
pazienza f cierpliwość, wytrwałość
pazzesco agg -1. wariacki, 

niesamowity -2. absurdalny
pazzo agg szalony, zwariowany
pazzo m wariat, szaleniec
peccare vi grzeszyć: peccare di 

leggerezza grzeszyć lekkomyślnością
peccato m -1. grzech -2. int che 

peccato! jaka szkoda!
peccatore m grzesznik
pecora f owca: pecora nera czarna 

owca
pecorino m ser owczy
pedalare vi pedałować; jeździć 

na rowerze
pedale m pedał (roweru, instrumentu)
pedonale agg: passaggio pedonale 

przejście dla pieszych
pedone m pieszy, przechodzień
peggio avv gorzej, mniej
peggio agg inv gorszy
peggiorare vt vi pogorszyć, pogorszyć 

się
peggiore agg najgorszy

pelare vt -1. skubać: pelare un pollo 
oskubać kurczaka -2. obierać 
(owoce, warzywa)

pelle f skóra
pellegrinaggio m pielgrzymka
pellegrino m pielgrzym
pelliccia f futro
pellicola f błona, film
pelo m włos, włosy, sierść
pena f -1. kara: pena di morte kara 
śmierci -2. trud: con gran pena 
z wielkim trudem

pendere vi wisieć, zwisać
pendolino m (włoski pociąg Intercity) 

Pendolino
pendolo m -1. wahadło -2. zegar 

wahadłowy
penetrare vi, vt wnikać, wchodzić, 

przenikać, zgłębiać
penetrazione f -1. przenikanie 

-2. przenikliwość
penisola f półwysep
penna f pióro
pennarello m pisak, flamaster
pennello m pędzel
penombra f półcień, półmrok
pensare vt mniemać, sądzić, uważać
pensare vi mysleć, rozmyślać, 

zastanawiać się
pensiero m -1. myśl, pomysł 

-2. troska, zmartwienie: senza 
pensieri beztrosko

pensione f -1. emerytura, renta 
-2. pensionat, internat

pentirsi vr żałować, odczuwać żal
pentola f garnek
pepe m pieprz
peperonata f danie z papryki, 

paprykarz
peperoncino m ostra papryczka
peperone m papryka
per prep przez, do, z
pera f -1. gruszka -2. (o głowie) 

makówka
percento m inv procent
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• percentuale – Pesci 

percentuale f procent, prowizja
percepire vt -1. pojmować, dostrzegać 

-2. otrzymywać
perché avv dlaczego
perché cong dlatego, że
perciò cong dlatego, więc
percorrere vt przebyć, przejechać
percorso m trasa, przebieg
perdere vt -1. zgubić -2. tracić: 

perdere la vita stracić życie
perdere il treno spóźnić się na pociąg
perdere la bussola stracić rozum
perdere la scomessa przegrać zakład
perdersi vr zgubić się
perdita f -1. utrata, strata -2. porażka
perdonare vt, vi przebaczyć, 

wybaczyć: perdonami il ritardo 
przepraszam cię za spóźnienie

perdono m -1. przebaczenie, 
wybaczenie -2. przeproszenie

perfettamente avv doskonale, 
całkowicie

perfetto agg doskonały, idealny
perfezionare vt doskonalić, ulepszać
perfezione f doskonałość, perfekcja
perfino avv nawet
pergamena f pergamin
pericolo m niebezpieczeństwo
pericoloso agg niebezpieczny, groźny
periferia f -1. kraniec, obrzeże 

-2. w pl peryferie
periodico agg okresowy, periodyczny
periodo m okres
peripezia f zwł. w pl perypetie
perito m ekspert, biegły, rzeczoznawca
perizia f -1. biegłość, fachowość 

-2. ekspertyza
perla f -1. perła -2. człowiek 

niepospolity: è una vera perla 
to prawdziwa perła

perlomeno avv co najmniej, 
przynajmniej

permanente agg stały, trwały
permanente f trwała ondulacja, trwała
permesso m pozwolenie, zezwolenie

permettere vt pozwalać, umożliwiać
permettersi vr pozwalać sobie: mi 

permetto di dire pozwalam sobie 
powiedzieć

pernottamento m nocleg
però cong ale, jednak
perpetuo agg ciągły, nieustanny, 

wieczny
perplesso agg zakłopotany, niepewny
persino avv nawet
persistere vi obstawać, upierać się
persona f osoba, postać, człowiek
personaggio m osobistość, bohater 

(literacki, filmu)
personale agg osobisty
personale m -1. personel, załoga 

-2. figura, powierzchowność
personalmente avv osobiście
personalità f -1. charakter, osobowość 

-2. osobistość
persuadere vt przekonywać, 

perswadować
persuadersi vr przekonać się
perturbare vt wzburzyć, zakłócić
perturbazione f wzburzenie, 

zakłócenie, niepokój
pervenire vi dojść, dotrzeć: pervenire 

a un accordo dojść do porozumienia
perversione f zboczenie, perwersja, 

deprawacja
perversità f niegodziwość, podłość
pesante agg ciężki
pesare vt (z)ważyć: pesare le parole 

ważyć słowa
pesare vi ważyć, mieć pewien ciężar: 

pesa più di me waży więcej ode 
mnie

pesca f -1. rybołówstwo 
-2. brzoskwinia

pescanoce f nektarynka
pescare vt -1. (wy)łowić -2. znaleźć, 

wytrzasnąć
pescatore m rybak
pesce m ryba: pesce spada włócznik
Pesci m pl (znak zodiaku) Ryby
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 peso – pimpante •

peso m ciężar, waga
pessimista m pesymista
pestare vt deptać, ubijać
peste f -1. dżuma -2. (o dziecku) 

zaraza: è una vera peste to istna 
zaraza

petrolio m ropa naftowa
pettinarsi vr uczesać się
pettinata f uczesanie
pettine m grzebień
petto m -1. pierś, klatka piersiowa 

-2. pierś (kurczaka)
pezzo m -1. kawał, kawałek, część 

-2. fragment (utworu)
pezzo d’uomo kawał chłopa
piacere vi podobać się
piacere m przyjemność, rozrywka
piacere! (przy przedstawianiu się) miło 

mi!
piacevole agg miły, przyjemny
piaga f -1. rana -2. klęska, plaga
piagnone m beksa
piana f -1. grządka -2. równina
pianeta f planeta
piangere vi, vt płakać, cierpieć, 

opłakiwać
pianificare vt planować
pianificazione f planowanie
pianista m pianista
piano agg płaski, równy
piano avv -1. powoli -2. cicho
piano m -1. płaszczyzna -2. poziom, 

piętro -3. plan
piano, pianoforte m fortepian
piano-bar m inv lokal z muzyką
pianoterra, pianterreno m parter
pianta f -1. roślina -2. podeszwa 

-3. plan, mapa
piantare vt -1. sadzić -2. wbijać, 

wtykać: piantare la tenda rozbić 
namiot

pianto m płacz
pianura f równina
piastrella f płytka (ceramiczna)
piattaforma f płaszczyzna, platforma

piatto agg płaski, równy
piatto m -1. danie, potrawa -2. talerz
piazza f plac, miejsce
piazzale m -1. duży plac -2. hala 

(lotniska)
piazzarsi vr uplasować się, zająć 

miejsce
piccante agg -1. pikantny -2. zjadliwy, 

pieprzny: battuta piccante pieprzny 
kawał

picchiare vt, vi uderzać, bić, pukać: 
picchiare alla porta pukać do drzwi

piccino agg maleńki, malutki
piccione m gołąb
picco m -1. szczyt góry -2. szczyt: 

picco di ascolto najwyższa 
oglądalność

piccolo agg mały, drobny, niewielki
picnic m inv piknik
piede m stopa: andare a piedi iść 

pieszo; cadere in piedi spaść jak kot 
na cztery łapy

piedipiatti m inv (o policjancie) glina
piega f -1. zagięcie, fałda -2. zawiłość
piegare vt zgiąć, pochylać
pieno agg pełny
pietà f -1. litość -2. pobożność
pietra f kamień: pietre preziose 

kamienie szlachetne
pigiama m piżama
pigliare vt złapać, schwytać
pigna f szyszka
pigrizia f lenistwo
pigro agg leniwy
PIL m inv (skrót od Prodotto Interno 

Lordo) PKB (produkt krajowy brutto)
pila f -1. stos, sterta -2. bateria, 

ogniwo -3. filar
pila nucleare reaktor jądrowy
pillola f -1. pigułka -2. pigułka 

antykoncepcyjna
pilota m kierowca, pilot
pilotare vt pilotować, prowadzić
pimento m ziele angielskie
pimpante agg wesoły, radosny
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• pinacoteca – politico 

pinacoteca f galeria malarstwa
pineta f las sosnowy, piniowy
pinguino m -1. pingwin -2. lody 

czekoladowe (na patyku)
pinna f płetwa
pino m sosna
pinzetta f pinceta, pęseta, szczypczyki
pioggia f deszcz
piombare vi runąć, rzucić się, spaść
piombare vt zaplombować
piombo m -1. ołów -2. plomba
piovere vimp (o deszczu) padać
piovoso agg deszczowy
piovra f ośmiornica (organizacja 

przestępcza)
pipa f fajka
pipì f siusiu: fare pipi robić siusiu
piramide f piramida
pirata m -1. pirat -2. wyzyskiwacz
pirata del cielo porywacz samolotu
piscina f basen, pływalnia
pisello m groch
pista f -1. ślad, trop -2. bieżnia, tor, 

trasa (narciarska) -3. pas (startowy)
pistacchio m pistacja
pistola f pistolet
pitagorico agg: tavola pitagorica 

tabliczka mnożenia
pittore m -1. artysta malarz -2. malarz 

(pokojowy)
pittoresco agg malowniczy
pittura f malarstwo, obraz
più avv -1. bardziej, więcej: più 

o meno mniej więcej -2. plus
piuma f pierze, puch
piumino m -1. puch -2. pierzyna, 

kurtka puchowa -3. puszek 
(do pudru)

piuttosto avv raczej
pizza f -1. pizza -2. nudna rzecz: che 

pizza! co za nuda!
pizzeria f pizzeria
pizzicare vt -1. szczypać 

-2. (o owadach) ukłuć, użądlić

pizzo m -1. koniec, róg, szczyt (góry) 
-2. koronka

placca f płytka, plakietka
plagio m plagiat
plasma m osocze, plazma
plastica f -1. plastik -2. operacja 

plastyczna
plastico agg miękki, plastyczny
plastilina f plastelina
platea f -1. parter (w kinie, teatrze) 

-2. płaskowyż
platino m platyna
plebiscito m plebiscyt
plurale m liczba mnoga
pluviale agg deszczowy
pneumatico m opona
po’, poco avv mało
poco agg mały, nieduży: c’è poca 

gente jest mało ludzi
podere m posiadłość rolna, farma
poesia f poezja, wiersz
poeta m poeta
poetico agg poetycki, poetyczny
poh int fu! fuj!
poi avv -1. potem, później -2. poza 

tym
poiché cong ponieważ
poker m inv poker
polacca f Polka
polacco m -1. Polak -2. tylko sing 

język polski
polacco agg polski
polemica f -1. polemika -2. ostra 

krytyka, spór
policlinico m poliklinika
poligamia f poligamia
poliglotta, poliglotto m, f poliglota, 

poliglotka
poligono m -1. wielobok, wielokąt 

-2. poligon
poligrafia f poligrafia, drukarstwo
politecnico m szkoła techniczna, 

politechnika
politica f polityka
politico agg polityczny
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 politico – portiera •

politico m polityk
polizia f policja
poliziesco agg: film poliziesco film 

kryminalny
poliziotto m policjant
polizza f polisa
pollame m drób
pollice m -1. kciuk -2. (jednostka 

miary) cal
pollo m kurczak
polluzione f zanieczyszczenie 

(środowiska)
polmone m płuco
polo1 m -1. biegun -2. ugrupowanie 

-3. (sport) polo
polo2 f inv koszulka polo
Polo per le libertà włoska koalicja 

centro-prawicowa
polpetta f kotlet siekany, pulpet
polso m -1. nadgarstek -2. puls: polso 

debole słaby puls
poltrona f fotel
polvere f -1. pył, kurz -2. proszek: in 

polvere w proszku
pomata f maść
pomeriggio m popołudnie
pomice f pumeks
pomodoro m pomidor
pompa1 f -1. pompa -2. luksus, 

przepych, pompa
pompa2 f stacja benzynowa, 

dystrybutor paliwa
pompare vt pompować
pompelmo m grejpfrut
pompiere m strażak
pompista m pracownik stacji 

benzynowej
ponte m -1. most -2. pokład -3. długi 

weekend
pontificale agg papieski
popolare vt zaludniać, zapełniać
popolare agg ludowy, popularny
popolazione f ludność, naród
popolo m -1. ludność, naród -2. lud

porcaio m -1. (o brudnym miejscu) 
chlew -2. bagno (moralne)

porcellana f porcelana
porcheria f -1. brud -2. (czyn, 

potrawa) świństwo
porcino m (grzyb) borowik
porco m -1. wieprz, wieprzowina 

-2. (o człowieku) świnia
porco agg świński, cholerny: questa 

porca vita to cholerne życie
porco mondo, porco cane locuz int 

jasna cholera!
porgere vt dać, podać
porno m inv pornograficzny, porno: 

film porno film porno
porre vt kłaść, położyć, postawić: 

porre una domanda postawić 
pytanie

porta f -1. drzwi, brama -2. bramka 
(na boisku )

portabagagli m bagażnik
portacenere m inv popielniczka
portachiavi m inv breloczek/etui 

na klucze
portafoglio, portafogli m portfel, 

teczka na dokumenty
portafortuna m inv talizman
portafrutta m inv patera, talerz 

na owoce
portale m portal
portare vt -1. przynieść, nosić 

-2. zabrać ze sobą
portare aiuto, soccorso nieść pomoc
portare fortuna przynieść szczęście
portare i bambini a spasso 

wyprowadzić dzieci na spacer
portare via ukraść
portata f -1. danie -2. zasięg: a portata 

di mano w zasięgu ręki -3. moc 
-4. znaczenie

portatile agg przenośny
portavoce m inv -1. megafon 

-2. rzecznik: portavoce del governo 
rzecznik rządu

portiera f drzwiczki (samochodu)
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• portiere – precisamente 

portiere m -1. portier -2. bramkarz
portinaio m dozorca
porto m -1. porto, opłata -2. port
portone m brama (budynku)
portuale, portuario agg portowy
porzione f -1. część -2. porcja 

(jedzenia)
posa f -1. położenie -2. przerwa 

-3. pozowanie
posare vt kłaść, położyć
posare vi -1. opierać się -2. pozować: 

posare per un ritratto pozować 
do portretu

posata f łyżka, widelec, nóż: le posate 
sztućce

posatore m pozer
positivo agg pozytywny, rzeczywisty, 

realny
posizione f -1. położenie, pozycja 

-2. sytuacja
possedere vt posiadać, mieć
possessivo agg władczy, zaborczy: 

amore possessivo zaborcza miłość
possesso m posiadanie
possessore m posiadacz
possibile agg możliwy
possibilità f możliwość
posta f -1. poczta -2. korespondencja
postale agg pocztowy: cartolina 

postale kartka pocztowa 
(ze znaczkiem)

posteggiatore m parkingowy
posteggio m postój (taksówek), 

parking
poster m inv plakat
posteriore agg -1. tylny -2. późniejszy
postino m listonosz
posto m -1. miejsce -2. stanowisko
postulare vt domagać się, żądać
potabile agg: acqua potabile woda 

zdatna do picia
potente agg -1. potężny, wpływowy 

-2. mocny, silny
potenza f -1. potęga, siła 

-2. mocarstwo

potenziale agg możliwy, potencjalny
potere vi móc, potrafić, być w stanie: 

si salvi chi può ratuj się, kto może
potere m władza
povero agg -1. biedny, ubogi 

-2. biedny, nieszczęsny
povertà f bieda, niedostatek
poveruomo m biedak, nieszczęśnik
pozza, pozzanghera f kałuża
pozzo m studnia; pozzo nero szambo
pozzo di scienza (o człowieku) 

kopalnia wiedzy
pozzo petrolifero szyb naftowy
pranzare vi jeść obiad
pranzo m obiad
pratica f -1. praktyka, doświadczenie 

-2. zwł. w pl zabiegi, starania, akta 
sprawy

pratica di un’arte uprawianie jakiejś 
dziedziny sztuki

praticamente avv praktycznie, 
właściwie

praticante m praktykant
praticare vt -1. praktykować (zawód) 

-2. wykonać, zastosować
praticare un ambiente bywać 

w jakimś środowisku
pratico agg praktyczny, wygodny
prato m łąka, pastwisko
preavviso m -1. wcześniejsze 

zawiadomienie, zapowiedź 
-2. wypowiedzenie (umowy)

precauzione f ostrożność
precedente agg poprzedzający
precedente m precedens
precedenza f -1. pierwszeństwo 

-2. priorytet
precedere vt, vi -1. iść z przodu 

-2. poprzedzać
precipitare vi runąć, spaść (w dół)
pricipitare nella depressione wpaść 

w depresję
precipitarsi vr rzucić się
precisamente avv dokładnie
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 precisare – presa di sale •

precisare vt dokładnie określić, 
sprecyzować

precisione f dokładność, precyzja
preciso agg dokładny, skrupulatny
precoce agg wczesny, przedwczesny
precursore m prekursor
preda f łup, zdobycz
predare vt grabić, plądrować
predica f -1. kazanie -2. reprymenda, 

kazanie
predicato m orzeczenie
prediletto agg ulubiony
predisposizione f -1. przygotowanie 

-2. skłonność, predyspozycja
predisposizione al disegno zdolności 

do rysunku
prefazione f przedmowa
preferire vt woleć
preferito agg ulubiony
prefisso m numer kierunkowy, prefiks
pregare vt prosić, modlić się
pregevole agg -1. cenny, wartościowy 

-2. godny szacunku
preghiera f modlitwa, prośba
pregiato agg cenny
pregio m -1. wartość, zaleta 

-2. poważanie, szacunek
pregiudicare vt przesądzić
pregiudizio m uprzedzenie, przesąd
prego int proszę!
preistoria f prehistoria
prelavaggio m pranie wstępne
prelevare vt pobrać, podjąć: prelevare 

mille euro dal conto podjąć tysiąc 
euro z konta

pré-maman m inv ubranie dla 
przyszłych matek

prematuro agg przedwczesny
premeditazione f obmyślenie, 

wyrachowanie
premere vt -1. nacisnąć, przycisnąć 

-2. naciskać, deptać po piętach
premere qlcu con imposte uciskać 

kogoś podatkami

premere vt, vi ścisnąć, przycisnąć, 
naciskać

premere su qlcu wywierać na kogoś 
nacisk

premiare vt nagradzać
premiazione f przyznawanie/ 

wręczanie nagród
premio m -1. nagroda -2. wygrana 

-3. konkurs, turniej
premio Nobel nagroda Nobla
premio di atletica leggera turniej 

lekkoatletyczny
premio di produzione premia 

produkcyjna
prendere vt brać, wziąć, chwycić, 

złapać
prendere il raffreddore złapać katar
prendere l’autobus jechać autobusem
prendere parte brać udział
prendere tempo zwlekać
prendere una decisione podjąć 

decyzję
prendere un po’ di cibo zjeść coś
prendisole m sukienka plażowa
prenotare vt zarezerwować
prenotazione f rezerwacja
preoccuparsi vr martwić się, 

przejmować się
preoccupato agg zmartwiony
preoccupazione f zaniepokojenie, 

zmartwienie
preparare vt przygotować, 

zorganizować
prepararsi vr przygotować się
preparativo m, zwł. w pl 

przygotowania
preparazione f -1. przygotowanie, 

przyrządzenie -2. kompetencja, 
wiedza

prepotente agg despotyczny
presa f -1. chwyt, zacisk -2. łapka 

(kuchenna)
presa di corrente elettrica gniazdko 

elektryczne
presa di sale szczypta soli
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• presa in giro – primitivo 

presa in giro zakpienie, nabicie 
w butelkę

presbite agg dalekowzroczny
prescrivere vt przepisać (leki)
prescrizione f -1. recepta 

-2. przepis(y), zalecenia
presentare vt -1. przedstawić, 

przedłożyć -2. stanowić 
-3. przedstawić (kogoś)

presentare il festival prowadzić (jako 
prezenter) festiwal

presentare il viso al sole wystawić 
twarz do słońca

presentarsi v -1. przedstawiać się 
-2. stawić się (osobiście)

presentatore m prezenter, 
konferansjer

presentatrice f prezenterka
presentazione f okazanie, 

przedstawienie, prezentacja
presente agg obecny, dzisiejszy
presentimento m przeczucie
presenza f -1. obecność -2. prezencja
presepe, presepio m żłobek, szopka
preservare vt chronić
preservativo m prezerwatywa
preside m dyrektor (szkoły średniej)
presidente m przewodniczący, prezes
Presidente della Repubblica 

Prezydent Republiki
presidentessa f -1. przewodnicząca, 

pani prezes -2. żona prezydenta
presidenziale agg prezydencki
pressappocchismo m odwalanie 

roboty
pressappoco avv mniej więcej
pressione f -1. nacisk -2. presja: essere 

sotto pressione być pod presją
pressione sanguina ciśnienie krwi
presso avv blisko, w pobliżu
presso prep przy, koło, u (kogoś)
pressoché avv prawie
prestare vt pożyczać, użyczać
prestigio m prestiż
prestito m pożyczka

presto avv -1. prędko, szybko 
-2. wcześnie

presumere vt przypuszczać, mniemać
presumere troppo di sé mieć zbyt 

wysokie mniemanie o sobie
presuntuoso agg zarozumiały
prete m ksiądz
pretendere vt domagać się, żądać; 

pretendere che, di twierdzić że
pretesa f -1. żądanie, roszczenie 

-2. pretensjonalność
pretesto m pretekst
prevedere vt przewidywać, 

przepowiadać
preventivo agg prewencyjny, 

zapobiegawczy
prevendita f przedsprzedaż
prevenire vt -1. wyprzedzić, uprzedzić 

-2. ubiec -3. zapobiec
prevenzione f -1. zapobieganie, 

prewencja -2. bezpieczeństwo 
i higiena pracy, bhp

prevenzioni nei confronti di qlcu 
uprzedzenia w stosunku do kogoś

previdenza f przezorność, ostrożność
previdenza sociale opieka społeczna
previsione f przewidywanie, 

przepowiednia
previsione del tempo prognoza 

pogody
previsto agg przewidywany
prezioso agg cenny
prezzo m cena, wartość: non ha 

prezzo jest bezcenny
prigione f -1. więzienie -2. klitka
prigioniero m więzień
prima avv -1. wcześniej, szybciej 

-2. najpierw
prima f -1. pierwsza klasa -2. pierwszy 

bieg (w samochodzie)
primatista m rekordzista (w sporcie)
primate m prymas
primavera f wiosna
primaverile agg wiosenny
primitivo agg pierwotny, prymitywny
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 primizia – produrre una tessera •

primizia f -1. nowalijka -2. najświeższa 
wiadomość

primo agg pierwszy, początkowy
primogenito agg pierworodny
primordiale agg początkowy, 

pierwotny
principale agg główny
principe m książę
principessa f księżna
principiante m początkujący, 

nowicjusz
principio m -1. początek 

-2. przyczyna, źródło -3. zasada
principi morali zasady moralne
prioritario agg priorytetowy
privare vt pozbawić
privatamente avv prywatnie
privatezza f życie prywatne
privato agg osobisty, prywatny
privazione f pozbawienie, 

wyrzeczenie się
privazione di ogni diritto utrata 

wszelkich praw
privilegiare vt -1. nadać przywilej 

-2. preferować
privilegiato agg uprzywilejowany, 

korzystniejszy
privilegio m przywilej, zaszczyt
privo agg pozbawiony
proavo m pradziad
proava f prababka
probabile agg prawdopodobny
probabilità f prawdopodobieństwo, 

możliwość
probabilmente avv prawdopodobnie
problema m -1. problem, trudność 

-2. zadanie (szkolne)
problematico agg problematyczny, 

trudny: un alunno problematico 
trudny uczeń

probo agg prawy, uczciwy
procacciare vt skombinować, zdobyć
procacciatore m kombinator
procedere vi iść dalej, postępować, 

kontynuować

procedere con onestà postępować 
uczciwie

procedere contro qlcu wystąpić 
przeciw komuś

procedimento m -1. przebieg, 
postępowanie -2. metoda

procedura f -1. procedura -2. prawo 
procesowe

processione f procesja
processo m -1. postępowanie, proces 

-2. debata
processo verbale protokół
proclamare vt ogłosić, proklamować, 

obwieścić
proclamazione f proklamowanie
procreare vt płodzić, rodzić
procreazione f spłodzenie, prokreacja
procura f -1. pełnomocnictwo 

-2. prokuratura
procurare vt zadbać, zatroszczyć się
procurare guai spowodować kłopoty
procurarsi un impiego załatwić sobie 

pracę
procuratore m -1. pełnomocnik 

-2. prokurator
prodigare vt trwonić
prodigare lodi szafować pochwałami
prodigio m cud, fenomen: quel 

pianista è un prodigio ten pianista 
to fenomen

prodigioso agg cudowny, 
fenomenalny

prodigo agg rozrzutny: figlio prodigo 
syn marnotrawny

prodotto m produkt: prodotti di 
bellezza kosmetyki

produrre vt -1. dostarczać 
-2. produkować, tworzyć

produrre grandi opere stworzyć 
wielkie dzieła

produrre gravi danni spowodować 
wielkie szkody

produrre una tessera okazać 
legitymację
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• produttivo – proiezione 

produttivo agg -1. produkcyjny 
-2. wydajny

produttore m -1. wytwórca 
-2. producent (filmowy)

produzione f -1. produkcja, dzieło, 
twórczość -2. wystawienie sztuki

prof m inv profesor
profanare vt (s)profanować, znieważyć
profanazione f profanacja, 

znieważenie
profano m laik
professionale agg zawodowy: segreto 

professionale tajemnica zawodowa
professionalità f profesjonalizm, 

zawodowstwo
professione f zawód, profesja
professionista m -1. profesjonalista 

-2. sportowiec zawodowy
professorale agg profesorski, belferski: 

aria professorale zadzieranie nosa
professore m nauczyciel, profesor
professore d’orchestra członek 

orkiestry symfonicznej
professoressa f pani profesor
profeta m prorok: cattivo profeta zły 

prorok
profetare vt vi prorokować, 

przepowiadać
profezia f proroctwo
proficuo agg korzystny, pożyteczny
profilassi f inv profilaktyka
profilattico agg profilaktyczny, 

zapobiegawczy
profilattico m prezerwatywa
profilo m zarys, profil: figura di profilo 

postać z profilu
profili dei dipendenti charakterystyka 

podwładnych
profittare vi -1. korzystać -2. robić 

postępy: profittare negli studi zrobić 
postępy w studiach

profitto m -1. korzyść, pożytek 
-2. postęp(y) -3. zysk

profondità f głębokość, głębia

profondità dell’animo umano 
zakamarki duszy ludzkiej

profondo agg -1. głęboki 
-2. gruntowny

profumare vi pachnieć
profumarsi vr perfumować się
profumato agg pachnący
profumeria f perfumeria
profumo m -1. zapach -2. perfumy
progettare vt planować, projektować
progettista m autor, projektant
progetto m plan, projekt
progetto di matrimonio zamiar 

zawarcia małżeństwa
prognosi f rokowanie, prognoza: 

prognosi fausta pomyślne rokowanie 
(medyczne)

programma m program: fuori 
programma nadprogramowy

programma di scrittura edytor tekstu
programma per il fine settimana 

plany na weekend
programmare vt planować, 

projektować, programować
programmatore m programista, 

planista
programmazione f -1. planowanie, 

projektowanie -2. programowanie
programmista m, f prezenter, 

prezenterka (w telewizji)
progressione f wzrost, postęp
progressivamente avv stopniowo
progressivo agg stopniowy, 

progresywny
progresso m postęp, rozwój
proibire vt zabraniać, zakazać
proibito agg zakazany: frutto proibito 

zakazany owoc
proibizione f zakaz
proiettare vt -1. rzucać -2. wyświetlać
proiettarsi vr rzucać się
proiettore m -1. reflektor -2. projektor, 

rzutnik
proiezione f -1. rzut -2. wyświetlanie, 

projekcja
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 proiezione elettorale – proseguimento •

proiezione elettorale prognozy 
wyborcze

prologo m -1. prolog -2. wstęp, 
preludium

prolungamento m przedłużenie
prolungare vt przedłużać
promemoria m inv notatka, zapisek
promessa f -1. obietnica -2. (o osobie) 

nadzieja
promessa di marinaio pusta obietnica
promesso agg obiecany, przyrzeczony: 

terra promessa ziemia obiecana
promettente agg obiecujący
promettere vt -1. obiecywać 

-2. zapowiadać się
promettere mare e monti obiecywać 

złote góry
promiscuo agg mieszany: matrimonio 

promiscuo małżeństwo mieszane
promotore m inicjator, projektodawca
promozione f promocja, awans
promozione delle vendite promocja 

sprzedaży
promuovere vt -1. popierać, 

promować -2. zainicjować
promuovere dalla quarta alla quinta 

promować z czwartej do piątej 
(klasy)

promuovere vomito wywoływać 
wymioty

pronipote m -1. prawnuk -2. zwł. w pl 
potomkowie

pronostico m przepowiednia
pronto agg -1. gotowy -2. szybki: 

risposta pronta natychmiastowa, 
celna odpowiedź

pronto soccorso pogotowie 
ratunkowe

pronto int halo!, słucham
pronuncia f wymowa, sposób 

mówienia
pronunciare vt wymawiać, 

powiedzieć
pronunciare una sentenza ogłosić 

wyrok

propaganda f propaganda
propagandista m specjalista 

od reklamy
propagare vt głosić, propagować: 

propagare una fede szerzyć wiarę
propagatore m propagator, krzewiciel
propagazione f rozpowszechnianie
propalare vt rozgłaszać, wypaplać
propalatore m plotkarz
propalatrice f plotkarka
propensione f skłonność, pociąg
proporre vt proponować
proporre una questione przedstawić 

kwestię
proporzionale agg proporcjonalny
proporzionalità f proporcjonalność
proporzione f proporcja, symetria
proposito m -1. postanowienie, 

cel -2. a proposito a propos, jeśli 
chodzi o

proposta f propozycja; proposta di 
legge projekt ustawy

proprietà f -1. właściwość -2. własność 
-3. posiadłość

proprietà letteraria, artistica prawa 
autorskie

proprietario m właściciel
proprio agg -1. właściwy, typowy 

-2. własny
proprio avv właśnie, naprawdę: è 

proprio così jest właśnie/ dokładnie 
tak

proroga f odroczenie, prolongata, 
przedłużenie

prorogare vt prolongować, przedłużyć
prosa f -1. proza -2. dzieło pisane 

prozą
prosa della vita proza życia
prosaico agg prozaiczny, banalny
prosciutto m szynka
proscrivere vt skazać na wygnanie, 

wygnać
proscrizione f -1. wygnanie -2. zakaz
proseguimento m kontynuacja: buon 

proseguimento della serata miłego 
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• proseguire – prudere 

wieczoru (np. w zapowiedziach 
telewizyjnych)

proseguire vt kontynuować: 
proseguire gli studi kontynuować 
studia

prosit int na zdrowie!
prosperare vi kwitnąć, prosperować
prosperare in salute cieszyć się 

dobrym zdrowiem
prosperità f dobrobyt
prospero agg kwitnący, pomyślny
prospero commercio prosperujący 

handel
prospettiva f -1. perspektywa, 

możliwość -2. panorama, widok 
-3. punkt widzenia

prossimamente avv wkrótce
prossimità f bliskość: in prossimità di 

w pobliżu (czegoś)
prossimo agg -1. bliski, niedaleki 

-2. najbliższy, przyszły: l’anno 
prossimo w przyszłym roku

prostituirsi vr uprawiać prostytucję, 
sprzedawać się

prostituta f prostytutka
prostituzione f prostytucja
protagonista m aktor odtwarzający 

główną rolę
protagonista del romanzo główny 

bohater powieści
proteggere vt -1. chronić, osłaniać 

-2. wspierać
proteina f proteina
protesi f proteza
protesta f protest
protestante agg protestancki
protestare vt zapewniać: protestare la 

propria gratitudine zapewniać o swej 
wdzięczności

protestare vi contro il riarmo 
protestować przeciw zbrojeniom

protetto agg chroniony, protegowany
protettore m -1. opiekun, protektor 

-2. alfons

protezione f -1. obrona -2. ochrona 
-3. protekcja

protezione civile obrona cywilna
protezionismo m protekcjonizm
protocollare vt zaprotokołować
protocollare agg protokolarny
protocollista m protokolant
protocollo m -1. księga, rejestr 

-2. protokół
prototipo m prototyp, model, wzór
prova f -1. próba -2. dowód 

-3. egzamin
prova generale próba generalna 

(w teatrze)
prova scritta di italiano pisemny 

egzamin z włoskiego
provare vt -1. próbować -2. starać się 

-3. udowodnić
provare un abito przymierzyć ubranie
provato agg -1. wypróbowany 

-2. udowodniony
provenienza f pochodzenie, źródło
provenire vi pochodzić, wynikać
proverbio m przysłowie
provincia f -1. prowincja 

-2. mieszkańcy prowincji
provocare vt wywołać, spowodować
provocatore m podżegacz, 

prowokator
provocazione f prowokacja
provvedere vi dopilnować, zaradzić
provvedere vt załatwić, zaopatrzyć
provvedimento m -1. środek, krok: 

prendere un provvedimento 
poczynić kroki -2. dekret

provvedimento disciplinare 
postępowanie dyscyplinarne

provvisorio agg prowizoryczny, 
tymczasowy

provvista f rezerwa, zapas
prudente agg ostrożny, rozsądny
prudenza f rozwaga, ostrożność
prudere vi swędzieć, świerzbić: mi 

sento prudere la lingua świerzbi 
mnie język

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   316Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   316 3-01-12   12:51:403-01-12   12:51:40

3136893



3136893

317

 prugna – pupazzo •

prugna f śliwka
prurito m -1. swędzenie 

-2. zachcianka, chętka
psiche f inv psychika
psichico agg psychiczny
psicoanalisi f inv psychoanaliza
psicofarmaco m lek psychotropowy
psicologia f psychologia, znajomość 

duszy ludzkiej
psicologico agg psychologiczny, 

psychiczny
psicologo m psycholog
psicopatia f psychopatia
psicopatico m psychopata
psicosi f psychoza
psicoterapeuta m, f psychoterapeuta, 

psychoterapeutka
psicoterapia f psychoterapia
puah int pfe, pfuj!
pubblicare vt opublikować, wydać
pubblicazione f ogłoszenie, publikacja
pubblicismo m publikatory, środki 

masowej komunikacji
pubblicità f rozgłos, reklama
pubblicità televisiva reklama 

telewizyjna
pubblicitario agg reklamowy
pubblicitario m specjalista od reklamy
pubblico agg publiczny: bene 

pubblico dobro publiczne
pudico agg wstydliwy, zawstydzony
pudore m przyzwoitość, wstyd
puerile agg dziecięcy, dziecinny
puerilità f -1. infantylność 

-2. dziecinada
pugilato m boks
pugilatore, pugile m bokser
pugnalare vt zranić sztyletem, 

zasztyletować
pugno m -1. pięść -2. garść; pugno di 

gente garstka ludzi
pulce f pchła: mercato delle pulci pchli 

targ
pulcino m kurczę, pisklę; pulcino 

bagnato zmokła kura

pulire vt czyścić, myć: pulire la casa 
sprzątać dom

pulito agg -1. czysty -2. spłukany, bez 
grosza

pulizia f czystość, porządki: fare le 
pulizie sprzątać (dom)

pullman m inv autokar
pullmino, pulmino m mikrobus
pulpito m ambona
pulsante m przycisk, guzik
pulsare vi pulsować, tętnić
pulsione f bodziec, impuls
pungente agg -1. ostry -2. odore 

pungente przykry zapach
pungere vt kłuć, szczypać: il freddo 

punge mróz szczypie
pungere qlcu sul vivo dotknąć kogoś 

do żywego
pungersi vr ukłuć się
punibile agg karalny
punire vt karać
punizione f ukaranie, kara
punta f -1. ostrze -2. wierzchołek, 

szczyt -3. cypel
punta delle partenze szczyt wyjazdów
puntare vt -1. oprzeć: puntare i piedi 

zaprzeć się -2. mierzyć, celować
puntare vi zmierzać: puntare al 

successo dążyć do sukcesu
puntata f odcinek (filmu,serialu)
punto m -1. punkt, kropka -2. miejsce, 

pozycja
punto critico krytyczny moment
punto d’onore sprawa honoru
punto di partenza punkt wyjścia
punto di ritrovo miejsce spotkań
puntuale agg punktualny, dokładny
puntualità f punktualność, dokładność
puntualmente avv punktualnie, 

dokładnie
puntura f -1. ukłucie -2. zastrzyk 

-3. przytyk, docinek
pupa f lalka
pupazzo m -1. kukiełka -2. manekin, 

pajac
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• purché – quanto 

purché cong o ile, pod warunkiem, że
pure avv również, także
purè m purée
purezza f czystość
purgatorio m czyściec
purificare vt oczyścić
purificazione f oczyszczenie
puro agg czysty, prosty, zwykły: aria 

pura czyste powietrze
purtroppo avv niestety
purulenza f -1. ropa -2. ropienie
pusher m inv dealer narkotyków
putrefare vi,vt gnić, powodować 

gnicie
putrefatto agg zgniły, zepsuty
putrefazione f -1. gnicie, rozkład 

-2. zepsucie moralne
puttana f dziwka
puzzare vi śmierdzieć: la faccenda 

comincia a puzzare sprawa zaczyna 
śmierdzieć

puzzo f smród
puzzolente agg cuchnący, śmierdzący
puzzonata f -1. śmierdząca sprawa 

-2. partactwo

Q
q f, m inv (litera) q
qua avv tu, tutaj: vieni qua chodź tu
quaderno m zeszyt
quadrante m dell’orologio tarcza 

zegarka
quadrante solare zegar słoneczny
quadrato agg -1. kwadratowy 

-2. rozsądny: mente quadrata 
otwarty umysł

quadrato m -1. kwadrat -2. ring
quadrifoglio m -1. czterolistna 

koniczyna -2. węzeł autostradowy

quadrireattore m odrzutowiec 
czterosilnikowy

quadro agg -1. kwadratowy -2. silny, 
mocny: testa quadra tęga głowa

quadro m -1. obraz -2. kwadrat 
-3. tabela -4. w pl kadry

quadro di distribuzione tablica 
rozdzielcza

quadri intermedi kadry średnie 
(fachowców)

quaggiù avv tam/tu na dole
qualche agg -1. jakiś -2. kilka: 

ho qualche dubbio mam kilka 
wątpliwości

qualcosa, qualche cosa pron coś
qualcuno pron ktoś
quale agg, pron jaki, jaka, który, która: 

quale decisione hai preso? jaką 
decyzję podjąłeś?

qualifica f -1. tytuł zawodowy 
-2. kwalifikacja

qualificare vt -1. określać, 
kwalifikować -2. przygotować 
(do zawodu)

qualificato agg wykwalifikowany
qualità f -1. jakość -2. zaleta 

-3. rodzaj, gatunek
qualora cong w wypadku, gdyby
qualsiasi agg jakikolwiek, jakakolwiek
qualunque agg obojętnie jaki, 

obojętnie jaka
quando avv kiedy, za ile czasu: 

a quando le nozze? kiedy ślub?
quando cong kiedy, gdy: verrà quando 

avrà finito przyjdzie, gdy skończy
quantificare vt oszacować: 

quantifikare i danni oszacować 
szkody

quantità f ilość, mnóstwo: in quantità 
w dużej ilości

quanto agg, pron ile: quanti anni hai? 
ile masz lat?

quanto avv jak, jak wiele, jak bardzo
quanto m kwant: teoria dei quanti 

teoria kwantów
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 quarantena – radio •

quarantena f kwarantanna
quaresima f Wielki Post
quartetto m kwartet
quartiere m dzielnica
quarzo m kwarc: orologio al quarzo 

zegarek kwarcowy
quasi avv prawie
quassù avv tam/tu na górze
quatto agg przyczajony; quatto quatto 

cichaczem
quattrocchi, quattr’occhi m, f 

okularnik, okularnica
quattrocchi avv: a quattrocchi 

w cztery oczy
Quattrocento m XV wiek
quello, quel agg, pron dimostr ten 

(tam), tamten
quercia f dąb
questionario m kwestionariusz, 

ankieta
questione f problem, zagadnienie
questo agg, pron dimostr ten
questura f kwestura (komenda policji)
qui avv tu, tutaj
quietanza f kwit, pokwitowanie
quietanzare vt pokwitować
quietare vt uciszyć, uspokoić
quieto agg cichy, spokojny
quindi cong więc, dlatego też
quindicina f -1. piętnastka -2. dwa 

tygodnie
quinta f -1. kulisy (w teatrze) -2. piąta 

klasa (w szkole)
quintale m kwintal
quintessenza f kwintesencja, istota
quintetto m kwintet (muzyczny)
qui pro quo, quiproquò locuz m inv 

nieporozumienie, qui pro quo
quiz m inv kwiz
quorum m inv kworum
quota f -1. kwota, suma -2. udział 

(wspólników) -3. wysokość nad 
poziomem morza

quotare vt -1. obciążyć (sumą) 
-2. (na giełdzie) notować kursy 
-3. ocenić, docenić

quotazione f notowanie: quotazione 
del dollaro notowanie dolara

quotidianamente avv codziennie
quotidiano agg codzienny
quotidiano m dziennik, gazeta

R
r f, m inv (litera) r
rabbia f złość, gniew, wściekłość
raccogliere vt zbierać, podnosić 

(z ziemi)
raccogliersi vr pozbierać się, dojść 

do siebie
raccolta f -1. żniwa, zbiory 

-2. kolekcja
raccomandare vt polecić, powierzyć
raccomandata f list polecony
raccomandazione f -1. zalecenie, rada 

-2. rekomendacja
racconciare vt reperować, naprawiać
raccontare vt opowiadać, opisywać
racconto m opowiadanie, opowieść
raccordo m połączenie: raccordo 

anulare obwodnica
raddolcire vt -1. osłodzić -2. uspokoić
raddoppiare vt podwoić, zdwoić
radere vt -1. golić -2. zburzyć
radiare vi promieniować
radiatore m -1. kaloryfer -2. chłodnica
radiazione f promieniowanie
radicale agg radykalny
radicalmente avv radykalnie, zupełnie
radice f -1. korzeń -2. początek, 
źródło

radio f inv radio: accendere la radio 
włączyć radio
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• radioattività – rappresentanza 

radioattività f radioaktywność
radoattivo agg radioaktywny
radiodiffusione f nadawanie przez 

radio
radiografia f prześwietlenie, zdjęcie 

rentgenowskie
radiopilota m autopilot (samolotu)
radioso agg promienny, radosny
radiospia f radiopodsłuch
radiostazione f radiostacja
radiosveglia f radio z budzikiem
radiotassì m radio-taxi
rado agg rzadki, nieczęsty
radunare vt zebrać, zgromadzić, 

zwołać
raduno m zebranie, zjazd, zlot
radura f polana
raffigurare vt przedstawiać, 

wyobrażać
raffigurazione f wyobrażenie, symbol
raffinare vt ulepszać
raffinatezza f -1. wytworność 

-2. przysmak, rarytas
raffinato agg wyszukany, wytworny
rafforzare vt wzmacniać
raffreddamento m oziębienie, 

ochłodzenie
raffreddare vt oziębić, ostudzić
raffreddore m przeziębienie, katar
ragazza f dziewczyna, panna
ragazzo m chłopiec, młodzieniec
raggio m promień, promyk
raggiungere vt dogonić, dotrzeć, 

osiągnąć
raggiungibile agg osiągalny
ragruppare vt zebrać, zgromadzić
ragionamento m rozumowanie, 

argumentacja
ragionare vi -1. rozumować, myśleć 

-2. dyskutować
ragione f -1. rozsądek -2. racja: la 

ragione sta dalla parte sua racja leży 
po jego stronie

ragionevole agg -1. rozumny, rozsądny 
-2. uzasadniony

ragnatela f -1. pajęczyna -2. sieć, 
plątanina: una ragnatela di vicoli sieć 
zaułków

ragno m pająk
rallegrare vt rozweselić, umilić
rallentare vt zwolnić
rally m inv rajd samochodowy
ramazza f miotła
rame m miedź, naczynia miedziane
rammarico m smutek, żal, ubolewanie
ramo m -1. gałąź, konar -2. dział, 

dziedzina (wiedzy)
rampa f rampa, pomost
rana f żaba
rancido agg zjełczały: burro rancido 

masło zjełczałe
rancore m niechęć, uraza
rango m -1. rząd, szereg -2. ranga, 

status społeczny
ranking m inv ranking
rapa f -1. rzepa -2. głąb: quel ragazzo 

è una rapa ten chłopak to głąb
rapace agg drapieżny, krwiożerczy: 

sguardo rapace drapieżne spojrzenie
rapida f hamulec bezpieczeństwa
rapidità f szybkość
rapido agg szybki, gwałtowny
rapimento m porwanie, 

uprowadzenie
rapina f kradzież, rozbój: rapina 

a mano armata rozbój z bronią 
w ręku

rapire vt -1. uprowadzić, porwać 
(osobę) -2. zachwycić, porwać

rapitore m porywacz
rappezzo m łata (na ubraniu)
rapportare vt przekazać, zestawić
rapporto m -1. relacja -2. stosunek, 

więź: essere in buoni rapporti być 
w dobrych stosunkach

rappresentante m, f przedstawiciel, 
przedstawicielka, pełnomocnik

rappresentanza f przedstawicielstwo, 
pełnomocnictwo

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   320Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   320 3-01-12   12:51:403-01-12   12:51:40

3136893



3136893

321

 rappresentare – recitazione •

rappresentare vt -1. przedstawiać, 
opisywać -2. grać, wystawić 
-3. reprezentować

rappresentativo agg reprezentatywny, 
typowy

rappresentazione f 
-1. przedstawienie, opis 
-2. przedstawienie, widowisko

raramente avv rzadko
raro agg rzadki, wyjątkowy
rasare vt golić
raso agg -1. ogolony -2. gładki, równy
rasoio m brzytwa: rasoio elettrico 

maszynka do golenia
rassegna f -1. kontrola, przegląd 

-2. kronika, przegląd
rassegnare vt złożyć, przedstawić: 

rassegnare le dimissioni złożyć 
dymisję

rassegnazione f rezygnacja, uległość
rasserenare vt rozpogodzić, uspokoić
rassicurare vt, vr uspokoić, uspokoić 

się, upewnić się
rassicurazione f uspokajanie, otucha
rastrello m grabie
rata f rata: vendere a rate sprzedawać 

na raty
ratifica f zatwierdzenie, ratyfikacja
ratificare vt ratyfikować, zatwierdzić
ratto m szczur
rauco agg ochrypły, chrapliwy (głos)
ravanello m rzodkiewka
raviolo m pierożek z mięsem
ravvivare vt przywrócić do życia, 

ożywić
razionale agg -1. myślący, rozumny 

-2. naukowy: metodo razionale 
metoda naukowa

razione f porcja, dawka
razza f rasa, ród, gatunek
razziale agg rasowy
razzo m -1. raca, sztuczny ogień 

-2. rakieta
re m inv król
reagire vi reagować

reale1 agg rzeczywisty, autentyczny, 
realny

reale2 agg królewski: la coppia reale 
para królewska

realizzare vt spełnić, zrealizować
realizzarsi vr spełnić się, zrealizować 

się
realizzazione f realizacja, spełnienie
realmente avv rzeczywiście
realtà f rzeczywistość, prawda
reato m przestępstwo: corpo del reato 

dowód rzeczowy
reattore m -1. silnik odrzutowy 

-2. odrzutowiec
reazione f reakcja
recapitare vt doręczyć, dostarczyć
recapito m -1. adres -2. dostarczanie 

(przesyłek)
recare vt -1. przynieść, wręczyć 

-2. sprawić (klopot)
recedere vi wycofać się, odstąpić 

(od czegoś)
recensione f recenzja
recensire vt recenzować
recente agg niedawny, świeży
recentamente avv niedawno, ostatnio
reception f inv recepcja
recessione f -1. wycofanie się 

-2. recesja
recesso m -1. odstąpienie (od umowy) 

-2. recesja choroby
recidiva f recydywa
recidivare vi -1. popełnić ponownie 

przestępstwo -2. (o chorobie) 
powrócić

recinto m ogrodzenie
recipiente m naczynie, pojemnik, 

zbiornik
reciproco agg obopólny, wzajemny
recital m inv recital
recitare vt -1. deklamować, recytować 

-2. grać (rolę)
recitazione f recytowanie, gra 

aktorska: scuola di recitazione szkoła 
aktorska
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• reclamare – reliquia 

reclamare vi protestować, składać 
reklamację

reclamare vt domagać się, upominać 
się

reclamo m reklamacja, zażalenie
recluta f -1. rekrut -2. nowicjusz
reclutamento m nabór, rekrutacja
reclutare vt prowadzić nabór, 

werbować
record m inv rekord, wyniki
recordman m inv rekordzista
recuperare vt -1. odzyskać 

-2. nadrobić: recuperare il tempo 
perduto nadrobić stracony czas

recupero m -1. odzyskanie, 
nadrobienie -2. repasaż, dogrywka

redattore m redaktor, dziennikarz
redazione f -1. opracowanie, 

redagowanie -2. redakcja
reddito m dochód, zysk
redigere vt opracować, redagować
redine f, zwl. w pl -1. lejce, cugle 

-2. rządy, władza
referendum m inv referendum
referenza f referencja
refill m inv wkład, zapas (długopisu, 

rozpylacza)
refrattario agg -1. ogniotrwały 

-2. odporny (na coś)
refrigerante agg odświeżający, 

chłodzący
refrigerarsi vr odświeżyć się
refrigeratore m chłodziarka, 

zamrażalnik, chłodnia
regalare vt podarować
regalo m prezent, upominek
reggere vt -1. podtrzymywać, dźwigać 

-2. wytrzymywać
reggere il vino mieć mocną głowę
reggere un’impresa zarządzać 

przedsiębiorstwem
reggia f pałac królewski, dwór 

królewski
reggiseno m biustonosz
regia f reżyseria

regime m -1. ustrój -2. dieta: essere 
a regime być na diecie

regina f królowa
regionale agg regionalny, lokalny
regione f region, strefa, obszar
regista m reżyser
registrare vt -1. rejestrować, 

odnotować -2. nagrywać
registratore m -1. magnetofon 

-2. segregator, skoroszyt
registrazione f -1. zapis, rejestracja 

-2. nagrywanie
registro m -1. rejestr, wykaz 

-2. dokument rejestracyjny
regnare vi panować, władać
regno m królestwo
regola f -1. zasada, norma -2. reguła 

zakonna
regolamento m regulamin, przepisy
regolare vt -1. (u)regulować 

-2. ograniczać, zmniejszać
regolare agg regularny, prawidłowy, 

normalny
regolarità f prawidłowość, regularność
regolarmente avv prawidłowo, 

systematycznie
regolo m -1. listwa -2. linijka
regresso m cofanie się, regres
relativamente avv stosunkowo, 

względnie
relatività f względność
relativo agg -1. odpowiedni 

-2. względny
relax m inv relaks
relazione f -1. związek, relacja 

-2. sprawozdanie, referat
relegare vt -1. zesłać -2. usunąć, 

relegować
relegazione f zesłanie, usunięcie
religione f religia, kult
religiosa f zakonnica
religioso m zakonnik
religioso agg religijny, pobożny
reliquia f pamiątka, relikwia, świętość
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 relitto – rettificare •

relitto m szczątek, wrak: un relitto 
umano wrak człowieka

remare vi wiosłować
reminiscenza f reminiscencja, 

wspomnienie
remoto agg bardzo dawny, 

zamierzchły
rendere vt -1. zwrócić, oddać 

-2. uczynić, sprawić
rendere un servizio, l’idea oddać 

przysługę, myśl
rendersi vr -1. udać się (gdzieś) 

-2. stać się
rendimento m wydajność, 

dochodowość
rendita f dochód z kapitału
rene m nerka
renna f -1. ren, renifer -2. ircha
reparto m dział, wydział
reperire vt znaleźć, odszukać
repertorio m -1. repertuar -2. wykaz, 

skorowidz
replica f -1. powtórzenie 

przedstawienia -2. replika, kopia 
-3. replika, odpowiedź

replicare vt -1. powtarzać 
przedstawienie -2. odpowiedzieć 
(na zarzuty)

reportage m inv reportaż
reprimenda f reprymenda
reprimere vt tłumić, hamować
repubblica f republika
reputazione f reputacja, dobra opinia
requisito m warunek, wymóg
requisizione f zajęcie, zarekwirowanie
resa f -1. kapitulacja -2. zwrot, 

zwrócenie, oddanie
residente m, f mieszkaniec, 

mieszkanka (na stałe)
residenza f -1. miejsce stałego pobytu 

-2. rezydencja
residenziale agg mieszkaniowy: zona 

residenziale dzielnica mieszkaniowa
residuo m reszta, resztka
resina f żywica

resistente agg odporny, wytrzymały
resistenza f opór, wytrzymałość
resistere vi -1. opierać się, 

przeciwstawiać się -2. być 
wytrzymałym

resoconto m sprawozdanie, relacja
respingere vt odepchnąć, odrzucić
respirare vi oddychać, odetchnąć
respiratore m respirator
respirazione f oddychanie
respiro m -1. oddech -2. wytchnienie
responsabile agg -1. odpowiedzialny, 

poważny -2. winny
responsabile m, f osoba 

odpowiedzialna (za coś)
responsabilità f odpowiedzialność
restare vi -1. zostać, zatrzymać się 

-2. zostać, stać się: restare orfano 
zostać sierotą

restauratore m konserwator 
(zabytków)

restauro m odnowa, konserwacja
restituire vt oddać, zwrócić
restituzione f oddanie, zwrot
resto m -1. reszta, pozostała część 

-2. w pl resztki, szczątki
restrizione f ograniczenie, restrykcja
rete f -1. sieć -2. pułapka, zasadzka: 

cadere nella rete wpaść w pułapkę 
-2. bramka, gol

rete autostradale sieć autostrad
rete televisiva privata prywatna sieć 

telewizyjna
retribuire vt wynagrodzić, zapłacić
retribuzione f wynagrodzenie, pensja
retrovisore m lusterko wsteczne
retta1 f opłata za mieszkanie 

i utrzymanie
retta2 f prosta (linia)
rettangolare agg prostokątny
rettangolo m prostokąt
rettifica f korekta, sprostowanie
rettificare vt korygować, naprawiać: 

rectificare un errore naprawić błąd
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• rettile – riconoscimento 

rettile m -1. gad -2. (o podłym 
człowieku) gad, gadzina

retto agg -1. prosty: linea retta linia 
prosta -2. uczciwy

rettorato m rektorat
rettore m rektor
reumatico agg reumatyczny
reumatismo m reumatyzm
revisione f kontrola, rewizja
revocare vt odwołać, cofnąć
riabilitare vt (z)rehabilitować
riacquistare vt odkupić, odzyskać
rialzare vt podnieść, podwyższyć
rialzo m wzrost, podwyżka: le sue 

azioni sono in rialzo jego akcje rosną
rianimazione f -1. przywrócenie sił 

-2. reanimacja
riapertura f ponowne otwarcie: la 

riapertura delle scuole początek 
roku szkolnego

riassumere vt -1. ponownie przyjąć 
do pracy -2. streścić

riassunto m streszczenie
riattivare vt reaktywować
ribalta f -1. blat, klapa -2. sekretarzyk
ribassare vt obniżyć
ribasso m spadek, obniżka: fare un 

ribasso przecenić
ribatezzare vt przemianować
ribellarsi vr powstać, zbuntować się
ribellione m bunt, rebelia
ribes m porzeczka
ricamare vt -1. haftować 

-2. koloryzować
ricambiare vt odwzajemnić, 

zrewanżować się
ricambio m -1. wymiana, zamiana 

-2. odwzajemnienie
ricamo m haft
ricattare vt porwać dla okupu, 

szantażować
ricattatore m szantażysta
ricatto m szantaż
ricavare vt wyciągnąć, zrobić (coś 

z czegoś)

ricchezza f bogactwo, majątek
riccio agg (o włosach) kędzierzawy, 

kręcony
ricco agg -1. bogaty -2. kosztowny
ricerca f -1. poszukiwanie -2. badanie 

(naukowe)
ricercare vt poszukiwać
ricercatore m badacz
ricetta f -1. recepta -2. przepis 

(kulinarny)
ricettatore m paser
ricettivo agg pojętny, chlonny
ricevente m, f odbiorca, odbiorczyni
ricevere vt -1. dostać, otrzymać 

-2. przyjąć (gościa)
ricevere gli ospiti przyjmować gości
ricevimento m -1. odbiór -2. przyjęcie 

-3. przyjęcie, bankiet
ricevuta f pokwitowanie odbioru, kwit
richiamare vt -1. ponownie zawołać 

-2. odwołać
richiamare l’attenzione przyciągać 

uwagę
richiamo m wezwanie z powrotem, 

odwołanie
richiedere vt domagać się, żądać
richiesta f -1. prośba, żądanie 

-2. podanie, wniosek
riciclare vt -1. utylizować 

-2. przekwalifikować
ricominciare vt zacząć od początku
ricompensa f wynagrodzenie, 

rekompensata
ricompensare vt wynagrodzić
ricondurre vt -1. odprowadzić 

-2. doprowadzić
riconoscente agg wdzięczny, 

zobowiązany
riconoscere vt -1. rozpoznać, 

odróżnić -2. uznać
riconoscimento m -1. rozpoznanie 

-2. uznanie -3. nagroda, wyraz 
uznania
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 ricoprire – rimborsare •

ricoprire vt -1. przykryć, zakryć 
-2. zajmować, piastować 
(stanowisko)

ricoprirsi vr okryć się, ochronić się
ricordare vt -1. pamiętać 

-2. wspominać
ricordo m wspomnienie, pamiątka
ricorrente agg powtarzający się, 

powracający
ricorrere vi -1. powtarzać się, 

powracać -2. zwrócić się (do kogoś)
ricostruire vt odbudować, odtworzyć
ricostruzione f odbudowa, 

odtworzenie
ricoverare vt umieścić w szpitalu, 

przyjąć do szpitala
ricoverato m pacjent szpitala
ricovero m -1. umieszczenie 

w szpitalu -2. schronienie -3. dom 
opieki, przytułek

ricreare vt pocieszać, bawić, rozerwać
ricreativo agg rekreacyjny, 

rozrywkowy
ricreazione f -1. odpoczynek, przerwa 

-2. rekreacja, rozrywka
ridare vt -1. dać jeszcze raz -2. oddać
ridere vi śmiać się
ridicolo agg śmieszny
ridire vt -1. powtarzać -2. sprzeciwiać 

się -3. krytykować
ridotto agg zredukowany, zmniejszony
ridurre vt zmniejszyć: ridurre i tempi 

di lavoro zmniejszyć wymiar czasu 
pracy

riduzione f -1. zmniejszenie, redukcja 
-2. zniżka

riempire vt napełniać, wypełniać 
(formularz)

rientrare vi wrócić, wejść z powrotem
rientro m powrót
rifare vt poprawić, naprawić, zrobić 

ponownie
riferimento m nawiązanie, 

odniesienie: in riferimento a
 w nawiązaniu do

riferire vt -1. przekazać -2. powiązać 
(coś z czymś)

rifinire vt dokończyć, wykończyć
rifinitura f wykończenie
rifiutare vt odmówić przyjęcia, 

odrzucić
rifiuto m -1. odrzucenie, odmowa 

-2. w pl śmieci
riflessione f refleksja, zastanowienie
riflesso m -1. odblask, refleks 

-2. konsekwencja
riflettere vt odbijać, odzwierciedlać
riflettore m reflektor
riforma f reforma
riformare vt -1. utworzyć na nowo 

-2. reformować
riformatorio m zakład poprawczy
rifugiarsi vr uciec, schronić się
rifugio m -1. schronienie 

-2. schronisko
riga f -1. linia, kreska -2. rząd, szereg 

-3. linijka
rigidità f sztywność, surowość
rigido agg sztywny, surowy
rigore m -1. rygor, surowość -2. calcio 

di rigore rzut karny
rigoroso agg surowy, dokładny
riguardare vt dotyczyć
riguardo m -1. uwaga, dbałość 

-2. szacunek
rilassarsi vr odprężyć się
rilevante agg ważny, istotny
rilevare vt -1. wydobyć, zaczerpnąć 

-2. przedstawić: rilevare i fatti 
przedstawić fakty

rilievo m -1. płaskorzeźba 
-2. zastrzeżenie, uwaga

rimandare vt -1. odesłać -2. przesunąć
rimanere vi -1. zostać (gdzieś) -2. stać 

się, zostać
rimanere all’asciutto zostać bez 

grosza
rimare vi rymować się
rimbeccare vt odciąć się, odgryźć się
rimborsare vt zwrócić (koszty)
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• rimborso – ripudiare 

rimborso m zwrot pieniędzy
rimediare vi naprawić, zaradzić
rimedio m -1. lekarstwo -2. środek, 

remedium
rimettere vt -1. ponownie położyć 

-2. przekazać, powierzyć
rimetterci stracić na czymś
rimetterci la pelle przypłacić własną 

skórą
rimorchiare vt -1. holować, ciągnąć 

-2. poderwać (kogoś)
rimorchio m -1. holowanie, hol 

-2. przyczepa
rimorso m wyrzut sumienia
rimpiangere vt opłakiwać, żałować
rimpianto m żal, tęsknota
rimproverare vt upomnieć, zganić
rimprovero m nagana, reprymenda
rimunerazione f wynagrodzenie, 

zapłata
rinascere vi odrodzić się, odżyć
rinascimento m -1. odrodzenie 

-2. Rinascimento Odrodzenie, 
Renesans

rinascita f ożywienie, rozkwit
rinchiudere vt zamknąć (kogoś, coś 

w czymś)
rinchiudersi vr zamknąć się w sobie
rincorrere vt gonić, ścigać
rincrescere vi żałować: mi rincresce 

che tu sia malato przykro mi, 
że jesteś chory

rinforzare vt wzmocnić
rinfrescare vt -1. ochłodzić 

-2. odświeżyć, odmalować
rinfrescare la memoria a qlcu 

odświeżyć komuś pamięć
ring m inv ring
ringraziare vt dziękować: ringraziare 

qlcu per il favore podziękować 
komuś za przysługę

rinnovare vt -1. wznowić, ponowić 
-2. odnowić, odświeżyć

rinomato agg sławny, renomowany
rinunciare vt wyrzec się, zrezygnować

rinviare vt -1. odesłać -2. przełożyć: 
rinviare un appuntamento przełożyć 
spotkanie

rinvio m -1. odesłanie -2. odsyłacz 
-3. odroczenie

rio m -1. strumyk, ruczaj 
-2. (w Wenecji) odnoga kanału

riparare vt -1. naprawić, wynagrodzić 
-2. zreperować

riparazione f -1. naprawienie, 
zadośćuczynienie -2. naprawa

riparo m -1. ochrona, schronienie 
-2. fortyfikacje

ripartire vt podzielić, rozdzielić
ripassare vt -1. ponownie przebyć/

przejechać -2. ponownie przejrzeć
ripasso m -1. powrót -2. powtórka 

(materiału szkolnego)
ripensare vi przemyśleć, rozważyć 

na nowo
ripetere vt powtórzyć
ripetitore m korepetytor
ripetizione f -1. powtarzanie, 

powtórka -2. korepetycje: dare 
ripetizioni dawać korepetycje

ripido agg stromy, urwisty
riportare vt -1. odnieść -2. przekazać, 

powtórzyć
riposare vi spocząć, wypoczywać; 

spać
riposarsi vr odpocząć
riposo m odpoczynek, wypoczynek
riprendere vt -1. odebrać, odzyskać 

-2. podjąć: riprendere il cammino 
podjąć marsz

ripresa f -1. podjęcie, wznowienie 
-2. ożywienie, rekonwalescencja

riprodurre vt odtworzyć, wykonać 
kopię

riproduzione f -1. odtworzenie, 
reprodukcja -2. rozmnażanie

riprovare1 vt -1. powtórnie spróbować 
-2. potwierdzać, dowodzić

riprovare2 vt potępiać, krytykować
ripudiare vt wyprzeć się, wyrzec się
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 ripudio – ritmo •

ripudio m wyparcie się, wyrzeczenie 
się

ripugnare vi budzić wstręt/ odrazę
ripulire vt okraść, obrobić
risalire vi -1. wsiąść, wejść ponownie 

-2. (o cenach) rosnąć -3. sięgać 
(czasów)

risalita f -1. ponowne wejście 
na górę -2. mezzo di risalita wyciąg 
narciarski, kolejka linowa

risata f wybuch śmiechu
riscaldamento m -1. ogrzewanie 

-2. rozgrzewka
riscaldare vt -1. podgrzać -2. ogrzać
riscaldarsi vr ogrzać się
riscatto m okup
rischiare vt vi ryzykować, narażać się
rischio m ryzyko, 

niebezpieczeństwo:pazienti a rischio 
pacjenci podwyższonego ryzyka

rischioso agg ryzykowny
riscontrare vt sprawdzić, stwierdzić
riscontro m -1. konfrontacja 

-2. kontrola -3. potwierdzenie
risentire vt odczuć, zauważyć
riserva f -1. zastrzeżenie -2. rezerwa, 

zapas -3. rezerwat
riserva naturale rezerwat przyrody
riservare vt -1. zachować, zatrzymać 

-2. zarezerwować
riservatezza f powściągliwość, 

umiarkowanie
riso1 m śmiech, wesołość: muovere il 

riso budzić śmiech
riso2 m ryż
risoluzione f rozwiązanie, 

postanowienie
risolvere vt postanowić, rozwiązać: 

risolvere un problema rozwiązać 
problem

risonanza f echo, oddźwięk
risorgimento m -1. zmartwychwstanie, 

odrodzenie się -2. Risorgimento 
(okres walk o zjednoczenie Włoch 
w XIX wieku)

risorsa f, w pl zasoby, środki
risotto m risotto
risparmiare vt oszczędzać
risparmio m oszczędzanie
rispettabile agg -1. godny szacunku 

-2. znaczny, olbrzymi
rispettare vt szanować, uznawać
rispettivamente avv odpowiednio, 

odnośnie
rispetto m -1. szacunek 

-2. przestrzeganie
risplendere vi świecić, błyszczeć, 

wyróżniać się
rispondere vi -1. odpowiedzieć 

-2. odpowiadać, być 
odpowiedzialnym

risposta f odpowiedź, riposta
ristorante m restauracja
ristorarsi vr posilić się, pokrzepić się
ristorazione f żywienie zbiorowe
risultare vi wynikać, pochodzić
risultato m wynik
risvegliare vt -1. obudzić -2. pobudzić
risveglio m -1. przebudzenie, 

obudzenie -2. odnowa
ritagliare vt wyciąć, wycinać
ritaglio m wycinek, skrawek: ritaglio di 

tempo wolna chwila
ritardare vi spóźniać się
ritardare vt opóźnić, odroczyć: 

ritardare il pagamento odroczyć 
płatność

ritardo m opóźnienie, spóźnienie, 
zwłoka

ritenere vt -1. potrącić (kwotę) 
-2. uważać, sądzić

ritirare vt -1. cofnąć, odwołać 
-2. odebrać: ritirare il passaporto 
odebrać paszport

ritirarsi vr usunąć się, wycofać się
ritiro m -1. odbiór, pobranie: ritiro 

dello stipendio pobranie pensji 
-2. wycofanie się

ritmo m rytm, tempo
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• rito – rossetto 

rito m -1. ceremoniał, rytuał 
-2. obyczaj, zwyczaj

ritornare vi powrócić, wrócić: 
ritornare in sé dojść do siebie, 
oprzytomnieć

ritorno m powrót
ritratto m -1. portret -2. uosobienie, 

wcielenie
ritrovare vt odnaleźć, znaleźć
ritrovarsi vr -1. spotkać się 

-2. odnaleźć się
rituale agg obrzędowy, rytualny
riunione f zebranie, spotkanie
riunire vt -1. połączyć -2. zebrać, 

zwołać
riunirsi vr -1. połączyć się ponownie 

-2. zebrać się
riuscire vi -1. zakończyć się 

-2. powieść się, udać się -3. móc, 
być w stanie

riuscita f wynik, sukces
riva f brzeg, wybrzeże
rivale m, f rywal, rywalka, konkurent, 

konkurentka
rivalità f rywalizacja, konkurencja
rivedere vt -1. ponownie przeczytać 

-2. przejrzeć, sprawdzić
rivedersi vr znów się spotkać
rivelare vt -1. wyjawić, ujawnić 

-2. ukazywać, odsłaniać
rivelazione f ujawnienie, odkrycie, 

rewelacja
rivendere vt odsprzedać
rivendicare vt żądać, domagać się
rivendicazione f domaganie się, 
żądanie

rivestire vt -1. ubrać na nowo 
-2. pokryć, powlec, obić

riviera f wybrzeże, riwiera
rivista f -1. przejrzenie -2. czasopismo 

-3. (spektakl) rewia
rivivere vi odżyć, odrodzić się:
rivolgere vt -1. ponownie skierować 

-2. odwrócić (w inną stronę)

rivolgersi vr -1. odwrócić się 
-2. zwrócić się, skierować się

rivoluzionare vt zrewolucjonizować
rivoluzionario agg przełomowy, 

rewolucyjny
rivoluzionario m rewolucjonista
rivoluzione f -1. rewolucja, przewrót 

-2. zamęt, zamieszanie
roba f -1. dobytek -2. rzecz, coś: che 

roba! coś takiego!
robot m inv robot, automat
robusto agg silny, masywny: 

costituzione robusta masywna 
budowa (ciała)

rocca f twierdza, forteca
roccia f -1. skała -2. urwisko
roccioso agg skalny, skalisty
roco agg zachrypnięty
rodaggio m docieranie(samochodu)
rodare vt dotrzeć, przystosować
rogo m -1. stos -2. ognisko, pożar
romano agg rzymski: pagare alla 

romana płacić (w restauracji) każdy 
za siebie

romanzo m powieść: romanzo giallo 
powieść kryminalna; romanzo rosa 
romansidło

rompere vt -1. złamać, stłuc, zepsuć 
-2. zanudzać -3. przerwać, zerwać

rompere vi -1. zerwać (z kimś) 
-2. wybuchnąć: rompere in pianto 
wybuchnąć płaczem

rondine f jaskółka
rosa f róża
rosa agg inv różowy: vestito rosa 

różowa sukienka
rosario m -1. różaniec -2. pasmo, 

ciąg: un rosario di insolenze stek 
obelg

rosato m wino różowe
rosicchiare vt obgryzać, podjadać
rosmarino m rozmaryn
rospo m ropucha: ingoiare un rospo 

przełknąć tę żabę
rossetto m szminka, róż do policzków
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 rosso – sacco da viaggio •

rosso agg -1. czerwony -2. czerwony, 
komunistyczny

rosso m -1. czerwień -2. rudzielec 
-3. komunista -4. essere in rosso 
mieć debet na koncie

rosso d’uovo żółtko jaja
rosticceria f garmażeria, paszteciarnia
rotaia f -1. koleina -2. szyna
rotella f kółko: pattini a rotelle wrotki; 

gli manca una rotella brak mu piątej 
klepki

rotocalco m magazyn ilustrowany, 
magazyn tv

rotolare vt toczyć, zwijać
rotolare vi (s)toczyć się: rotolare dalle 

scale stoczyć się ze schodów
rotondo agg okrągły: tavola rotonda 

okrągły stół
rotore m wirnik
rotta f -1. złamanie, pęknięcie, rysa 

-2. klęska
rotta f kurs: fare rotta per … wziąć 

kurs na …
rottame m odłamek, szczątek: rottami 

di ferro złom
rotto agg złamany, stłuczony, zepsuty
rotto m końcówka (sumy): cento euro 

e rotti sto euro z haczykiem
rottura f -1. złamanie (ręki, nogi) 

-2. zerwanie, kłótnia
routine f inv rutyna
rovesciare vt -1. rozlać -2. przewrócić 

-3. obalić (rząd)
rovina f -1. zawalenie, ruina 

-2. upadek, rozpad: mandare in 
rovina doprowadzić do upadku

rovinare vi runąć, zawalić się
rovinare vt -1. zrujnować, zniszczyć 

-2. doprowadzić do upadku
rovo m jeżyna
rozzo agg -1. szorstki -2. prostacki, 

chamski
rubare vt (o)kraść, skraść
rubato agg skradziony
rubinetto m kran, kurek

rucola f rukiew, rukola
ruffianeria f -1. stręczycielstwo 

-2. lizusostwo
ruffiano m -1. stręczyciel, alfons 

-2. lizus
ruga f zmarszczka
rugoso agg pomarszczony
rullo m -1. walec, wałek -2. rolka 

(filmu)
rumore m hałas, wrzawa, szum
rumoroso agg hałaśliwy
ruolo m -1. etat: personale di ruolo 

pracownicy etatowi -2. rola, funkcja 
-3. znaczenie

ruota f koło
ruotare vi kręcić się, krążyć
rurale agg wiejski
ruscello m strumyk
russa f Rosjanka
russo m -1. Rosjanin -2. tylko sing 

język rosyjski
rustico agg -1. wiejski -2. rustykalny 

-2. nieokrzesany

S
s f, m inv (litera) s
sabato m sobota; Sabato Santo Wielka 

Sobota
sabbia f piasek
sabbia agg piaskowy
sabbioso agg piaszczysty, piaskowy
sabotaggio m sabotaż
sacchetto m torba, torebka, 

reklamówka
sacco m wór, worek; sacco di soldi 

mnóstwo pieniędzy
sacco a pelo śpiwór
sacco da viaggio torba podróżna
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• sacerdote – sangue 

sacerdote m ksiądz, kapłan
sacrale agg sakralny, kościelny
sacramentare vt -1. udzielać 

sakramentów -2. przysięgać, 
zaklinać się

sacramento m -1. sakrament 
-2. eucharystia, komunia święta

sacrificare vt poświęcać
sacrificio m ofiara, poświęcenie, 

wyrzeczenie
sacro agg święty, nietykalny
sadico m sadysta
safari m inv safari
saggezza f mądrość
saggio agg mądry
saggio1 m mędrzec, uczony
saggio2 m esej, szkic
sagra f festyn, święto ludowe
sagrestia, sacrestia f zakrystia
sala f sala; sala d’aspetto poczekalnia
sala di lettura czytelnia
salame m -1. salami -2. niezdara, gapa
salare vt solić
salare la scuola, una lezione 

wagarować
salariare vt płacić pensję, zatrudniać
salario m płaca
salatino m krakers
salato agg solony, słony; conto salato 

słony rachunek
saldare vt -1. łączyć -2. zapłacić 

-3. spawać, zgrzewać
saldare il conto uregulować rachunek
saldo m saldo, dług, reszta
sale m -1. sól -2. rozum: avere 

poco sale in zucca nie mieć oleju 
w głowie

salice m wierzba
salire vi -1. wchodzić, wjeżdżać, 

wspinać się -2. wzrastać: i prezzi 
salgono ceny rosną

salire da qlcu wstąpić do kogoś
salire sull’autobus wsiadać 

do autobusu
salire vt wchodzić (pod górę): salire le 

scale wchodzić po schodach
salita f wchodzenie (pod górę), 

wspinanie się
salmo m psalm
salmone m łosoś
salone m -1. salon, sala 

reprezentacyjna -2. wystawa, salon
salsa f sos
salsiccia f kiełbasa, serdelek
saltare vi skakać, przeskoczyć
saltare agli occhi rzucać się w oczy
saltare vt il primo opuścić pierwsze 

danie
saltellare vi podskakiwać
salto m skok, podskok: fare due salti 

potańczyć sobie
salto in città wypad do miasta
salumeria f sklep z wędlinami
salutare agg uzdrawiający, zbawienny
salutare vt pozdrawiać, powitać; 

pożegnać
salutarsi vr przywitać się; pożegnać 

się
salute f zdrowie; salute! na zdrowie!
saluto m pozdrowienie, powitanie, 

ukłon
salubre agg zdrowy: clima salubre 

zdrowy klimat
salvare vt ocalić, uchronić
salvare la faccia zachować twarz
salvarsi vr -1. uratować się, obronić 

się -2. schronić się
salve int cześć!
salvo agg ocalony, uratowany
salvo prep z wyjątkiem, oprócz
sangue m krew: bistecca al sangue 

krwisty befsztyk
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 sano – sbronzo •

sano agg zdrowy
santo agg święty: san Pietro św. Piotr
santa pace święty spokój
santa Sede Stolica Apostolska
santo m święty
sanzione f -1. sankcja, zatwierdzenie 

-2. zgoda
sapere vt umieć, wiedzieć, znać: chi 

sa kto to wie
sapere vi mieć smak/zapach: la stanza 

sa di chiuso w pokoju czuć zaduch
sapere m wiedza, nauka
sapone m mydło
saponiera f mydelniczka
sapore m -1. smak -2. posmak, 

ton: frasi di sapore amaro zdania 
w gorzkim tonie

saporito agg -1. smaczny -2. pikantny: 
storiella saporita pikantna historyjka

sarcasmo m sarkazm
sardina f sardynka
sardo m Sardyńczyk
sarta f krawcowa, stylistka
sarto m krawiec, stylista
sartoria f dom mody; krawiectwo: 

sartoria italiana krawiectwo włoskie
sasso m kamień, skała
sassofonista m, f saksofonista, 

saksofonistka
sassofono m saksofon
Satana m inv szatan, diabeł
satanico agg -1. sataniczny 

-2. diabelski, szatański
satellite m satelita: satellite artificiale 

sztuczny satelita
satira f satyra, ośmieszanie
satirico agg satyryczny, szyderczy, 

kpiący
saturare vt -1. nasycać -2. zapełnić
saturo agg -1. nasycony -2. pełen, 

przepełniony

sauna f sauna
sbadigliare vi ziewać
sbagliare vt, vi pomylić się; sbagliare 

strada zabłądzić
sbagliato agg -1. błędny -2. nieudany: 

decisione sbagliata nietrafna decyzja
sbaglio m błąd, pomyłka: per sbaglio 

przez pomyłkę
sballare vt -1. rozpakować 

-2. zmyślać: sballarle grosse łgać 
na potęgę

sballato agg -1. bezsensowny 
-2. wyobcowany -3. naćpany

sballo m -1. rozpakowanie 
-2. naćpanie, haj, odlot 
-3. rewelacja, bomba

sbalordire vt -1. ogłuszyć 
-2. zdumiewać, wprawiać 
w osłupienie

sbarazzarsi vr pozbyć się, uwolnić się
sbarra f sztaba, drąg, pręt: essere 

dietro le sbarre siedzieć za kratkami
sbattere vt -1. uderzać, trzepać 

-2. cisnąć, rzucić
sbattere la panna ubijać śmietanę
sbattere la porta trzaskać drzwiami
sbattersene vr olać coś
sbocciare vi -1. rozwijać się, rozkwitać 

-2. powstawać
sbocco m -1. uchodzenie, ujście, 

wyjście -2. zbyt, rynek zbytu
sbocco di sangue krwotok, upływ 

krwi
sbriciolare vt, vi pokruszyć, pokruszyć 

się
sbrigare vt zakończyć, szybko załatwić
sbrigarsi vr pospieszyć się
sbronza f upicie się
sbronzarsi vr upijać się
sbronzo agg pijany, podchmielony
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• sbruffare – scattare 

sbruffare vt -1. prychać, opluć 
-2. przekupić, dać łapówkę

sbucare vi wydostawać się (skądś)
sbucciare vt obierać
scacciare vt wypędzać, przepedzić
scacco m -1. pl szachy -2. porażka
scacco matto szach-mat
scadenza f -1. termin/data ważności 

-2. płatność
scadere vi tracić ważność, upływać, 

wygasać
scaffale m regał, półki
scala f -1. schody: scala mobile schody 

ruchome -2. skala
scala a pioli drabina
scalare vt -1. wspinać się, wdrapywać 

się -2. odliczyć
scalare un debito spłacać ratalnie dług
scalata f wspinaczka, jazda pod górę
scaldaacqua m inv bojler
scaldare vt -1. ogrzewać, podgrzewać 

-2. podniecać
scalino m stopień
scalo m -1. port, przystań 

-2. międzylądowanie
scaloppa, scaloppina f sznycel cielęcy
scambiare vt pomylić, zamienić
scambiare opinioni wymienić 

poglądy, dyskutować
scambio m -1. pomyłka, pomylenie 

-2. handel, wymiana
scambio di auguri wymiana życzeń
scamosciato agg zamszowy
scampare vt ocalić; vi ocaleć, 

uratować się
scampo m ocalenie, ratunek, 

wybawienie
scandalizzarsi vi oburzyć się, gorszyć 

się
scandalo m skandal, rozgłos

scandalo delle tangenti afera 
łapówkowa

scandaloso agg skandaliczny, gorszący
scapolo m kawaler
scappare vi uciekać, wymykać się
scappare di mente wylecieć z głowy
scappare in ufficio lecieć do biura
scappata f wyjście, wypad: fare una 

scappata in centro zrobić wypad 
do centrum

scappata giovanile młodzieńczy 
wybryk

scarabocchio m -1. kleks, bazgroł 
-2. bohomaz

scarafaggio m karaluch
scaricare vt rozładować, opróżniać
scaricare le proprie responsabilità 

su qlcu zrzucać na kogoś swoje 
obowiązki

scaricarsi vr ulżyć sobie, odprężyć się
scarico agg rozładowany: batteria 

scarica rozładowana bateria
scarico m -1. wyładunek, 

rozładowanie -2. tubo di scarico 
rura wydechowa

scarico dei rifiuti wysypisko śmieci
scarpa1 f -1. but, pantofel -2. zero, 

nieudacznik
scarpa2 f skarpa, stok, zbocze
scarso agg 

niedostateczny,niewystarczający
scartare vt -1. rozpakować 

-2. odrzucać, eliminować
scartoffia f zwł. w pl papierzyska, 

szpargały (biurowe)
scatenare vt, vi podburzać, burzyć się
scatola f puszka, pudełko
scatola nera czarna skrzynka
scattare vi -1. (o sprężynie) odskoczyć 

-2. unieść się, wybuchnąć
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 scattare in piedi – sciabolatore •

scattare in piedi skoczyć na równe 
nogi

scatto m -1. zwolnienie (mechanizmu), 
spust -2. skok, zryw -3. impuls 
(telefoniczny)

scatto d’ira wybuch złości
scatto di stipendio podwyżka pensji
scaturire vi -1. (o wodzie) wypływać 

-2. wynikać
scavalcare vt zrzucać z konia, 

przeskakiwać (przeszkodę)
scavalcare i concorrenti pokonać 

rywali
scavare vt -1. drążyć, kopać 

-2. wymyślić, wynależć
scavatore m koparka
scavo m -1. kopanie -2. wykopalisko
scegliere vt wybierać, przebierać
scelta f -1. wybór, selekcja -2. wybór, 

antologia
scemo agg głupi: film scemo głupi film
scena f -1. scena -2. awantura, scena
scena politica życie polityczne
scenata f scena, awantura, kłótnia
scendere vi -1. schodzić, zejść 

-2. obniżać się, opadać
scendere in un albergo zatrzymać się 

w hotelu
scendiletto m dywanik przed łóżkiem
sceneggiatura f scenariusz
sceriffo m -1. szeryf -2. dozorca, 

ochroniarz
scettico agg sceptyczny, 

niedowierzający
scheda f fiszka, kartka, formularz
scheda di valutazione kartka 

z ocenami (ucznia)
scheda magnetica karta magnetyczna
schedario m -1. kartoteka, katalog 

-2. szafka z przegródkami, 
segregator

schedina f kupon (totolotka)
scheletro m szkielet, konstrukcja
scheletro di un romanzo wątek 

powieści
schema m schemat, projekt
schematico agg schematyczny, zwięzły
scherma f szermierka
schermo m -1. zasłona, ekran, filtr 

-2. ekran
scherzare vi bawić się, żartować
scherzare con la morte igrać 

ze śmiercią
scherzo m żart; scherzo di natura 

wybryk natury
scherzoso agg wesoły, żartobliwy: 

tono scherzoso żartobliwy ton
schettino m wrotka, rolka
schiacciare vt -1. miażdżyć, rozgniatać 

-2. ścinać (piłkę)
schiaffo m policzek, upokorzenie: 

schiaffo morale policzek moralny
schiavitù f -1. niewolnictwo, niewola 

-2. uzależnienie
schiavo m niewolnik
schiena f plecy, krzyż
schietto agg -1. czysty, zdrowy 

-2. prosty, niewymyślny -3. szczery
schifo m wstręt, obrzydzenie: far 

schifo wzbudzać obrzydzenie
schifoso agg odrażający, obrzydliwy
schiuma f -1. piana -2. schiuma della 

società szumowiny
schiumare vi -1. pienić się 

-2. wściekać się, pienić się
schizzare vt -1. tryskać, opryskać 

-2. szkicować
schizzare veleno zionąć nienawiścią
sci m -1. narty -2. narciarstwo: gara di 

sci zawody narciarskie
sciabola f szabla
sciabolatore m szermierz
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• sciacquare – scopa 

sciacquare vt płukać, przepłukiwać
sciagura f -1. nieszczęście, tragedia 

-2. niepowodzenie
scialle m szal
sciare vi jeździć na nartach
sciarpa f szal, szarfa
sciatore m narciarz
scientificamente avv naukowo
scientifico agg naukowy
scienza f wiedza, nauka
scienziato m uczony, naukowiec
scimmia f -1. małpa -2. małpiszon, 

osoba małpująca
scintilla f -1. iskra -2. błysk, przebłysk 

-3. przyczyna
sciocchezza f głupota, głupstwo
sciocco agg głupi, głupawy
sciocco m głupek, dureń
sciogliere vt rozwiązywać, 

odwiązywać
sciogliere le gambe rozprostować 

nogi
sciogliere una seduta zakończyć 

posiedzenie
sciogliersi vr da un obbligo uwolnić 

się od obowiązku
sciolto agg rozwiązany
scioperare vi strajkować
sciopero m strajk
scivolare vi ślizgać się, poślizgnąć się
scivolare su un argomento 

prześlizgnąć się nad zagadnieniem
scivolo m pochylnia, zjeżdżalnia 

(na placu zabaw, na basenie)
scodella f głęboki talerz, miseczka
scoglio m -1. rafa -2. urwisko skalne 

-3. przeszkoda
scoiattolo m wiewiórka
scolaro m -1. uczeń -2. kontynuator
scolastico agg -1. szkolny 

-2. szablonowy, schematyczny

scolatoio m suszarka (do naczyń)
scolpire vt rzeźbić
scommessa f zakład (o coś)
scommettere vt zakładać się
scommettere due contro dieci 

(w grach) stawiać dwa do dziesięciu
scomodo agg niewygodny; 

niedogodny
scomparire vi znikać, ginąć
scomparsa f -1. zniknięcie, zaginięcie 

-2. śmierć
scompartimento m przedział 

(pociągu)
scomporre vt rozbierać, demontować
scomunica f ekskomunika, klątwa, 

wykluczenie
sconcertare vt -1. zakłócać spokój 

-2. bulwersować
sconcio agg -1. brzydki, odrażający 

-2. nieprzyzwoity
sconfiggere vt -1. zwyciężyć, pokonać 

-2. wyciągać, zdejmować
sconfitta f klęska, porażka
sconosciuto agg nieznany, 

niewiadomy
sconosciuto m nieznajomy
sconsigliare vt odradzać
sconto m zniżka, rabat
scontrino m kwit, paragon kasowy
scontro m -1. zderzenie, kolizja 

-2. scysja, starcie
sconveniente agg -1. niestosowny, 

niegrzeczny -2. niekorzystny
sconvenire vi być niestosownym, nie 

uchodzić
sconvolgere vt wstrząsać, wprowadzać 

zamieszanie
sconvolgere il mondo wstrząsnąć 
światem

scooter m inv -1. skuter -2. bojer
scopa f miotła, szczotka
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 scopare – scusarsi •

scopare vt zamiatać
scoperta f odkrycie, nowina: che 

scoperta! ale nowina!
scoperto agg odkryty, obnażony, 

widoczny
scopo m cel
scoppiare vi pękać, wybuchać
scoppiare dal caldo nie wytrzymywać 

z gorąca
scoppio m pęknięcie, wybuch, 

eksplozja
scoprire vt odkrywać, odsłaniać
scoprirsi vr rozbierać się, odkrywać się
scoraggiare vt zniechęcać
scordare vt zapominać, nie pamiętać
score m inv punktacja (w grach, 

w zawodach)
scorgere vt dostrzegać, zobaczyć, 

spostrzec
scorgere un pericolo zauważyć 

niebezpieczeństwo
scoria f -1. lawa -2. zużel -3. scorie 

radioattive odpady radioaktywne
scorpione m -1. skorpion 

-2. Scorpione (znak zodiaku) 
Skorpion -3. złośliwiec

scorrere vi -1. przesuwać się, 
przemieszczać się -2. mijać

scorrere vt przeglądać, przerzucać
scorrimento m ruch, przepływ: strada 

di scorrimento droga szybkiego 
ruchu (w mieście)

scorso agg przeszły, zeszły, ubiegły: 
l’anno scorso w zeszłym roku

scorta f -1. eskorta, konwój -2. zapas
scortare vt eskortować (kogoś)
scossa f wstrząs: scossa elettrica 

porażenie prądem
scotch m inv -1. whisky szkocka 

-2. taśma samoprzylepna

scottare vt -1. parzyć, oparzyć 
-2. poczuć się dotkniętym

scottarsi vr oparzyć się, spiec się, 
sparzyć się

scottatura f -1. oparzenie (się) 
-2. zawód, rozczarowanie

scout m, f inv harcerz, harcerka
scritto m -1. napis -2. pismo -3. utwór, 

dzieło
scrittore m pisarz
scrittrice f pisarka
scrittura f pismo, pisanie; Sacra 

Scrittura Biblia
scritture contabili księgi handlowe
scrivania f biurko
scrivere vt pisać, tworzyć
scrivere gli appunti robić notatki
scrupolo m -1. skrupuł -2. staranność
scrutinare vt -1. obliczać głosy 

(w wyborach) -2. stawiać stopnie
scuderia f stajnia; konie wyścigowe
scudo m -1. tarcza -2. osłona, ochrona
scudo aereo obrona przeciwlotnicza
scultura f -1. rzeźbiarstwo -2. rzeźba
scuocere vi rozgotować się
scuola f szkoła, szkolnictwo
scuolabus m inv autobus szkolny
scuolaguida nauka jazdy, autoszkoła
scuotere vt targać, wstrząsać
scuotere i nervi działać na nerwy
scuotersi vr -1. wzdrygnąć się 

-2. przejąć się
scurire vimp ściemniać się: già scurisce 

już się ściemnia
scuro agg ciemny, ponury, niejasny
scusa f -1. wybaczenie, przeprosiny 

-2. wymówka
scusare vt usprawiedliwiać, wybaczać
scusi il ritardo przepraszam 

za spóźnienie
scusarsi vr usprawiedliwiać się
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• sdegnare – seguito 

sdegnare vt, vi -1. pogardzać 
-2. oburzać się

sdegno m gniew, oburzenie
sdraiarsi vr wyciągnąć się, rozłożyć się
sdraio f inv leżak
se cong jeśli, jeżeli, gdyby
sé pron pers się, sobie, siebie 

(w dopełnieniach)
sebbene cong chociaż, jakkolwiek
secca f -1. mielizna -2. kłopot, 

tarapaty -3. posucha, susza
seccare vt -1. wysuszyć -2. zanudzać, 

dokuczać
secchio m kubeł, wiadro
secco agg -1. suchy, chudy -2. vino 

secco wino wytrawne -3. nagły, 
niespodziewany

secolo m wiek, epoka
seconda f -1. druga klasa -2. dwójka, 

drugi bieg
secondo m -1. drugie danie 

-2. sekunda
secondo prep w zależności od, 

według, w zgodzie z
secondo il merito zależnie od zasług
secondo me według mnie
sedano m -1. seler -2. (rodzaj 

makaronu) kolanka
sede f siedziba: sede papale Stolica 

Apostolska
sedere vi siedzieć, usiąść
sedere m -1. siadanie -2. siedzenie, 

tyłek
sedia f krzesło
sedile m siedzenie (w aucie), fotel 

(w samolocie)
sedurre vt -1. uwieść -2. pociągać, 

oczarować
seduta f posiedzenie, zebranie
seduttore m uwodziciel

seduzione f -1. uwiedzenie -2. urok, 
pokusa

sega f -1. piła: pesce sega ryba piła 
-2. masturbacja męska

segale f żyto
segare vt -1. piłować, przeciąć 

-2. wyrzucić ze szkoły
seggiovia f wyciąg krzesełkowy
segmento m -1. odcinek, segment 

-2. kawałek, fragment
segnalare vt zapowiadać, 

sygnalizować
segnale m sygnał, znak
segnale d’allarme hamulec 

bezpieczeństwa (w pociągu)
segnaletica f oznakowanie, 

sygnalizacja: segnaletica stradale 
oznakowanie drogowe

segnare vt notować, zaznaczać, 
rysować (powierzchnię)

segnare a dito wytykać palcem
segnare un goal strzelić gola
segno m -1. znak, oznaka, sygnał: non 

dare segni di vita nie dawać znaku 
życia -2. cel

segno zodiacale znak zodiaku
segregazione f -1. izolacja, 

odosobnienie -2. segregazione 
razziale segregacja rasowa

segretaria f sekretarka
segretario m sekretarz
segreteria f sekretariat
segreteria telefonica sekretarka 

automatyczna
segreto agg tajny, potajemny
segreto m tajemnica, sekret
seguente agg następny, następujący
seguire vt, vi iść, podążać, śledzić; 

nastąpić, wynikać
seguito m -1. orszak, świta -2. ciąg 

dalszy, następstwo
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 seguito di disgrazie – Serenissima •

seguito di disgrazie pasmo nieszczęść
selezionare vt selekcjonować, 

wybierać
selezione f wybór, dobór, selekcja
self-service m inv (sklep, restauracja) 

self-service
sella f siodło, siodełko (roweru)
selvaggio agg -1. dziki, straszny 

-2. nielegalny: sciopero selvaggio 
nielegalny/dziki strajk

selvaggio m dzikus
selvatico agg dziki, nieokrzesany
semaforo m semafor, sygnalizator 
świetlny

sembrare vi być podobnym, wydawać 
się

seme m -1. nasienie, ziarno 
-2. sperma

semestre m semestr, półrocze
semiconduttore m półprzewodnik
semifinale f półfinał
semilavorato m półprodukt
seminare vt -1. siać, zasiać 

-2. rozrzucać
seminario m -1. seminarium 

(duchowne) -2. seminarium, 
sympozjum

semola f -1. kasza, otręby 
-2. (potocznie)piegi

semplice agg pojedynczy, prosty, 
zwykły

semplicemente avv prosto, po prostu
semplicità f -1. prostota, naturalność 

-2. naiwność
semplificare vt upraszczać
sempre avv wiecznie, zawsze, wciąż, 

nadal
senape f musztarda
senato m senat, wyższa izba 

parlamentu

seno m -1. pierś -2. łono: portare un 
figlio in seno nosić dziecko w łonie

sensazione f -1. uczucie, wrażenie 
-2. sensacja

sensibile agg zmysłowy, zauważalny, 
czuły

sensibilità f czułość, wrażliwość
senso m -1. zmysł -2. uczucie 

-3. znaczenie, sens -4. kierunek
senso unico ruch jednokierunkowy
sensuale agg zmysłowy, namiętny
sentiero m ścieżka, droga
sentimento m poczucie, uczucie, 

sentyment
sentire vt czuć, odczuwać, wyczuć
sentire affetto per qlcu żywić uczucia 

do kogoś
senza prep bez: senz’altro bez 

wątpienia
separare vt rozdzielać, odróżniać
separatamente avv oddzielnie, 

osobno
separazione f separacja, rozłąka
sepolcro m grobowiec
seppellire vt -1. pochować, pogrzebać 

-2. zapomnieć
sepsi f zakażenie
sequenza f szereg, sekwencja
sequestrare vt -1. zająć, konfiskować 

-2. internować
sequestro m -1. konfiskata 

-2. sequestro di persona 
internowanie

sera f wieczór
serata f wieczór, wieczorek
serata d’onore przedstawienie 

galowe, benefis
serbatoio m cysterna, zbiornik, bak
serenata f serenada
Serenissima agg (tytuł Republiki 

Weneckiej) najjaśniejsza
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• serenità – sfoggiare 

serenità f jasność, pogoda ducha
sereno agg jasny, pogodny, bezstronny
serie f seria, ciąg; serie A pierwsza liga 

(w sporcie)
serie televisiva serial telewizyjny
serio agg poważny, surowy
sermone m -1. kazanie 

-2. reprymenda, kazanie
serpente m -1. wąż -2. (o osobie) 
żmija

serpente di mare kaczka 
dziennikarska

serpentina f serpentyna, ścieżka 
wijąca się

serra f -1. szklarnia -2. sierra, łańcuch 
górski

serratura f zamek: serratura di 
sicurezza zamek szyfrowy

servire vt, vi służyć, obsługiwać, 
serwować

servire a tavola podawać do stołu
servizio m -1. służba, praca 

-2. przysługa -3. w pl pomieszczenia 
sanitarne

servizio di piatti serwis stołowy
servizio postale usługi pocztowe
servizio speciale del giornale 

specjalna korespondencja gazety
servo m poddany, sługa
servo muto barek, wieszak pokojowy
sesso m -1. płeć -2. seks -3. genitalia
sessuale agg płciowy, seksualny
set m inv -1. (w tenisie) set -2. plan 

filmowy -3. zestaw
set di valigie komplet walizek
seta f jedwab
setaccio m sito
setta f -1. sekta -2. tajna organizacja
sete f pragnienie
settembre m wrzesień
settentrionale agg północny

settimana f -1. tydzień; 
Settimana Santa Wielki Tydzień 
-2. tygodniówka (płaca)

settimana bianca zimowisko
settimanale agg tygodniowy, 

cotygodniowy
settimanale m tygodnik
settore m -1. wycinek (koła), okrąg 

-2. sektor, branża
settore della ricerca scientifica 

dziedzina badań naukowych
severo agg rygorystyczny, surowy
sexy agg inv seksowny
sezione f -1. dział, wydział, sekcja 

-2. przekrój
sezioni del Tribunale wydziały 

w Sądzie
sfacciato agg bezczelny, bezwstydny
sfavillare vi -1. lśnić -2. promieniować 

(uczuciem)
sfera f -1. kula -2. sfera, zakres
sferza f bat, bicz: sferza della critica 

bicz krytyki
sfida f wyzwanie, prowokacja
sfidare vt wyzwać (na pojedynek), 

sprowokować
sfidare il pericolo stawić czoło 

niebezpieczeństwu
sfilare vt wyciągnąć (nitkę), wywlec, 

wypruć
sfilarsi le scarpe ściągnąć buty
sfilare vi -1. iść gęsiego -2. defilować, 

paradować
sfilata f -1. przemarsz -2. rząd, szereg
sfilata di moda pokaz mody
sfiorare vt dotknąć lekko, musnąć
sfogare vt, vi dać, znaleźć ujście
sfogarsi vr ulżyć sobie, wyładować się 

(na kimś)
sfoggiare vt, vi popisywać się, obnosić 

się
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 sfogliare – simulare •

sfogliare vt przekartkować, przejrzeć
sfortuna f nieszczęście, pech
sfortunatamente avv niefortunnie, 

pechowo
sfortunato agg nieszczęśliwy, pechowy
sforzo m wysiłek
sfratto m eksmisja
sfrattare vt eksmitować
sfruttare vt wyzyskiwać; 

wykorzystywać
sfruttare l’occasione skorzystać 

z okazji
sfuggire vt -1. ujść, umknąć (komuś) 

-2. (o rzeczach) wymykać się
sfumare vt -1. cieniować 

(rysunek) -2. modulować (głos) 
-3. wycieniować (włosy)

sfumatura f odcień, cień: sfumatura di 
ironia cień ironii

sgabello m stołek, taboret
sgambata f -1. męcząca droga 

-2. rozgrzewka (w sporcie)
sganciare vt odczepiać, rozłączać
sganciare i soldi wyłożyć (niechętnie) 

pieniądze
sgarbato agg -1. prostacki 

-2. niegrzeczny
sgherro m -1. ochroniarz -2. zbir
sgobbare vi harować, wkuwać
sgobbata f harówka, kucie (w szkole)
sgombraneve m inv odśnieżarka, pług 

odśnieżający
sgonfiare vt wypuszczać powietrze 

(z dętki)
sgorbio m -1. kleks, gryzmoł 

-2. brzydal, niezgraba
sgradevole agg nieprzyjemny
sgridare vt skrzyczeć, dać burę
sguardo m spojrzenie, wzrok: gettare 

uno sguardo rzucić okiem
shampoo m inv szampon

show m inv program rozrywkowy, 
show

si pron pers się, sobie, siebie
sì avv tak; dire di sì potwierdzić
sia cong zarówno, jak i: sia di giorno, 

sia di notte zarówno w dzień, jak 
i w nocy

sicché cong tak więc, a zatem
siccità f susza, suchość
siccome cong ponieważ
siciliano agg sycylijski
siciliano m Sycylijczyk
sicurezza f bezpieczeństwo, pewność 

siebie
sicuro agg pewny, bezpieczny
sicuro avv oczywiście, na pewno
siepe f płot: siepe naturale żywopłot
sieropositivo m nosiciel (wirusa HIV)
siesta f sjesta
sigaretta f papieros
sigaro m cygaro
sigillo m pieczęć, pieczątka
sigla f skrót nazwy, inicjały
significare vt znaczyć, oznaczać
significato m znaczenie
signora f pani, pani domu, żona
signore m pan, pan domu, mąż
signori państwo (parę osób)
signorina f panna, panienka, kobieta 

niezamężna
silenzio m cisza, spokój, milczenie
silenzioso agg cichy, spokojny, 

milczący
sillabare vt sylabizować
simbiosi f symbioza, współżycie
simbolo m symbol, oznaka
simile agg podobny, tego typu
simpatia f sympatia
simpatico agg sympatyczny
simpatizzare vi sympatyzować
simulare vt symulować, udawać

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   339Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   339 3-01-12   12:51:423-01-12   12:51:42

3136893



3136893

340

• simult – soda 

simultaneo agg jednoczesny, 
symultaniczny

sinagoga f synagoga, bóżnica
sincronizzare vt synchronizować, 

zgrać w czasie
sincero agg szczery
sindacato m związek zawodowy
sindaco m -1. burmistrz, mer 

-2. członek rady nadzorczej
sinergia f współdziałanie
sinfonia f -1. symfonia -2. harmonia
singhiozzare vi -1. mieć czkawkę 

-2. łkać
singolare agg jedyny, wyjątkowy
singolo agg osobny, pojedynczy
singolo m -1. (człowiek) jednostka 

-2. (w tenisie) singel
sinistra f -1. lewa ręka -2. lewa strona 

-3. lewica
sinistro agg -1. lewy -2. wrogi, groźny
sinistro m nieszczęście, wypadek
sino prep aż do
sintesi f -1. synteza -2. streszczenie
sintomo m symptom, przejaw
sionismo m syjonizm
sirena f syrena alarmowa
siringa f -1. strzykawka -2. szprycka 

(do kremów)
sismico agg sejsmiczny
sismografo m sejsmograf
sistema m system, układ, struktura
sistemare vt uporządkować, 

ulokować, urządzić
sistemarsi vr znaleźć pracę, urządzić 

się
sistematico agg systematyczny, 

dokładny
sito m -1. miejsce, miejscowość 

-2. strona internetowa
situare v umieścić, usytuować
situazione f stan, sytuacja, położenie

slavo agg słowiański
slavo m Słowianin
slip m inv slipy, kąpielówki
slitta f sanki
slittare vi -1. jechać saniami 

-2. (o samochodzie) zarzucać
slogan m inv slogan
smacchiare vt odplamiać
smalto m -1. emalia, szkliwo -2. lakier 

(do paznokci)
smarrire vt zgubić, zawieruszyć: 

smarrire la ragione stracić rozum
smentire vt zdementować, wyprzeć 

się
smettere vt, vi zaniechać, przestać: 

smettila! przestań !
smistare vt sortować, rozdzielać
smontaggio m demontaż
smontare vt, vi -1. rozebrać, 

zdemontować -2. schodzić, 
wysiadać

smorfia f -1. grymas -2. poza, 
afektacja

smorfioso agg grymaszący, grymaśny: 
bambino smorfioso grymaśne 
dziecko

snello agg zwinny, smukły
snodare vt -1. rozsupłać -2. rozruszać
sobrio agg umiarkowany
soccorso m pomoc; pronto soccorso 

pogotowie
sociale agg -1. społeczny 

-2. towarzyski -3. dotyczący spółki
socialista m socjalista
società f -1. społeczeństwo 

-2. zrzeszenie -3. spółka
società per azioni spółka akcyjna
società sportiva stowarzyszenie 

sportowe
socio m udziałowiec, wspólnik
soda f -1. soda -2. woda sodowa
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 soddisfare – sonda •

soddisfare vt spełnić, wypełnić, 
zadowolić

soddisfatto agg -1. zadowolony 
-2. spłacony

soddisfazione f zadośćuczynienie, 
satysfakcja, zadowolenie

soddisfazione di un debito spłacenie 
długu

sodo agg -1. twardy: uovo sodo jajko 
na twardo -2. mocny

sofferenza f cierpienie
soffiare vt, vi -1. dmuchać -2. donosić
soffiare un posto a qlcu zabrać/ 

zdmuchnąć komuś miejsce
soffice agg miękki
soffitta f strych, poddasze
soffitto m sufit
soffocarsi vr dusić się
soffrire vt cierpieć, znosić
soffrire vi di mal di testa cierpieć 

na ból głowy
sofisticato agg -1. wyszukany 

-2. podrobiony: vino sofisticato 
podrobione wino

soggetto agg podległy, podlegający, 
podatny

soggetto m -1. podmiot, przedmiot 
-2. typek

soggetto della conversazione temat 
rozmowy

soggiorno m -1. pobyt -2. pokój 
dzienny

soglia f próg
sognare vt, vi śnić, marzyć, łudzić się
sogno m sen, marzenie
solaio m strop, strych, poddasze
solare agg słoneczny
solarium m inv solarium
soldato m -1. żołnierz, szeregowy 

-2. bojownik

soldo m grosz, pieniądze: fare i soldi 
robić pieniądze

sole m słońce: prendere il sole opalać 
się

solenne agg uroczysty, wyjątkowy
solidarietà f solidarność, lojalność
solido agg -1. stały -2. masywny, 

mocny
solitario agg samotny, odludny
solitario m pasjans
solito agg ten sam, zwykły, zwyczajny
solitudine f samotność
sollecitare vt -1. ponaglać 

-2. domagać się -3. starać się
sollecitare incarichi zabiegać 

o posady
solletico m łaskotki: fare il solletico 
łaskotać

sollevare vt -1. podnosić, unieść 
-2. podburzać

sollevare qlcu dalla miseria wydobyć 
kogoś z nędzy

sollevare una questione poruszyć 
zagadnienie

sollievo m pociecha, ulga
solo agg sam
solo avv tylko, jedynie
solo che cong o ile, wystarczy, że
soltanto avv tylko, dopiero
soluzione f -1. rozwiązanie 

-2. podjęcie decyzji -3. roztwór
solvente m rozpuszczalnik, zmywacz 

(do paznokci)
somigliare vt, vi być podobnym, 

przypominać
somma f suma, kwota
sommario m zarys, streszczenie
sommo agg najwyższy: in sommo 

grado w najwyższym stopniu
sonda f sonda
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• sondaggio – sotterraneo 

sondaggio m sondaż, badanie: 
sondaggio d’opinioni badanie opinii

sonno m sen, senność: cadere dal 
sonno być bardzo śpiącym

sonoro agg dźwiękowy, dźwięczny, 
doniosły

soppalco m antresola, pawlacz
soppanno m podpinka
sopportare vt -1. podpierać 

-2. wytrzymywać
sopportare il freddo znosić zimno
sopra prep na, nad
sopra avv z wierzchu, wyżej: 

passare sopra przejść nad czymś 
do porządku dziennego

soprabito m płaszcz
sopracciglio m brew
soprelevata f estakada
sopralluogo m -1. wizja lokalna 

-2. inspekcja
soprannome m przydomek, 

przezwisko
soprannominare vt przezwać
soprattutto avv przede wszystkim
sopravvivere vi przeżyć, przetrwać
sorbetto m sorbet
sordido agg -1. brudny, obrzydliwy: 

un sordido vizio obrzydliwy nałóg 
-2. skąpy

sordo agg -1. głuchy -2. skryty, 
skrywany

sordomuto m głuchoniemy
sorella f -1. siostra -2. zakonnica
sorgente m -1. źródło -2. przyczyna
sorgere vi -1. wznosić się -2. (o słońcu) 

wschodzić -3. wypływać
sorpassare vt przewyższać, 

wyprzedzać
sorpasso m wyprzedzanie
sorprendere vt -1. zaskoczyć 

-2. zadziwiać, zdumiewać

sorprendere il ladro in flagrante 
przyłapać złodzieja na gorącym 
uczynku

sorpresa f zaskoczenie, zdziwienie, 
niespodzianka

sorridente agg uśmiechnięty
sorridere vi uśmiechać się
sorriso m uśmiech
sorso m łyk, haust
sorte f -1. los: tirare a sorte losować 

-2. szczęście
sorvegliare vt nadzorować, pilnować
sosia m, f inv sobowtór
sospendere vt -1. uwiesić, zawiesić 

-2. zawiesić w urzędowaniu
sospendere le ricerche przerwać 

poszukiwania
sospettare vt podejrzewać, posądzać
sospettare un tranello przeczuwać 

pułapkę
sospetto1 m podejrzany
sospetto2 m podejrzenie, przeczucie
sospirare vi wzdychać, tęsknić
sospirare vt le vacanze czekać 

z niecierpliwością na wakacje
sospiro m westchnienie
sosta f postój, przerwa: lavorare senza 

sosta pracować bez przerwy
sostanza f -1. substancja -2. istota, 

treść
sostegno m stojak, podpora
sostenere vt -1. podpierać 

-2. utrzymywać -3. pomagać, 
wspierać

sostenere un’idea bronić idei
sostenersi vr podpierać się
sostituire vt wymienić, zamienić
sostituzione f zastępstwo, wymiana
sotterraneo agg -1. podziemny 

-2. tajny
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 sottile – specificare •

sottile agg -1. cienki -2. smukły 
-3. bystry: ingegno sottile bystry 
umysł

sotto prep pod, na dole, poniżej
sotto m spód, dolna część
sottobanco avv spod lady, na boku: 

vendere sottobanco sprzedawać 
spod lady

sottocultura f subkultura
sottolineare vt podkreślić, zaznaczyć
sottopassaggio m przejście 

podziemne
sottoporre vt poddawać (kogoś 

czemuś)
sottosuolo m suterena, podziemie
sottosviluppato agg zacofany 

(gospodarczo)
sottoveste f halka
sottovoce avv półgłosem, cicho
sottrarre vt -1. usunąć -2. wykraść 

-3. odejmować
spaccare vt rozłupać, tłuc
spaccare il cuore złamać serce
spaccio m -1. handel, zbyt -2. bufet: 

spaccio aziendale bufet zakładowy
spada f miecz, szpada
spaghetti m pl (makaron) spaghetti
spago m sznurek
spalancare vt otworzyć na oścież
spalancare la bocca rozdziawić usta
spalla f bark, ramię: avere la 

famiglia sulle spalle mieć rodzinę 
na utrzymaniu

spallina f -1. pagon -2. ramiączko, 
poduszka (w ubraniach)

spalto m trybuny (na stadionie)
sparare vt -1. wymierzyć, strzelić 

-2. łgać, bujać
sparecchiare vt sprzątnąć ze stołu
spargere vt -1. rozsypać, rozlać 

-2. wydzielać (ciepło)

spargere una notizia 
rozpowszechniać wiadomość

sparire vi zniknąć, zaginąć
sparso agg porozrzucany, rozproszony
spartano agg spartański, surowy, 

prosty
spasmo m skurcz, kurcz
spasso m -1. rozrywka, zabawa 

-2. spacer
spatola f łopatka
spaventapasseri m inv -1. strach 

na wróble -2. straszydło
spaventare vt wystraszyć, przerazić
spavento m -1. przestrach, 

przerażenie -2. poczwara
spaventoso agg straszny, okropny
spaziale agg przestrzenny, kosmiczny
spazio m -1. przestrzeń, kosmos 

-2. miejsce -3. odstęp
spazioso agg przestronny, szeroki
spazzare vt zamiatać, wymiatać
spazzare via il dolce sprzątnąć ciastko
spazzatura f -1. zamiatanie -2. śmieci 

-3. (o człowieku) śmieć
spazzola f -1. szczotka: a spazzola 

na jeża (włosy) -2. pióro wycieraczki 
(samochodu)

spazzolare vt oczyścić szczotką
spazzolino m szczoteczka (do zębów)
specchio m lustro, lusterko, 

zwierciadło
speciale agg specjalny, znakomity: 

vino speciale znakomite wino
specialista m, f -1. fachowiec 

-2. lekarz specjalista
specialità f -1. dziedzina 

-2. specjalność
specie f inv gatunek, rodzaj
specificare vt wymienić, 

wyszczególnić
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• specimen – splendere 

specimen m inv -1. próbka 
-2. egzemplarz okazowy

speculazione f -1. rozważania 
-2. spekulacja

spedire vt wysłać, posłać
spedizione f -1. wysyłanie 

-2. przesyłka -3. ekspedycja
spedizione scientifica ekspedycja 

naukowa
spegnere vt zgasić, wyłączyć
spegnere il conto zamknąć rachunek
spendere vt -1. wydawać pieniądze 

-2. poświęcać czas
speranza f nadzieja
sperare vt, vi mieć nadzieję, 

spodziewać się, pokładać nadzieję
sperimentale agg eksperymentalny: 

cinema sperimentale kino 
eksperymentalne

sperimentare vt przeprowadzać 
doświadczenia, eksperymentować

sperma m sperma, nasienie
spesa f koszt, zakupy: andare a fare la 

spesa iść na zakupy
spesso agg -1. gęsty, gruby -2. częsty
spesso avv często
spettacolo m spektakl, seans filmowy, 

widowisko
spettatore m -1. widz -2. naoczny 
świadek

spettro m widmo, upiór
spettro della fame widmo głodu
spezie f inv pl przyprawy
spezzare vt połamać, podzielić
spia f -1. donosiciel, informator, szpieg 

-2. wizjer
spia dell’olio wskaźnik oleju
spiacente agg żałujący, zmartwiony
spiaggia f plaża
spiare vt śledzić, szpiegować
spiare l’occasione czyhać na okazję

spiccare vt oderwać, odłączyć, 
oddzielać

spiccare vi wyróżniać się, odznaczać 
się

spicchio m cząstka pomarańczy, ząbek 
czosnku

spiccioli, spicci m pl bilon
spiedino m szaszłyk
spiegare vt -1. rozłożyć, rozwinąć 

-2. wytłumaczyć
spiegazione f wyjaśnienie, 

wytłumaczenie
spiga f kłos: tessuto a spiga tkanina 

w jodełkę
spilla f szpilka, broszka
spillo m -1. szpilka: spilla di sicurezza 

agrafka -2. broszka
spina f -1. cierń, kolec -2. żądło 

-3. wtyczka (elektryczna)
spina dorsale kręgosłup
spinaccio m szpinak
spinello m skręt: farsi uno spinello 

zapalić sobie skręta (z marihuany, 
haszyszu)

spingere vt -1. pchać, przesunąć, 
popychać -2. nakłaniać

spingere qlcu a far male namawiać 
kogoś do zrobienia czegoś złego

spinta f -1. pchnięcie, popchnięcie 
-2. bodziec

spirale f -1. spirala -2. spirala 
antykoncepcyjna

spirito1 m -1. umysł -2. dowcip 
-2. duch, zjawa -3. nastrój

spirito2 m spirytus, alkohol etylowy
spiritoso agg dowcipny
spirituale agg -1. umysłowy 

-2. duchowy
spizzicare vt podjadać
spleen m inv splin, chandra
splendere vi świecić, lśnić
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 splendido – stabile •

splendido agg -1. świecący 
-2. wspaniały, znakomity

splendore m -1. blask -2. rozkwit, 
świetność

splendore di un ricevimento 
przepych przyjęcia

spogliare vt -1. rozbierać -2. ogołocić
spogliarsi vr rozbierać się
spoglio m zbieranie danych, 

informacji
spoglio di un testo analiza tekstu
spolverare vt -1. odkurzać 

-2. pałaszować
sponda f -1. brzeg (rzeki) -2. krawędź, 

parapet
sponsor m sponsor
sponsorizzare vt sponsorować, 

patronować
spontaneo agg dobrowolny, 

spontaniczny
sporadico agg rzadki, sporadyczny
sporcare vt zabrudzić
sporcare il proprio nome splamić 

własne imię
sporcarsi vr ubrudzić się
sporcizia f -1. brud -2. świństwo, 

sprośność
sporco agg -1. brudny -2. podejrzany: 

riciclare denaro sporco prać brudne 
pieniądze

sporgere vt, vi -1. wysunąć, wyciągnąć 
-2. wystawać, sterczeć

sporgersi vr wychylać się
sport m inv sport, rozrywka: fare qlco 

per sport robić coś dla rozrywki/ 
sportu

sportello m -1. drzwi, drzwiczki 
-2. okienko kasowe

sportello automatico bankomat
sportivo agg sportowy
sportivo m sportowiec

sposa f panna młoda
sposare vt -1. wyjść za mąż, ożenić się 

-2. udzielić ślubu
sposarsi vr pobrać się
sposo m pan młody; sposi novelli 

nowożeńcy
spostare vt przesunąć, przestawić
spostarsi vr przenieść się, 

przeprowadzić się
spot m inv -1. reflektor punktowy 

-2. spot reklamowy
spray m inv rozpylacz
sprecare vt marnować, trwonić
spremere vt wyciskać
spremuta f sok wyciśnięty z owoców
sprofondare vt, vi zepchnąć, spaść, 

zawalić się
sprofondarsi vr rozsiąść się, zagłębić 

się
spruzzare vt opryskać, posypać
spruzzatore m -1. spryskiwacz 

-2. rozpylacz do perfum
spugna f -1. gąbka -2. (tkanina) frotté
spuntare vt odłamać czubek, oderwać 

koniec
spuntare i capelli podciąć/skrócić 

włosy
spuntino m przekąska
sputare vt pluć, wypluć
sputare sentenze mądrzyć się
squadra f ekipa, brygada
squadra di calcio drużyna piłkarska
squalifica f dyskwalifikacja
squalo m rekin
squillare vi dzwonić, trąbić
squillo agg inv: ragazza squillo 

prostytutka (na telefon); casa squillo 
agencja towarzyska

squisito agg wyborny, wykwintny
stabile agg nieruchomy, stały, ustalony
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• stabilimento – stendere 

stabilimento m -1. ustalenie 
-2. zakład, fabryka

stabilire vt -1. ustalić (siedzibę), 
założyć -2. postanowić

stabilirsi vr osiedlić się, osiąść (gdzieś)
staccare vt oderwać, wyrwać
stadio m -1. stadion -2. stadium, faza
staff m inv personel
staffetta f -1. kurier -2. sztafeta
stagionale agg okresowy, sezonowy
stagione f -1. pora roku -2. sezon, 

okres, czas
stagione teatrale sezon teatralny
stagno m -1. cyna -2. staw
stagno agg szczelny
stalla f stajnia, obora
stamattina avv dziś rano
stampa f -1. drukarstwo, druk 

-2. prasa, gazety
stampante f drukarka
stampare vt -1. drukować, publikować 

-2. odcisnąć
stampare bugie sypać kłamstwami
stampato agg (wy)drukowany
stampato m druk, formularz
stampatello m pismo drukowane
stancare vt męczyć, nużyć
stancarsi vr zmęczyć się, znudzić się
stanco agg zmęczony, wyczerpany
stand m inv stoisko (na targach), 

trybuna (w hali sportowej)
standard m inv standard: standard di 

vita stopa życiowa
stanga f -1. drąg -2. (wysoka kobieta) 

tyka
stanotte avv dziś w nocy
stantio agg -1. nieświeży, stęchły 

-2. przestarzały
stanza f pokój, izba
stappare vt odkorkować

stare vi -1. zostać, zatrzymać się 
-2. być, znajdować się

stare a dieta być na diecie
star bene czuć się/miewać się dobrze; 

(o ubraniu) pasować
starci zgadzać się: ci state a fare una 

gita? zgadzacie się na wycieczkę?
stare con i genitori mieszkać 

z rodzicami
starnuto m kichnięcie: fare uno 

starnuto kichnąć
stasera avv dziś wieczorem
stasi f stagnacja, zastój
statale agg państwowy
statalizzare vt upaństwowić
statistica f statystyka, spis danych
stato1 m położenie, stan, sytuacja
stato2 m państwo, terytorium państwa
statua f posąg, statua
statunitense m, f obywatel, 

obywatelka USA
status m pozycja społeczna, status
statura f wzrost
statuto m -1. statut -2. regulamin
stavolta avv tym razem
stazione f dworzec
stazione balneare kąpielisko
stazione di servizio stacja obsługi
stazione sanitaria ambulatorium, 

przychodnia
stecca f -1. listewka, pręt 

-2. (potocznie) łapówka
stecca di sigarette karton papierosów
steccato m -1. płot -2. bariera
stella f gwiazda: stella filante 

spadająca gwiazda
stella d’Italia Gwiazda Italii 

(odznaczenie)
stemma m herb, godło
stendere vt -1. położyć (kogoś) 

-2. rozwiesić, rozwinąć
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 stendere un verbale – strega •

stendere un verbale sporządzić 
protokół

stendibiancheria m inv suszarka 
do bielizny

stereo m wieża stereo
sterofonico agg sterefoniczny
stereotipo m stereotyp
sterile agg -1. bezpłodny 

-2. nieurodzajny
sterilizzare vt sterylizować
sterminare vt wytępić, zgładzić
stesso agg, pron dimostr taki sam, ten 

sam, identyczny
steward m steward
stile m styl, szyk: donna di stile kobieta 

z klasą
stilista m, f stylista, stylistka, wizażysta, 

wizażystka
stilografica f wieczne pióro
stimare vt oszacować, szanować, 

poważać
stimarsi vr fortunato uważać się 

za szczęściarza
stimolante m środek pobudzający
stimolare vt zachęcać, stymulować
stipendio m pensja, wynagrodzenie
stirare vt -1. rozkładać, rozciągać 

-2. prasować
stirarsi vr przeciągać się
stiro m prasowanie: ferro, tavolo da 

stiro żelazko, deska do prasowania
stivale m kozaczek, gumiak
stoccaggio m magazynowanie
stock m inv zapasy (towarów)
stoffa f -1. tkanina -2. materiał, 

zdolności, talent
stomaco m żołądek: avere qlcu sullo 

stomaco nie móc kogoś znieść
storcersi vr skrzywić się
storia f -1. historia, dzieje 

-2. zdarzenie -3. brednia

storico agg historyczny, przeszły, 
z minionej epoki: film storico film 
kostiumowy

storiella f anegdota, dowcip
storto agg -1. krzywy, koślawy 

-2. wypaczony, błędny
stracciare vt podrzeć
straccio m -1. ścierka -2. zwł. w pl 

manatki: prendi i tuoi stracci 
zabieraj swoje manatki

strada f droga, ulica: donna di strada 
ulicznica

strada facendo po drodze
strada statale szosa państwowa
stradale agg drogowy
stradale f drogówka, policja drogowa
strage f masakra, rzeź
straniero agg zagraniczny, obcy
straniero m cudzoziemiec
strano agg dziwny
straordinario agg nadzwyczajny, 

niezwykły
strapazzare vt źle traktować, 

poniewierać
strapazzarsi vr zaharować się, 

zamęczać się
strappare vt zerwać, wyrwać, oderwać
strappare una lettera podrzeć list
strappo m -1. wyrywanie, podarcie 

-2. naruszenie
strappo alla regola naruszenie zasady, 

wyjątek od reguły
strategia f sposób działania, strategia
strategico agg strategiczny
strato m -1. warstwa, pokład 

-2. chmura deszczowa
stravagante agg niezwykły, dziwny
stravaganza f ekstrawagancja, 

dziwactwo
strega f -1. czarownica -2. (o kobiecie) 

jędza
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• stregare – subordinare 

stregare vt -1. zaczarować 
-2. oczarować, uwieść

stregone m czarownik
stress m inv stres
stressarsi vr stresować się
stretto agg ściśnięty, bliski, wąski, 

ciasny
stretto m cieśnina, przesmyk
strillare vi, vt, wydzierać się, skrzyczeć 

(kogoś)
stringa f sznurowadło
stringare vt zasznurować
stringere vt ścisnąć, uciskać
stringersi vr przycisnąć się, ścieśnić się
strippare vi -1. opychać się -2. ćpać, 

narkotyzować się
striscia f -1. pasek, pas -2. pl pasy, 

przejście dla pieszych
strisciare vt, vi -1. ciągnąć, wlec 

-2. musnąć -3. pełzać
strisciarsi vr -1. ocierać się 

-2. podlizywać się
strizzare vt wyciskać, wyżymać
strofe, strofa f zwrotka
strofinaccio m ścierka, szmata
strofinare vt przecierać (szmatką)
strofinarsi vr podlizywać się, 

przypochlebiać się
stronzo m drań, szuja
struccarsi vr zmyć sobie makijaż
strudel m inv strudel, strucla
strumento m -1. narzędzie, przyrząd 

-2. instrument
struttura f struktura, budowa, 

konstrukcja
struzzo m struś: fare come lo struzzo 

chować głowę w piasek
studente m student
studentessa f studentka
studiare vt uczyć się; studiować

studio m -1. nauka, badania -2. etiuda 
-3. projekt -4. szkic

studio dentistico gabinet 
stomatologiczny

studio di un avvocato kancelaria 
adwokacka

studioso agg -1. studiujący, uczący się 
-2. pilny

studioso m uczony, naukowiec
stufa f piec
stufare vt -1. dusić (mięso) 

-2. zanudzać
stufarsi vr (z)nudzić się
stufo agg znudzony
stuoino, stoino m słomianka, 

wycieraczka
stupendo agg zadziwiający, 

zachwycający
stupidaggine f głupstwo, drobiazg
stupidire vt, vi ogłupiać, ogłupiać się
stupido agg głupi, bezmyślny
stupido m głupiec, dureń
stupire vt dziwić, zdumiewać
stupirsi vr dziwić się
stupore m osłupienie, zdziwienie
stupratore m gwałciciel
stupro m gwałt, zgwałcenie
stuzzicadenti m inv -1. wykałaczka 

-2. chudzielec
su prep na, nad, około: ci vediamo sul 

mezzogiorno zobaczymy się około 
południa

su misura na miarę: scarpe su misura 
buty na miarę

su avv na górze/ górę: su con la vita! 
no, z życiem!

subacqueo agg podwodny
subire vt znosić, poddać się
subito avv natychmiast, zaraz
sublime agg szlachetny, wspaniały
subordinare vt podporządkować
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 subordinato – supposta •

subordinato agg -1. posłuszny 
-2. lavoro subordinato praca 
najemna

succedere vi -1. następować 
-2. zdarzyć się, mieć miejsce

successivamente avv następnie, 
później

successivo agg kolejny, następny
successo m powodzenie, sukces: 

film di successo film, który ma 
powodzenie

successore m spadkobierca, następca
succhiare vt ssać; succhiare il liquore 

sączyć likier
succhiotto m smoczek
succo m sok
sud, Sud m -1. (strona świata) 

południe -2. południowy rejon kraju
sudare vi pocić się
sudare freddo oblewać się zimnym 

potem
sudere vt il pane zarabiać na chleb 

w pocie czoła
sudare sette camicie wycisnąć siódme 

poty
sudato agg spocony
suddividere vt podzielić
sudicio agg -1. brudny -2. nieczysty, 

nieuczciwy
sudore m pot
sufficiente agg wystarczający, 

dostateczny
suggerire vt podpowiadać, podsuwać
suggestione f sugestia, namowa
suite f inv -1. (utwór) suita 

-2. apartament hotelowy
suo, sua, suoi, sue agg, pron poss 

jego, jej; swój, swoja, swoi, swoje
suocera f -1. teściowa -2. hetera, 

zrzęda
suocero m -1. teść -2. w pl teściowie

suolo m ziemia, gleba: suolo natio 
ziemia ojczysta

suonare vt, vi -1. dzwonić -2. grać 
(na instrumencie)

suonare qlcu wykiwać kogoś
suono m dźwięk, brzmienie
super agg inv super, najlepszy
superare vt -1. przewyższać 

-2. przekraczać
superare difficoltà pokonać trudności
superare un esame zdać egzamin
superare un veicolo wyprzedzać 

samochód
supercolosso m superprodukcja 

(filmowa)
superdose f przedawkowanie (leku)
superdotato m człowiek wybitnie 

uzdolniony
superficiale agg powierzchowny, 

pobieżny
superficie f -1. obszar, powierzchnia, 

powłoka -2. powierzchowność
superfluo agg niepotrzebny, zbyteczny
superiore agg górny, wyższy: essere 

superiore a być ponad (czymś)
superiore m przełożony, zwierzchnik
supermercato m supermarket
superperito m biegły sądowy
superpotenza f supermocarstwo
supersonico agg ponadźwiękowy
superstizione f przesąd, zabobon
superstizioso agg przesądny
superstrada f droga szybkiego ruchu
supplementare agg dodatkowy
supplemento m -1. dodatek 

-2. dopłata: supplemento rapido 
dopłata do pospiesznego

supplicare vt, vi błagać, prosić 
pokornie

supporre vt przypuszczać
supposta f czopek odbytniczy
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• supremazia – taglialegna 

supremazia f prymat, wyższość
surf m inv deska surfingowa, surfing
surgelato m mrożonka
suscitare vt wzbudzić, wywołać
sussidiare vt subwencjonować, 

wspomagać
sussidio m zapomoga, zasiłek: 

concedere un sussidio przyznać 
zasiłek

sussurare vt szeptać
svago m odprężenie, rozrywka
svantaggio m niekorzystna sytuacja, 

szkoda
sveglia f -1. pobudka -2. budzik
svegliare vt -1. obudzić -2. rozruszać: 

devi svegliarlo un po’ musisz go 
trochę rozruszać

svegliarsi vr obudzić się, ocknąć się
sveglio agg -1. obudzony -2. bystry: 

bambino sveglio bystre dziecko
svelto agg -1. zręczny, szybki 

-2. smukły -3. bystry, żywy
svelto di mano lubiący kraść, skory 

do bitki
svendita f wyprzedaż
svenimento m omdlenie
svenire vi zemdleć
sventagliarsi vr wachlować się
sventura f -1. pech -2. niedola
sviare vt -1. skierować w inną stronę 

-2. odwodzić (od czegoś)
sviare il discorso zmienić temat 

rozmowy
sviluppare vt rozwijać
sviluppare le foto wywoływać zdjęcia
svilupparsi vr rozwijać się
sviluppo m -1. rozwój -2. wywołanie 

(filmu)
svizzero m -1. Szwajcar -2. Szwajcar 

(z gwardii papieskiej)

svolazzare vi -1. latać -2. przelatywać 
(myślą)

svolgere vt rozwinąć, wykonać
svolgere un’attività prowadzić jakąś 

działalność
svolgersi vr -1. roztaczać się -2. mieć 

miejsce, toczyć się
svolgimento m -1. rozwinięcie 

(tematu) -2. przebieg, rozwój
svolta f -1. skręt, zakręt -2. przełom, 

zwrot

T
t f, m inv (litera) t
tabaccaio m sprzedawca wyrobów 

tytoniowych
tabacco m tytoń, tabaka
tabella f tabela, tablica, wykaz
tabù m tabu, świętość: argomento 

tabù temat tabu
tacchino m indyk: diventare rosso 

come un tacchino zaczerwienić się 
jak burak

tacco m obcas: tacchi alti wysokie 
obcasy

taccuino m notes, notatnik
tacere vi -1. milczeć, zamilknąć -2. vt 

uciszyć
tacere per la vergogna zamilknąć 

ze wstydu
tacito agg milczący, niemy
taglia f -1. wzrost, figura -2. rozmiar: 

che taglia porta? jaki rozmiar pani 
nosi?

tagliaborse m, inv kieszonkowiec
taglialegna m, inv drwal
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 tagliare – tavoletta •

tagliare vt ciąć, kroić, ścinać
tagliare i ponti spalić za sobą mosty
tagliatella f, zwł. w pl (rodzaj 

makaronu) tagliatelle, wstążki
taglio m krojenie, ścinanie: farsi un 

taglio al dito skaleczyć się w palec
tagliere m deska do krojenia
tailleur m inv kostium, garsonka
talento m talent, zdolności, geniusz
tale agg, pron dimostr -1. taki 

-2. niejaki: un tal signor Bianchi 
niejaki pan Bianchi

tallone1 m kupon, talon
tallone2 m pięta; tallone d’Achille 

pięta achillesowa
talmente avv tak bardzo
talpa f kret: cieco come una talpa 
ślepy jak kret

talvolta avv czasem, niekiedy
tamburo m -1. (instrument) bęben 

-2. dobosz
tampone m -1. tampon (higieniczny), 

gazik -2. bufor
tana f jama, nora, kryjówka
tanga m inv skąpy kostium kąpielowy, 

stringi
tangente f haracz, łapówka
tangentopoli f łapówkarstwo, afera 

korupcyjna
tango m tango
tanto agg -1. wiele, dużo: c’erano tanti 

amici było wielu przyjaciół -2. tyle
tanto pron wiele, wielu: tanti lo 

trovano antipatico wielu uważa, 
że jest niemiły

tanto avv -1. bardzo -2. tak, tyle: non 
lavorare tanto nie pracuj tyle

tappa f -1. przystanek, postój -2. etap
tappare vt zakorkować, zatykać

tappeto m -1. dywan -2. podłoga 
ringu: mandare al tappeto powalić 
przeciwnika na deski

tappezzare vt tapetować, obijać 
materiałem

tappo m -1. korek -2. (osoba niskiego 
wzrostu) karzełek

tardare vi spóźniać się
tardare a rispondere zwlekać 

z odpowiedzią
tardi avv późno
tardo agg późny
targa f -1. tablica, tabliczka -2. medal 

dla zwycięzcy
targa di circolazione tablica 

rejestracyjna pojazdu
tariffa f taryfa, cennik
tartaruga f -1. żółw -2. ślamazara 

-3. szylkret
tartina f kanapka
tartufo m -1. trufla -2. świętoszek, 

obłudnik
tasca f kieszeń: conoscere qlco come 

le proprie tasche znać coś jak własną 
kieszeń

tassa f opłata, taksa, podatek
tassare vt opodatkować
tassista m, f taksówkarz, taksówkarka
tasso m -1. wskaźnik -2. stopa, kurs
tastiera f klawiatura
tavola f -1. stół -2. tablica -3. obraz 

-4. tabela
tavola calda bar z gorącymi daniami
tavola di salvezza ostatnia deska 

ratunku
tavola rotonda okrągły stół (debata 

ekspertów)
tavole del palcoscenico deski 

sceniczne
tavoletta f di cioccolato tabliczka 

czekolady
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• tavolino – temporale 

tavolino m -1. stolik -2. biurko -3. stół 
do gry

tavolo m stół: tavolo di cucina stół 
kuchenny

tavolo delle trattative stół 
negocjacyjny

taxi, tassì m inv taksówka
tazza f -1. filiżanka -2. miska 

klozetowa
te pron pers cię, ci: ti vedo widzę cię; 

ti presento Maria przedstawiam ci 
Marię

tè m herbata
teatro m -1. teatr -2. widownia 

-3. twórczość -4. arena, teren
teatro anatomico sala sekcyjna
teatro di posa studio filmowe
tecnica f -1. technika -2. metoda pracy
tecnico agg techniczny
tecnico m -1. technik -2. wykonawca 

projektu -3. trener drużyny
tecno, techno m, f inv muzyka techno
tedesca f Niemka
tedesco m -1. Niemiec -2. tylko sing 

język niemiecki
tedesco agg niemiecki
tegame m rondel, patelnia
tegola f dachówka: tegola in testa 

grom z jasnego nieba
tela f -1. płótno -2. płótno, obraz 

-3. kurtyna
tela cerata cerata
telecomando m zdalne sterowanie
telecomando televisivo pilot 

do telewizora
telecronaca f sprawozdanie 

telewizyjne
telefonare, vi telefonować, dzwonić
telefonata f telefon, rozmowa 

telefoniczna

telefonico agg telefoniczny: elenco 
telefonico książka telefoniczna

telefonino m telefon komórkowy, 
komórka

telefono m telefon, aparat telefoniczny
telefono cellulare telefon komórkowy
telegiornale m dziennik telewizyjny
telegrafare vi telegrafować, przesłać 

telegram
telegrafico agg -1. telegraficzny 

-2. zwięzły, lakoniczny
telegramma m telegram
telenovela f telenowela
telespettatore m telewidz
teletext m inv telegazeta
televisione f telewizja
televisivo agg telewizyjny
televisore m telewizor
telex m inv teleks
tema m temat, przedmiot: uscire di 

tema odbiegać od tematu
tema d’esame temat egzaminacyjny
temere vt lękać się, obawiać się
temperamento m temperament, 

usposobienie
temperare vt -1. łagodzić, hamować 

-2. temperować
temperatura f temperatura: sbalzi di 

temperatura skoki temperatury
tempesta f burza
tempesta in un bichier d’acqua burza 

w szklance wody
tempio, templo m świątynia, kościół, 

sanktuarium
tempo m -1. czas -2. połowa (meczu) 

-3. odcinek (filmu) -4. czasy, wiek, 
epoka

tempo bello, brutto ładna, brzydka 
pogoda

tempo fa jakiś czas temu
temporale m burza, ulewa
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 tenda – terrorista •

tenda f -1. markiza -2. firanka, zasłona 
-3. namiot

tendenza f tendencja, prąd, kierunek
tendenze ai lavori manuali 

predyspozycje do robót ręcznych
tendere vt ciągnąć, naciągać: tendere 

le reti zastawiać sieci
tendere l’orecchio nadstawiać uszu
tendere vi -1. dążyć, zmierzać 

-2. skłaniać się (ku czemuś)
tendina f zasłonka, firanka
tenere vt trzymać,przytrzymać
tenere la destra trzymać się prawej 

strony (jezdni)
tenere per fermo uważać za rzecz 

pewną
tenere un segreto dotrzymać 

tajemnicy
tenere vi -1. wytrzymać, trzymać się 

-2. kibicować
tenerci molto zależeć (komuś) 

na czymś
tenere per la nazionale kibicować 

drużynie narodowej
tenersi vr trzymać się: tenersi vicino 

trzymać się blisko
tenerezza f -1. miękkość -2. czułość, 
łagodność -3. w pl czułości, 
pieszczoty

tenero agg -1. miękki, delikatny 
-2. czuły, tkliwy

tennis m inv tenis
tennis da tavolo ping-pong, tenis 

stołowy
tensione f -1. napięcie, naprężęnie 

-2. ciśnienie (krwi)
tentare vt -1. próbować, usiłować 

-2. kusić
tentativo m próba, usiłowanie
tentazione f kuszenie, pokusa

tenuta f -1. pojemność -2. majątek, 
posiadłość -3. ubiór, strój

teoria f -1. teoria, zasady -2. teoria, 
koncepcja

terapia f -1. terapia, leczenie 
-2. psychoterapia

tergicristallo m wycieraczka (szyby 
samochodowej)

terme f pl -1. zakład wodoleczniczy 
-2. termy

terminare vt, vi skończyć, dokończyc, 
kończyć się

termine1 m -1. koniec -2. termin, 
czas: contratto a termine umowa 
na czas określony

termine2 m termin, nazwa naukowa
termoforo m termofor, poduszka 

elektryczna
termometro m termometr
termosifone m -1. centralne 

ogrzewanie -2. grzejnik, kaloryfer
terra f -1. Ziemia -2. świat -3. ląd 

-4. ziemia: sdraiarsi per terra 
położyć się na ziemi

terra di nessuno ziemia niczyja
terracotta f -1. terakota -2. wyrób 

z terakoty
terrrazza f taras
terremoto m -1. trzęsienie ziemi 

-2. (o człowieku) diabeł wcielony 
-3. zamieszanie, zamęt

terreno m -1. teren, grunt -2. pole 
(bitwy, gry)

terrestre agg ziemski, lądowy
terribile agg okropny, straszny
territorio m obszar, terytorium
terrore m -1. strach, przerażenie 

-2. (o osobie, rzeczy) postrach 
-3. terror

terrorismo m terroryzm
terrorista m terrorysta
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• terrorizzare – tirocinio 

terrorizzare vt terroryzować, 
zastraszać

tesi f teza, założenie
tesi di laurea praca dyplomowa
tesoro m -1. skarb -2. skarb państwa
tesori del sottosuolo bogactwa ziemi
tessera f legitymacja
tessera magnetica karta magnetyczna, 

przepustka
tessile agg włókienniczy, tekstylny
tessuto m tkanina
tessuto muscolare tkanka mięśniowa
test m inv -1. test, badanie -2. próba, 

sprawdzian, test
testa f -1. głowa: mal di testa ból 

głowy -2. czoło, przód: essere alla 
testa być na czele

testa e croce (gra) orzeł czy reszka
testa calda gorący umysł
testamento m testament
testardo m uparciuch
testare vt sprawdzać, testować
testimone m -1. świadek 

-2. świadectwo
testimoniare vt zeznawać, świadczyć
testo m tekst, dzieło; far testo być 

wzorem
testi sacri pismo święte, biblia
tetragono m czworościan, czworokąt
tettarella f smoczek (na butelkę)
tetto m dach
tettoia f wiata, zadaszenie
ti pron pers ciebie, ci: ti prego proszę 

ciebie; ti do un libro daję ci książkę
ticchio -1. tik (nerwowy) 

-2. dziwactwo, kaprys
tiepido agg letni: acqua tiepida letnia 

woda
tiepido affetto słabe uczucie
tifo m -1. tyfus -2. kibicowanie; fare il 

tifo kibicować

tifoso m -1. chory na tyfus -2. kibic, 
wielbiciel

tigre f -1. tygrys, tygrysica -2. bestia, 
człowiek okrutny

timbrare vt stemplować
timido agg nieśmiały
timore m obawa, strach
timore reverenziale szacunek wobec 

zwierzchnika
tingere vt malować, farbować
tinta f farba, kolor, zabarwienie: 

calcare le tinte koloryzować, 
przesadzać

tinta f przekonania polityczne
tintarella f opalenizna
tipico agg typowy, reprezentatywny: 

cucina tipica kuchnia regionalna
tipo m -1. odcisk, ślad -2. typ, 

oryginał: un bel tipo niezły oryginał 
-3. typ bohatera, postać

tipo del gentiluomo wzór 
prawdziwego dżentelmena

tiranneggiare vt tyranizować, znęcać 
się

tirannia f tyrania, despotyzm
tiranno m tyran, despota
tirare vt -1. ciągnąć, pociągnąć 

-2. przesuwać, odsuwać
tirare la palla rzucać piłkę
tirare moccoli przeklinać
tirare via un lavoro odwalać robotę
tirare vi (o wietrze) wiać
tirare bene (o przedsięwzięciu) dobrze 

iść
tiratardi m, f inv -1. nocny marek 

-2. osoba powolna
tiratura f nakład (pisma, książki)
tirchio m skąpiec, sknera
tiro m -1. zaprzęg -2. strzelanie 

-3. rzut
tirocinio m praktyka, staż
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 tisana – tortellino •

tisana f herbatka ziołowa
titolare agg mianowany, honorowy, 

tytularny
titolare m -1. pracownik mianowany 

-2. sportowiec (reprezentacji)
titolare di un negozio właściciel 

sklepu
titolo m -1. tytuł, nagłówek -2. tytuł 

prawny, prawo
titolo di campione tytuł mistrza
titoli accademici stopnie akademickie
titoli di Stato obligacje państwowe
titolo di studio świadectwo 

ukończenia nauki
titoli di testa czołówka (filmu)
tivù f inv telewizja
tizio m jakiś człowiek, typ
toccare vt dotykać, ruszać: non 

toccare cibo nie tknąć jedzenia
toccare il tasto naciskać klawisz
toccare l’argomrento tabù poruszyć 

temat tabu
toccare sul vivo dotknąć do żywego
toccare vi -1. zdarzać się -2. musieć: 

gli toccò pagare i debiti musiał 
zapłacić długi

tocca a te! twoja kolej!
tocco m -1. dotknięcie, uderzenie 

-2. kawałek
toilette f inv -1. toaletka -2. toaleta, 

ubikacja -3. (strój) toaleta
togliere vt -1. zdejmować (ubranie) 

-2. sprzątnąć, usuwać
togliere la parola a qlcu odebrać 

komuś głos
togliersi vr wstać,odejść, usunąć się
tolleranza f tolerancja
tollerare vt znosić, tolerować
tomba f -1. grób -2. ponure 

pomieszczenie, nora

tondo agg okrągły: numero tondo 
okrągła cyfra

tonnellata f tona
tonno m tuńczyk
tono m -1. ton, nuta, dźwięk 

-2. tonacja (barw)
tono muscolare napięcie mięśni
tontolone m naiwniak, frajer
topo m -1. mysz -2. topo di biblioteca 

mól książkowy
torcere vt -1. wykręcać, wyżąć 

-2. zginać
torcersi vr skręcać się; torcersi dalle 

risa skręcać się ze śmiechu
torcia f -1. pochodnia -2. świeca 

woskowa
torcia elettrica latarka elektryczna
tormentare vt -1. torturować, 

męczyć -2. dręczyć
tormentarsi vr zadręczać się, 

martwić się
tormento m ból, cierpienie, 

męka, udręka
tormentoso agg męczący, 

dokuczliwy, ciężki
tornare vi wracać
tornare in sé przyjść do siebie, 

odzyskać przytomność
tornare su un argomento powrócić 

do tematu
torneo m turniej
toro m -1. byk -2. Toro (znak zodiaku) 

Byk
torre f wieża: torre di controllo wieża 

kontrolna
torrente m strumień, potok
torta f -1. tort, ciasto, tarta -2. zysk: 

dividersi la torta podzielić się łupem/
zyskiem

tortellino m pierożek, uszko
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• torto – trascorrere 

torto m -1. krzywda -2. niesłuszność: 
avere torto nie mieć racji

tortura f tortura, męczarnia, udręka
torturare vt torturować, męczyć, 

nękać
tosaerba m, f inv kosiarka
tosare vt -1. strzyc, przycinać 

-2. zdzierać (podatki)
tosse f kaszel
tossico agg toksyczny, trujący
tossicodipendente m, f narkoman, 

narkomanka
tossire vi kaszleć, kasłać
totale agg całkowity, zupełny
totalizzatore m -1. totalizator 

-2. sumator
totocalcio m totalizator piłkarski
tovaglia f obrus
tovagliolo m serwetka
tra prep wśród, między, za: detto tra 

noi mówiąc między nami; tra poco 
za chwilę

traccia f -1. ślad, trop -2. szkic, 
schemat (pracy)

tracciare vt -1. wytyczać -2. (na)
rysować

tracciare un discorso przygotować 
konspekt przemówienia

tradimento m zdrada
tradire vt zdradzać, ujawniać
tradirsi vr zdradzić się, odsłonić się
tradizionale agg tradycyjny
tradizione f tradycja, obyczaj, zwyczaj
tradurre vt tłumaczyć: tradurre 

dall’polacco in italiano tłumaczyć 
z polskiego na włoski

traduzione f tłumaczenie, przekład
traffico m ruch drogowy
traffico di stupefacenti handel 

narkotykami

tragedia f -1. (dzieło) tragedia 
-2. tragedia, dramat, nieszczęście

traghetto m prom
tragico agg tragiczny, wstrząsający
tragitto m przejazd, przeprawa, droga
trainare vt -1. holować -2. pobudzać
traino m -1. holowanie -2. bodziec, 

zachęta
tram m tramwaj
trama f -1. spisek -2. treść, wątek
tramare vt knuć, kombinować
tramezzino m kanapka
tramontare vi -1. (o słońcu) zachodzić 

-2. przemijać
tramonto m -1. zachód (słońca) 

-2. koniec, schyłek
tranne prep oprócz, z wyjątkiem
tranquilità f spokój, pogoda ducha
tranquillo agg spokojny, pogodny
transazione f umowa, transakcja
transessuale m transseksualista
transito m przewóz, tranzyt
transizione f przejście, stan 

przejściowy
tran tran m inv rutyna, codzienność: 

il solito tran tran zwykła codzienność
trapiantare vt -1. przesadzać (rośliny) 

-2. przeszczepiać
trapianto m -1. przesadzanie (roślin) 

-2. przeszczep, transplantacja
trappola f -1. pułapka, zasadzka 

-2. grat, rupieć
trappola per topi łapka na myszy
trarre vt -1. wyjmować, wyciągać 

-2. czerpać, uzyskać
trasbordo m przeładunek, przesiadka
trascinare vt ciągnąć, przyciągać
trascinarsi vr wlec się
trascorrere vt spędzać (czas)
trascorrere vi (o czasie) mijać, 

upływać
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 trascurare – tremare per l’avvenire di qlcu •

trascurare vt zaniedbywać, zapominać
trasferimento m przeniesienie (się), 

transfer
trasferire vt -1. przenieść 

-2. przekazywać
trasferire un impiegato przenieść 

urzędnika
trasferirsi vr przenieść się, 

przeprowadzić się
trasferta f -1. podróż służbowa, dieta 

służbowa -2. mecz wyjazdowy
trasformare vt przemieniać, 

przeobrażać
trasformarsi vr przeobrażać się, 

zmieniać się
trasformazione f zmiana, 

przekształcenie
trasfusione f transfuzja krwi
traslocare vt przenosić (siedzibę)
trasloco m przeniesienie, 

przeprowadzka
trasmettere vt przekazywać, przenosić
trasmettere una notizia przesłać 

wiadomość
trasmettersi vr (o zwyczajach, 

chorobach) przenosić się, 
rozprzestrzeniać się

trasmissione f -1. przekazywanie 
-2. transmisja, program 
-3. przekładnia, napęd

trasparente agg -1. przezroczysty 
-2. wyraźny

trasportare vt -1. przenosić, 
przewozić

trasporto m -1. przewóz, transport 
-2. pasja: studiare con trasporto 
uczyć się z pasją

trasversale agg poprzeczny, ukośny: 
via trasversale przecznica

trattare vt -1. traktować -2. omawiać, 
rozważać

trattare una questione poruszać 
zagadnienie

trattare vi dyskutować, 
rozmawiać(o czymś)

trattarsi vr dogadzać sobie
trattative f pl negocjacje, rokowania
trattato m układ, traktat
trattenere vt -1. zatrzymać 

-2. zabawiać, bawić
trattenere gli ospiti bawić gości
trattenersi vr pohamować się: 

trattenersi dal ridere powstrzymać 
się od śmiechu

tratto m -1. kreska, linia -2. maniery 
-3. tratti di volto rysy twarzy

tratto di strada odcinek drogi
trattore m traktor, ciągnik
trattoria f gospoda, karczma
trauma f -1. uraz -2. szok
traumatizzare vt wstrząsnąć, 

zaszokować
travaglio m -1. ból, cierpienie 

-2. harówka, ciężka praca
traversa f -1. belka poprzeczna 

-2. przecznica
traversare vt przejeżdżać, przechodzić
traversare la strada a qlcu przeciąć 

komuś drogę
traverso agg ukośny, poprzeczny; 

di traverso na ukos
travestirsi vr przebierać się: travestirsi 

da donna przebierać się za kobietę 
-2. udawać

travestito m transwestyta
treccia f -1. warkocz -2. pleciona 

bułka, chałka
tregua f rozejm, zawieszenie broni
tremare vi trząść się: tremare di freddo 

trząść się z zimna
tremare per l’avvenire di qlcu lękać 

się o czyjąś przyszłość
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• tremendo – tuffo 

tremendo agg -1. straszny 
-2. olbrzymi: avere una fame 
tremenda być strasznie głodnym

trenino m (zabawka) kolejka
treno m -1. pociąg -2. treno di vita 

stopa życiowa
trenta m inv trzydziestka (najwyższa 

ocena uniwersytecka)
tresca f -1. intryga -2. romans, 

miłostka
triangolo m trójkąt; il classico 

triangolo trójkąt małżeński
tribuna f -1. mównica -2. trybuny 

(na stadionie)
tribunale m -1. sąd -2. gmach sądu
tributo m -1. podatek -2. haracz, 

danina
tricolore m flaga włoska
tric trac int trzask prask!
trimestrale agg trzymiesięczny, 

kwartalny
trimestre m -1. kwartał -2. trymestr
trionfo m zwycięstwo, tryumf, sukces
trip m inv odlot, haj
trippa f -1. (danie) flaki -2. brzuszek: 

mettere su trippa przytyć
triste agg -1. smutny, przygnębiający 

-2. ponury
tristezza f smutek, przygnębienie, 

przykrość
tritatutto m inv maszynka do mielenia
triviale agg trywialny, wulgarny
troglodita m -1. troglodyta, 

jaskiniowiec -2. grubianin
tromba f trąba, trąbka
tromba del quartiere największa 

papla w dzielnicy
troncare vt -1. odcinać, uciąć 

-2. przerwać, zerwać
tronco agg -1. ucięty, ścięty 

-2. przerwany, zerwany

tronco m -1. pień -2. tułów
tronco dell’autostrada odcinek 

autostrady
trono m tron
tropicale agg tropikalny, upalny
troppo agg, pron zbytni, za duży, zbyt 

wiele: fai troppi errori robisz za dużo 
błędów

troppo avv zbyt, za dużo
trovare vt -1. znależć -2. odwiedzić: 

andare a trovare qlcu odwiedzić 
kogoś

trovare il cibo eccellente uważać, 
że jedzenie jest doskonałe

trovarsi vr -1. znajdować się 
-2. spotykać się

trovata f wymysł, wykręt, pomysł
truccare vt -1. robić makijaż 

-2. podrabiać: truccare i risultati 
di un’inchiesta sfałszować wyniki 
ankiety

truccarsi vr robić sobie makijaż, 
malować się

trucco m -1. makijaż, charakteryzacja 
-2. trik, sztuczka

truffare vt oszukiwać, naciągać
truppa f -1. oddział -2. szeregowcy
truppa di figli gromada dzieci
tu pron pers ty
tubo m -1. rura -2. przewód, kanał 

-3. nic: non capire un tubo nic nie 
rozumieć

tubo di scarico rura wydechowa
tuffare vt zanurzać, zamoczyć
tuffarsi vr wskakiwać, zanurzyć się: 

tuffarsi in mare dać nurka do morza
tuffarsi a capofitto nello studio 

pogrążyć się z entuzjazmem 
w nauce

tuffo m -1. zanurzenie -2. zapał, 
poryw
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 tuffo al cuore – uguagliare •

tuffo al cuore ucisk w sercu
tuffo nel vuoto skok w pustkę
tugurio m nora, rudera
tulipano m tulipan
tumore m nowotwór, guz: tumore 

benigno, maligno nowotwór łagodny, 
złośliwy

tumulto m -1. hałas, tumult 
-2. zamieszki, rozruchy

tunnel m inv -1. tunel -2. tunel foliowy
tuo, tua, tuoi, tue agg, pron poss twój, 

twoja, twoi, twoje
tuono m -1. grzmot -2. łoskot, hałas
turare vt zatykać, zakorkować
turare la bocca a qlcu zamknąć 

komuś usta
turbare vt przeszkadzać, zakłócać
turbare l’animo di qlcu spędzać 

komuś sen z powiek
turco agg turecki: sedersi alla turca 

usiąść po turecku
turismo m turystyka
turista m, f turysta, turystka
turistico agg turystyczny, wycieczkowy
turno m kolejność, zmiana: lavorare 

a turno pracować na zmiany
tuta f kombinezon; tuta sportiva dres
tuttavia cong jednak
tutto agg -1. cały: tutta la città całe 

miasto -2. w pl wszyscy, wszystkie
tutto pron -1. wszystko -2. w pl 

wszyscy
tuttora avv dotąd, wciąż, nadal
tv f inv -1. telewizja -2. telewizor: tv 

color telewizor kolorowy
tv agg inv telewizyjny: il canone tv 

abonament telewizyjny

U
u f, m inv (litera) u
ubbidiente agg posłuszny
ubbidire vt być posłusznym: ubbidire 

i genitori być posłusznym rodzicom
ubicazione f położenie, lokalizacja
ubriacarsi vr upić się
ubriacarsi di una donna stracić głowę 

dla kobiety
ubriaco agg pijany: essere ubriaco 

fradicio być zalanym w pestkę
ubriaco d’amore upojony miłością
ubriaco m pijak
uccello m ptak
uccidere vt zabić, wykończyć (kogoś), 

zniszczyć
uccisione f zabójstwo, morderstwo
uccisore m zabójca
udienza f audiencja, posłuchanie
udienza civile rozprawa cywilna
udienza televisiva oglądalność 

telewizji
udire vt słyszeć, dowiedzieć się: 

hai udito la notizia? słyszałeś 
tę wiadomość?

uditore m słuchacz
uditrice f słuchaczka
ufficiale agg oficjalny, urzędowy: 

notizia ufficiale oficjalna wiadomość
ufficiale m, f urzędnik, urzędniczka
ufficio m -1. biuro -2. urząd, 

stanowisko
ufficio di collocamento biuro 

pośrednictwa pracy
ufficio del personale dział kadr
uguaglianza f jednakowość, równość
uguagliare vt zrównać, wyrównać
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• uguagliare un record – urgente 

uguagliare un record wyrównać 
rekord

uguale agg jednakowy, równy
ugualmente avv jednakowo, i tak
ulcera f wrzód
ulteriore agg następny, późniejszy
ultimamente avv niedawno, ostatnio
ultimo agg -1. ostatni -2. najgorszy 

-3. najnowszy, ostatni
ultime notizie najnowsze wiadomości
ultrà, ultra m, f inv ekstremista, 

ekstremistka
ultramoderno agg supernowoczesny
ultrasonico agg ultradźwiękowy
ultrasuono m ultradźwięk
ultravioletto agg ultrafioletowy
ululare vi wyć, zawodzić
umanamente avv po ludzku, 

humanitarnie
umanesimo m humanizm
umanista m, f humanista, humanistka
umanità f -1. człowieczeństwo 

-2. humanitarność
umano agg ludzki, humanitarny
umidificatore m nawilżacz powietrza
umidità f wilgoć, wilgotność
umido agg mokry, wilgotny
umile agg -1. pokorny -2. skromny, 

prosty -3. nędzny, podły
umiliare vt poniżyć, upokorzyć
umiliarsi v rifl upokorzyć się
umiliazione f upokorzenie, poniżenie
umore m humor, nastrój: essere di 

buon umore być w dobrym humorze
umorismo m poczucie humoru, 

humor
un, uno art m sing: un ragazzo 

chłopiec; uno zaino plecak
una art f sing: una ragazza dziewczyna
unanime agg jednomyślny, 

jednogłośny

unanimemente avv jednomyślnie, 
jednogłośnie

undici m inv jedenastka, drużyna piłki 
nożnej

ungere vt nasmarować, wysmarować
ungersi il vestito poplamić sobie 

ubranie
ungere le ruote posmarować, dać 
łapówkę

ungersi vr con la crema posmarować 
się kremem

unghia f paznokieć, pazur: mettere 
fuori le unghie pokazać pazury

unico agg jedyny: figlia unica 
jedynaczka

unifamiliare agg jednorodzinny
uniforme m mundur, uniform
unilaterale agg jednostronny, 

stronniczy
unione f -1. związek, zjednoczenie 

-2. jedność, wspólnota celów
Unione Europea Unia Europejska
unire vt łączyć, scalić, jednoczyć
unirsi vr połączyć się
unità f jedność, jednolitość
unità f jednostka
Unità Sanitaria Locale zespół opieki 

zdrowotnej
unito agg -1. zwarty, zgodny 

-2. jednolity -3. zjednoczony: Stati 
Uniti Stany Zjednoczone

universale agg ogólny
universo m wszechświat, świat
uomo m człowiek; mężczyzna
uovo m jajo, jajko: l’uovo sodo jajko 

na twardo
uragano m huragan
urbano agg miejski: vigili urbani straż 

miejska
urgente agg pilny, nagły: bisogno 

urgente nagła potrzeba
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 urlare – vario •

urlare vi krzyczeć, drzeć się
urlo m krzyk, wrzask
urtare vt uderzyć, potrącić
urtarsi v rifl -1. zderzyć się -2. kłócić 

się
urto m -1. potrącenie, kolizja -2. scysja
usanza f zwyczaj, obyczaj
usare vt używać, stosować
usare la testa myśleć
usato agg używany, stary: abito usato 

stare ubranie
uscire vi -1. wyjść -2. ulatniać się, 

wyciekać
uscire di moda wyjść z mody
uscita f wyjście
uso m -1. używanie, użytkowanie: 

istruzioni per l’uso instrukcja użycia 
-2. zwyczaj

usufruire vi korzystać: usufruire di un 
privileggio korzystać z przywileju

utensile m -1. narzędzie -2. utensili da 
cucina przybory kuchenne

utile agg pożyteczny, przydatny
utilità f użyteczność, korzyść
utilizzare vt użytkować, 

wykorzystywać
uva f winogrono; uva passa rodzynki
uva spina f agrest

V
v f, m inv (litera) v
vacanza f -1. urlop, wakacje -2. wakat
vacca f -1. krowa
vaccinare vt szczepić
vaccino m szczepionka
vaglio m -1. sito, przetak -2. selekcja

vago agg nieokreślony, niejasny
vagone m wagon; vagone letto wagon 

sypialny
valanga f -1. lawina -2. masa, 

mnóstwo
valere vi mieć wartość/znaczenie
vale la pena warto
valere un occhio della testa 

kosztować cały majątek
valido agg ważny, prawomocny
valido alla fatica wytrzymały na trudy
valigia f walizka: fare le valigie 

pakować walizki
valigia diplomatica bagaż 

dyplomatyczny
valle f dolina
valle di lacrime padół płaczu
valore m -1. wartość, znaczenie 

-2. w pl papiery wartościowe
valore d’uso wartość użytkowa
valutare vt ocenić, szacować
vanità f -1. próżność -2. daremność
vano agg -1. pusty, wydrążony 

-2. daremny, próżny
vantaggio m -1. korzyść, pożytek 

-2. przewaga, wyższość
vantare vt chwalić, wychwalać
vantarsi vr chełpić się, chwalić się
vapore m para: cuocere a vapore 

gotować na parze
vapori dell’alcol opary alkoholu
vaporetto m stateczek parowy
variabile agg zmienny
variante f wariant, wersja
variare vi, vt zmieniać, urozmaicać, 

różnicować
varietà1 f -1. odmienność, 

różnorodność -2. odmiana
varietà2 m program rozrywkowy
vario agg -1. różnoraki, różny 

-2. zmienny, niestały
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• variopinto – venire in possesso di 

variopinto agg różnobarwny
vasca f zbiornik otwarty, basen
vasca da bagno wanna
vasca dei pesci akwarium
vaso m -1. naczynie, waza -2. sedes
vaso da fiori doniczka, wazon
vasi sanguini naczynia krwionośne
vassoio m taca, tacka
vasto agg rozległy, szeroki
vasta cultura wszechstronne 

wykształcenie
vacchiaia f -1. starość -2. ludzie starzy
vecchio agg -1. stary -2. długoletni 

-3. przestarzały
vecchia ideologia przestarzała 

ideologia
vecchie mura starożytne mury
vedere vt widzieć, zobaczyć, ujrzeć
vederci chiaro dobrze rozumieć
vederci doppio widzieć podwójnie
vedere i conti przejrzeć rachunki
vedere nero, rosa widzieć w czarnych 

kolorach, na różowo
vedere un museo zwiedzić muzeum
vediamo, vediamo un po’ zobaczmy, 

spróbujmy
vedersi vr spotykać się, widywać się
vedere m pogląd, zdanie: a mio 

vedere moim zdaniem
vedova f wdowa
vedova nera f (pająk) czarna wdowa
vedovo m wdowiec
vegetale agg roślinny
vegetale m roślina
vegetariano m wegetarianin
vegetazione f -1. wegetacja 

-2. roślinność
veicolo m pojazd
veicolo di nuove idee nośnik nowych 

idei
vela f -1. żagiel -2. żeglarstwo

veleno m trucizna
veleno della gelosia jad zazdrości
velenoso agg trujący, jadowity
vellutato agg aksamitny
velluto m aksamit
velluto a coste sztruks
velo m -1. welon -2. zasłona, powłoka
veloce agg szybki, sprawny
velocità f prędkość, szybkość
velocità supersonica prędkość 

ponaddźwiękowa
vendemmia f winobranie
vendere vt sprzedać, sprzedawać
vendere all’asta sprzedać na licytacji
vendere l’anima al diavolo zaprzedać 

duszę diabłu
vendere frottole rozsiewać plotki
vendersi vr -1. sprzedawać się 

-2. podawać się
vendersi per poco tanio się sprzedać
vendesi na sprzedaż
vendetta f zemsta, wendeta
vendicare vt pomścić
vendicarsi vr zemścić się
vendita f sprzedaż, zbyt
vendita di vini sklep z winem
venditore m sprzedawca, kupiec
venditore di fumo blagier
venduto agg sprzedany, przekupiony
venerdì m piątek; Venerdì Santo 

Wielki Piątek
venire vi -1. przyjść, przybyć 

-2. kosztować: quanto viene? ile 
kosztuje?

venire alle mani przejść 
do rękoczynów

venire al mondo przyjść na świat, 
urodzić się

venire in mente przychodzić na myśl
venire in possesso di wejść 

w posiadanie (czegoś)
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 ventilatore – via di mezzo •

ventilatore m wentylator
ventina f dwudziestka, około 

dwudziestu (osób)
ventiquattrore f pl doba
ventiquattrore, ventiquattr’ore f inv 

dyplomatka (teczka)
vento m wiatr
ventre m -1. brzuch -2. wnętrze
veramente avv naprawdę, prawdę 

mówiąc
verbo m -1. czasownik -2. słowo, 

wyraz
verde agg zielony, niedojrzały
verde m -1. zieleń -2. zielony (członek 

partii zielonych)
verde pubblico m zieleń miejska
verdura f, zwł. w pl warzywa, 

zielenina
vergine f -1. dziewica -2. Vergine 

(znak zodiaku) Panna
vergogna f wstyd, wstydliwość
vergogna della famiglia zakała 

rodziny
vergognarsi vr wstydzić się
vergognoso agg -1. zawstydzony, 

wstydliwy -2. haniebny
verifica f sprawdzanie, weryfikacja
verificare vt sprawdzić, skontrolować
verità f prawda, prawdziwość
verme m -1. robak -2. nikczemnik, 

podlec
verme della seta larwa jedwabnika
verme di terra dżdżownica
vernice f -1. lakier, emalia -2. blichtr, 

pozór
vernice di buona creanza pozory 

dobrego wychowania
vernissage m inv wernisaż
vero agg -1. prawdziwy, rzeczywisty 

-2. prawdziwy, szczery: vera amicizia 
szczera przyjaźń

versare vt -1. nalewać -2. rozlać, 
wysypać -3. wpłacać

versare in banca una quota wpłacić 
do banku pewną kwotę

versare lacrime wylewać łzy
verso m -1. wers, wiersz -2. głos 

ptaków, zwierząt
verso prep -1. w stronę, ku -2. około: 

verso mezzogiorno około południa
verticale agg prostopadły, pionowy
verticale f -1. linia pionowa, 

prostopadła -2. stanie na rękach
vescovo m biskup
vespa f osa
veste f -1. suknia -2. postać, wygląd
veste da camera podomka
veste editoriale szata graficzna
vesti ecclesiastiche szaty kościelne
vestire vt ubierać
vestire perfettamente (o ubraniu)

doskonale leżeć
vestirsi vr ubierać się, przystroić się
vestito agg ubrany
vestito m ubranie, odzież
veterinario m weterynarz
vetrina f witryna, oszklona gablotka
vetro m szkło, szyba
vetro di Boemia kryształ
vetri degli occhiali szkła, soczewki 

okularów
vetta f szczyt, wierzchołek
vetta della classifica najwyższa 

pozycja w klasyfikacji
vette della gloria szczyty sławy
vi pron pers was, wam: vi cerco 

szukam was; vi do un libro daję 
wam książkę

via f droga, ulica
via aerea poczta lotnicza
via di mezzo wyjście połowiczne, 

kompromis
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• via – virtù di un’iniziativa 

via avv -1. dalej, naprzód: andar via iść 
sobie -2. e così via i tak dalej

via int -1. precz!, dosyć! -2. start 
(w zawodach): pronti... via! gotowi... 
start!

viaggiare vi podróżować, jechać
viaggiatore m -1. podróżny, pasażer 

-2. komiwojażer
viaggio m -1. podróż, transport 

-2. odlot, haj (narkotyczny)
viaggio d’affari podróż w interesach
viaggio di esplorazione wyprawa 

badawcza
viaggio di studio wyjazd naukowy/ 

na studia
viale m aleja
vicenda f -1. wydarzenie, zdarzenie 

-2. płodozmian
vicenda degli anni przemijanie lat
viceversa avv przeciwnie, na odwrót
vicina f sąsiadka
vicinanza f sąsiedztwo, bliskość
vicinanza di idee podobieństwo 

przekonań
vicino agg bliski
vicino m sąsiad
vicino avv blisko: abitiamo qui vicino 

mieszkamy tu blisko
vicino locuz prep obok, w pobliżu: 

abitare vicino a Firenze mieszkać 
w pobliżu Florencji

vicolo m zaułek; vicolo cieco sytuacja 
bez wyjścia

video m inv wideo
videoclip m inv wideoklip
videodisco m płyta DVD
vietare vt zabronić, zakazać
vigile agg czujny, uważny
vigile m policjant
vigile del fuoco strażak
vigili urbani straż miejska

vigilia f -1. wigilia -2. post -3. warta 
nocna

vigilia del matrimonio przeddzień 
ślubu

vigliacco agg -1. tchórzliwy -2. podły
vigliacco m tchórz, nikczemnik
vigna f winnica
vignetta f -1. winieta -2. dowcip 

obrazkowy
vigore m wigor, siła, żywotność
vigore della legge moc prawna ustawy
vigoroso agg pełen wigoru, energiczny
villa f pałacyk, willa
villaggio m wieś, mała miejscowość
villaggio olimpico wioska olimpijska
villegiatura f letnisko, wczasy
vincere vt zwyciężyć, pokonać, 

przekonać
vincere una medaglia zdobyć medal
vincere sé stesso przezwyciężyć 

samego siebie
vincitore m zwycięzca
vinello m lekkie wino, cienkusz
vino m -1. wino -2. upicie się: i fumi 

del vino zamroczenie pijackie
vino di mele jabłecznik (wino z jabłek)
viola f fiołek
viola agg inv fioletowy, fiołkowy
viola f altówka, wiola
viola da gamba wiolonczela
violento agg gwałtowny, agresywny, 

porywczy
violenza f agresja, przemoc
violenza carnale gwałt, zgwałcenie
violetto agg fioletowy
violino m skrzypce
vipera f żmija
virgola f przecinek
virtù f cnota, zaleta, dar
virtù di un’iniziativa skuteczność 

przedsięwzięcia
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 virtuale – volta per volta •

virtuale agg potencjalny, wirtualny
visibile agg widoczny, oczywisty
visita f -1. odwiedziny, wizyta, 

zwiedzanie -2. inspekcja, kontrola
visita doganale kontrola celna
visita medica badanie lekarskie
visitare vt -1. odwiedzić -2. badać 

-3. zwiedzać
visitare una mostra obejrzeć wystawę
viso m twarz, oblicze: viso a viso 

twarzą w twarz
vispo agg żwawy, prędki
vista f -1. wzrok: di vista z widzenia 

-2. widoczność
vista sul mare widok na morze
vita1 f życie, egzystencja, utrzymanie: 

il costo della vita koszty utrzymania
vita primitiva prymitywny styl życia
vita2 f talia, kibić: vita di vespa talia jak 

u osy
vitamina f witamina
vite f -1. winorośl -2. śrubka
vitello m -1. cielę -2. cielęcina 

-3. skóra cielęca
vittima f ofiara
vittoria f zwycięstwo
viva int wiwat!, niech żyje!: viva 

l’Italia! niech żyją Włochy!
vivace agg aktywny, żywy, gwałtowny
vivente agg żyjący, żywy
vivere vi żyć, mieszkać
vivere m życie, środki do życia
viveri m pl żywność, środki do życia
vivo agg żywy, bystry, intensywny
vivo m zwł. w pl istota żywa
vizio m wada, defekt
vizio del fumo nałóg palenia 

papierosów
vocabolario m słownik, słownictwo
vocabolo m słowo, wyraz
voce f -1. głos -2. hasło (w słowniku)

voci di corridoio wieści z kuluarów
voce di popolo opinia publiczna
voglia f chęć, ochota, pragnienie
voglia improvvisa nagły kaprys
voi pron pers wy
volante agg latający: foglio volante 

luźna kartka
volante f pogotowie policyjne
volante m kierownica
volare vi latać, fruwać
volare sull’autostrada pędzić 

po autostradzie
volentieri avv chętnie, 

z przyjemnością
volere vt chcieć, żądać
volerci być potrzebnym: ci vuol altro 

trzeba czegoś więcej
volere bene kochać
volerne a qlcu mieć komuś za złe
volere m -1. wola, chęć -2. zamiary, 

postanowienia
volgare agg pospolity, wulgarny
volgere vt skierować, odwrócić
volgere le cose in burla obrócić 

wszystko w żart
volgersi vr obracać się, odwracać się
volgersi agli studi filosofici poświęcić 

się studiom filozoficznym
volo m lot
volo a vela szybownictwo
volo charter lot czarterowy
volo d’uccelli stado ptaków
voli della fantasia wzloty fantazji
volontà f wola, stanowczość
volontà di studiare chęć do nauki
volpe f -1. lis; è una vecchia volpe 

to szczwany lis -2. futro z lisa
volta1 f -1. obrót, zakręt -2. raz
volta2 f sklepienie: volta a botte 

sklepienie kolebkowe
volta per volta raz za razem
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• voltare – xilografo 

voltare vt odwracać
voltare le spalle alla fortuna 

przegapić własne szczęście
voltare vi skręcać: volta a destra skręć 

w prawo
volto m oblicze, twarz
volume m objętość, pojemność
volume della voce siła/ natężenie głosu
vomitare vi wymiotować
vostro, vostra, vostri, vostre agg, pron 

poss wasz, wasza, wasi, wasze
votare vt vi poddać głosowaniu, 

głosować
votarsi vr ślubować, poświęcić się
voto m -1. głosowanie -2. stopień, 

ocena
voto segreto głosowanie tajne
voti alti wysokie oceny/ stopnie 

(w szkole)
vulcano m wulkan
vuotare vt opróżnić
vuotare il sacco wyśpiewać wszystko 

(co się wie)
vuotare le tasche wydać wszystkie 

pieniądze
vuoto agg pusty, próżny: testa vuota 

pusta głowa (osoba bezmyślna)
vuoto m -1. próżnia, pustka -2. pusty 

pojemnik
vuoto d’aria dziura powietrzna
vuoti da restituire puste pojemniki 

do zwrotu

W
w f, m inv (litera) w
wafer m inv wafel

wagon-lit m inv wagon sypialny
Walkman m inv walkman
Water, wc m inv ubikacja, klozet, WC
watt m inv wat
wattora m inv watogodzina
web m inv sieć web, strona web
week-end, weekend m inv weekend
western m inv western
whisky, whiskey m inv whisky
windsurf m inv deska windsurfingowa, 

windsurfing
word processing locuz m inv 

pisanie/przetwarzanie tekstów 
na komputerze

word processor locuz m inv edytor 
tekstów

workshop m inv warsztaty, szkolenie, 
seminarium

wow int wow!, no no!, ho ho!
würstel m inv parówka

X
x f, m inv (litera) x
xenofobia f ksenofobia
xenofobo agg ksenofobiczny
xenofobo m ksenofob
xerocopia f kserokopia
xerografia f kserografia
xerografico agg kserograficzny
xilofono, silofono m ksylofon
xilografia f -1. drzeworytnictwo 

-2. drzeworyt
xilografo, silografo m drzeworytnik
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 Y – zuppa •

Y
y f, m inv (litera) y
yacht m inv jacht
yachting m inv żeglarstwo
yen m jen
yeti m inv yeti (człowiek śniegu)
yoga m inv joga
yogurt, yoghurt, iogurt m inv jogurt
yo-yo m inv jo-jo (zabawka)
yucca f juka
yuppie, yuppy m, f inv yuppie, młody 

biznesmen

Z
z f, m inv (litera) z
zabaione, zabaglione m zabaione 

(krem)
zafferano m szafran
zaino m plecak
zampa f łapa: giù le zampe! łapy przy 

sobie!
zanzara f komar
zappa f motyka, graca
zapping m inv zapping (przełączanie 

kanałów tv)
zebra f zebra, pasy na przejściu dla 

pieszych
zero m -1. zero -2. nic: non vale uno 

zero to nic nie warte
zero num zero: l’ora zero godzina 

zero, północ
zia f ciotka

zigzagare vi chodzić zygzakiem, 
zataczać się

zingaro m -1. Cygan -2. niechluj, 
flejtuch

zio m wuj, stryj: zio d’America bogaty 
krewny

zip f inv suwak, zamek błyskawiczny
zitella f kobieta niezamężna, stara 

panna
zitto agg cichy, milczący; zitto! cisza!, 

spokój!
zoccolo m -1. chodak, trep -2. tępak 

-3. listwa przyścienna
zodiaco m zodiak
zolletta f di zucchero kostka cukru
zombie, zombi m inv -1. zombi 

-2. (o człowieku) mięczak
zona f obszar, strefa
zoo m inv zoo, ogród zoologiczny
zoppicare vi kuleć, utykać
zucca f -1. dynia -2. głowa: essere una 

zucca nie mieć oleju w głowie
zucchero m cukier
zucchina f cukinia, kabaczek
zuppa f -1. zupa -2. galimatias
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• CORPO UMANO – CIAŁO LUDZKIE • ASPETTO DELLA PERSONA 

– WYGLĄD CZŁOWIEKA • SALUTE – ZDROWIE • DATI PERSONALI 

– DANE OSOBOWE • CARATTERE DELL’UOMO – USPOSOBIENIE 

CZŁOWIEKA • CASA – DOM • FAMIGLIA, PARENTI – RODZINA, 

KREWNI • CIBO – JEDZENIE • BAR, RISTORANTI – BARY, 

RESTAURACJE • ABBIGLIAMENTO – ODZIEŻ • ACQUISTI – ZAKUPY 

• UNA GIORNATA QUOTIDIANA – ZWYKŁY DZIEŃ • ISTRUZIONE – 

SZKOLNICTWO • LAVORO – PRACA • SOLDI E BANCA – PIENIĄDZE 

I BANK • CORRISPONDENZA – KORESPONDENCJA • TELEFONO 

– TELEFON • TEMPO LIBERO – WYPOCZYNEK, CZAS WOLNY • 

SPORT – SPORT • CALCIO – PIŁKA NOŻNA • VIAGGI E TURISMO – 

PODRÓŻE I TURYSTYKA • VACANZE – WAKACJE • ITALIA – WŁOCHY 

• CONTINENTI, REGIONI – KONTYNENTY, REGIONY • ALCUNI 

PAESI DEL MONDO – NIEKTÓRE KRAJE ŚWIATA • NAZIONALITÀ 

– NARODOWOŚCI • FIUMI, MARI, OCEANI, MONTAGNE – RZEKI, 

MORZA, OCEANY, GÓRY • TRASPORTO AEREO – TRANSPORT 

LOTNICZY • FERROVIA – KOLEJ • NAVI E IMBARCAZIONI – STATKI 

I ŁODZIE • MEZZI PUBBLICI – KOMUNIKACJA MIEJSKA • AUTOVEICOLI 

– POJAZDY SAMOCHODOWE • STRADA – DROGA, ULICA • TEMPO – 

POGODA • STAGIONI, MESI, GIORNI DELLA SETTIMANA – PORY ROKU, 

MIESIĄCE, DNI TYGODNIA • MASS MEDIA – ŚRODKI MASOWEGO 

PRZEKAZU • INFORMATICA – INFORMATYKA • POLITICA – POLITYKA 

• ECONOMIA – EKONOMIA • MATERIE PRIME – SUROWCE • UNIONE 

EUROPEA – UNIA EUROPEJSKA • NOMI ITALIANI – IMIONA WŁOSKIE 

• AMBIENTE E L’UOMO – ŚRODOWISKO NATURALNE CZŁOWIEKA • 

ANIMALI E PIANTE – ZWIERZĘTA I ROŚLINY • QUANTITÀ, UNITÀ DI 

MISURA – ILOŚCI, JEDNOSTKI MIARY • NUMERI – LICZEBNIKI • FORME 

DI CORTESIA – FORMY GRZECZNOŚCIOWE • ALCUNE LUCUZIONI 

ITALIANE – NIEKTÓRE WYRAŻENIA WŁOSKIE • ABBREVIAZIONI 

– SKRÓTY 

SŁOWNIK
TEMATYCZNY

WŁOSKO-POLSKI 
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SKRÓTY ZASTOSOWANE W SŁOWNIKU:

m rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej

f rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej

mpl rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej

fpl rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej

inv rzeczownik nieodmienny

m inv rzeczownik rodzaju męskiego, nieodmienny

f inv rzeczownik rodzaju żeńskiego, nieodmienny

fi g przenośnie

fam potocznie
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1  CORPO UMANO
CIAŁO LUDZKIE

 parti del corpo części ciała
 addome (m) brzuch
 anca (f) biodro
 arto (m) kończyna
  arto inferiore kończyna dolna
  arto superiore kończyna górna
 ascella (f) pacha, dół pachowy
 avambraccio (m) przedramię
 braccio (m) ramię
 calcagno pięta
 capo (m) głowa
 caviglia (f) kostka nogi
 collo (m) szyja
 coscia (f) udo
 cute (f) skóra
 dito (m) palec
 dorso (m) grzbiet, plecy
 gamba (f) noga
 ginocchio (m) kolano
 gomito (m) łokieć
 mammella (f) sutek
 mano (f) dłoń, ręka
 natica (f) pośladek
 pelle (f) skóra
 pene (m) penis, prącie
 petto (m) pierś
 piede (m) stopa
 polpaccio (m) łydka
 polso (m) nadgarstek
 schiena plecy
 seno (m) pierś
 spalla (f) bark
 tallone (m) pięta
 torace (m) klatka piersiowa

 capo głowa
 bocca (f) usta
 capelli (mpl) włosy
 ciglia (fpl) rzęsy
 dente (m) zęby

  dente canino kieł
  dente del giudizio ząb mądrości
  dente di  latte ząb mleczny
  dente incisivo siekacz
  dente molare ząb trzonowy
  dente rotto ząb złamany
  dente sano zdrowy ząb
 faccia (f) twarz
 fronte (f) czoło
 gengiva (f) dziąsło
 guancia (f) policzek
 labbra (fpl) wargi
 lingua (f) język
 mento (m) podbródek, broda
 naso (m) nos
 occhio (m) oko
 orecchio (m) ucho
 palpebre (fpl) powieki
 sopracciglia (fpl), sopraccigli brwi
 tempia (f) skroń
 viso (m) twarz

 organi interni narządy wewnętrzne
 ano (m) odbyt
 appendicite wyrostek robaczkowy
 bronchi (mpl) oskrzela
 cervello (m) mózg
  cisti billare (f) pęcherzyk żółciowy
 cuore (m) serce
 diaframma (f) przepona
 duodeno (m) dwunastnica
 esofago (m) przełyk
 gola (f) gardło
 fegato wątroba
 genitali (mpl) genitalia
 ghiandole (fpl) gruczoły
 intestino(m) jelito
 laringe (f) krtań
 milza (f) śledziona

  CORPO UMANO •

371
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• ASPETTO DELLA PERSONA  

372

 ovaio (m) jajnik
 pancreas (m) trzustka
 polmone (m) płuco
 rene (m) nerka
 retto (m) odbytnica
 stomaco (m) żołądek
 testicolo (m) jądro
 tiroide (f) tarczyca
 trachea (f) tchawica
 utero (m) macica
 vagina (f) pochwa
 vescica (f) pęcherz moczowy

 ossa kości
 articolazione (f) staw
 bacino (m) miednica
 clavicola (f) obojczyk
 colonna vertebrale (f) kręgosłup
 costola (f) żebro
 gabbia toracica (f) klatka piersiowa
 mandibola (f) żuchwa, dolna szczęka
 osso (m) kość
  osso corto kość krótka
  osso  lungo kość długa
 pube (m) kość łonowa
 scapola (f) łopatka

 scheletro (m) kościec, szkielet
 spina  dorsale (f) kręgosłup
 sterno (m) mostek
 vertebre (fpl) kręgi

  cuore, vasi e vene serce, naczynia 
krwionośne i żyły

 aorta (f)  aorta
 arteria (f) tętnica
 atrio (m) przedsionek serca
 cuore (m) serce
 pericardio (m) osierdzie
 polso (m) tętno
 sangue (m) krew
 vasi sanguini (mpl) naczynia krwionośne
 vasi coronari (mpl) naczynia wieńcowe
 vena (f) żyła
 ventricolo cardiaco (m) komora serca

 sensi zmysły
 gusto (m) smak
 olfatto (m) węch
 tatto (m) dotyk
 udito (m) słuch
 vista (f) wzrok

 alto wysoki
 asciutto chudy
 basso niski
 bello ładny, piękny
 brutto brzydki
 corpacciutto korpulentny
 corpulente tęgi
 di  media  statura średniego wzrostu
 grasso otyły
 grosso gruby
 magro chudy
 magrolino szczuplutki
 massiccio masywny

 obeso otyły
 paffuto pucołowaty
 robusto potężnie zbudowany
 secco wychudzony
 smilzo wątły
 snello smukły

 avere mieć
 baffetti (mpl) wąsiki
 baffi (mpl) wąsy
  baffi corti krótkie wąsy
  baffi folti bujne wąsy
  baffi lunghi długie wąsy

2  ASPETTO DELLA PERSONA
WYGLĄD CZŁOWIEKA
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 barba (f) broda
  barba corta krótka broda
  barba folta bujna broda
  barba ispida szczeciniasta broda
 bocca (f) usta
  bocca grande duże, pełne usta
  bocca larga szerokie usta
  bocca piccola małe usta
  bocca stretta wąskie usta
 borse (fpl) worki pod oczami
 capelli (mpl) włosy
  capelli bianchi siwe włosy
  capelli corti krótkie włosy
  capelli castagni kasztanowe włosy
  capelli color  rame miedziane włosy
  capelli di  seta jedwabiste włosy
  capelli dritti proste włosy
  capelli fini cienkie włosy
  capelli folti bujne, gęste włosy
  capelli lisci gładkie włosy
  capelli lunghi długie włosy
  capelli morbidi miękkie włosy
  capelli ondulati faliste włosy
  capelli ricci kręcone włosy
  capelli rossi rude włosy
  capelli tagliati przystrzyżone włosy
  capelli tinti farbowane włosy
 carnagione (f) cera, karnacja 
  carnagione bella piękna cera
  carnagione bruna ciemna cera
  carnagione delicata delikatna cera
  carnagione olivastra oliwkowa cera
  carnagione pallida blada cera
  carnagione  sensibile wrażliwa cera
 ciglia (fpl) rzęsy
  ciglia chiare jasne rzęsy
  ciglia corte krótkie rzęsy
  ciglia di  seta jedwabiste rzęsy
  ciglia lunghe długie rzęsy
  ciglia rade rzadkie rzęsy
 collo (m) szyja
  collo di  cigno łabędzia, długa szyja
  collo rugoso pomarszczona szyja
  collo slanciato smukła szyja

  collo taurino byczy kark
 faccia (f) twarz
  faccia cerea woskowa twarz
  faccia grassa nalana twarz
  faccia magra wychudzona twarz
  faccia tonda okrągła twarz
  faccia triangolare trójkątna twarz
 fianchi (mpl) biodra
 finachi larghi szerokie biodra
  fianchi snelli szczupłe biodra
 finachi stretti wąskie biodra
 figura (f) sylwetka
  figura snella smukła sylwetka
  figura tozza krępa sylwetka
 fossette (fpl) dołeczki
 fronte (f) czoło
  fronte alta wysokie czoło
  fronte ampia szerokie czoło
  fronte bassa niskie czoło
  fronte liscia gładkie czoło
  fronte piatta płaskie czoło
  fronte solcata dalle rughe czoło 

poorane zmarszczkami
 gambe (fpl) nogi
  gambe arcuate krzywe, kabłąkowate 

nogi
  gambe corte krótkie nogi
  gambe lunghe długie nogi
  gambe snelle smukłe nogi
 gunce (fpl) policzki
 guance incavate zapadnięte policzki
 guance paffute pucołowate policzki
 guance smunte wychudzone policzki
 labbra (fpl) wargi
  labbra carnose mięsiste wargi
  labbra morbide miękkie wargi
  labbra screpolate spierzchnięte wargi
  labbra sensuali zmysłowe wargi
  labbra serrate zaciśnięte wargi
 mento (m) podbródek
  mento affilato spiczasty podbródek
  mento sporgente wystający 

podbródek
 naso (m) nos
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  naso aquilino orli nos
  naso a  patata nos jak kartofel
  naso arcuato zakrzywiony nos
  naso in su zadarty nos
  naso uncinato haczykowaty nos
 occhi (mpl) oczy
  occhi a  mandorla migdałowe oczy
  occhi azzuri niebieskie oczy
  occhi castagni kasztanowe oczy
  occhi celesti błękitne oczy
  occhi cisposi kaprawe oczy
  occhi di cerbiatta sarnie oczy
  occhi felini kocie oczy
  occhi furbi sprytne oczy
  occhi gonfi spuchnięte oczy
  occhi incavati wpadnięte oczy
  occhi incolori bezbarwne oczy
  occhi marroni brązowe oczy
  occhi neri czarne oczy
  occhi strabici zezowate oczy
 occhiaie (fpl) sińce pod oczami, 

podkowy
 orecchi (mpl) uszy
  orecchi a sventola odstające uszy
 pelle (f) skóra
  pelle abbronzata opalona, ogorzała 

skóra
  pelle bianca biała skóra
  pelle  chiara jasna skóra
  pelle delicata delikatna skóra
  pelle di  seta jedwabista skóra
  pelle fine cienka skóra
  pelle fresca świeża skóra
  pelle  giovane młoda skóra
  pelle grassa tłusta skóra
  pelle liscia gładka skóra
  pelle mista skóra mieszana
  pelle rugosa pomarszczona skóra
  pelle ruvida szorstka skóra
  pelle screpolata spierzchnięta skóra
  pelle secca sucha skóra
  pelle vellutata aksamitna skóra
 petto (m) pierś
  petto musculoso muskularna pierś

  petto  robusto potężna, silna klatka 
piersiowa

 piede (m) stopa
  piede grande duża stopa
  piede minuscolo drobna, maleńka 

stopa
  piede  piatto płaska stopa
 seni (mpl) piersi
  seni ben sviluppati dobrze rozwinięte 

piersi
  seni piccoli małe piersi
  seni  poco sviluppati piersi mało 

rozwinięte
  seni prosperosi bujne piersi
 sopracciglia (fpl) brwi
  sopracciglia folte gęste brwi
  sopracciglia arsute nastroszone brwi
 spalle (plf) ramiona
  spalle forti silne ramiona
  spalle grosse potężne ramiona
  spalle larghe szerokie ramiona
  spalle muscolose muskularne ramiona
 statura (f) wzrost
  statura alta wysoki wzrost
  statura bassa niski wzrost
  statura  media średni wzrost
 viso (m) twarz
  viso  bello piękna twarz
  viso  delicato delikatna twarz
  viso ossuto koścista twarz
  viso sorridente uśmiechnięta twarz
  viso truccato umalowana twarz
 vita (f) talia
  vita da  vespa talia osy
  vita snella szczupła talia
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 malattie e disturbi choroby 
i dolegliwości

 acne (f) trądzik
 AIDS zespół nabytego upośledzenia 

odporności
 alcoolismo (m) alkoholizm
 allergia (f) alergia, uczulenie
 anemia (f)  anemia, niedokrwistość
 appendicite (f) zapalenie wyrostka 

robaczkowego
 aritmia (f) arytmia serca
 arteriosclerosi (f) stwardnienie tętnic
 artrite (f) zapalenie stawów
 asceso (m) ropień
 asma (f) astma
 avitaminosi (f) awitaminoza
 bronchite (f) zapalenie oskrzeli, nieżyt 

oskrzeli
 bulimia (f)  bulimia
 calcosi (f) kamica
 cancro (m) (fam) rak, nowotwór
 cataratta (f) katarakta
 catarro (m) katar, nieżyt
  catarro gastrico nieżyt żołądka
  catarro nasale katar, nieżyt nosa
 cirrosi epatica marskość wątroby
 cisti (f) cysta, torbiel
 colecistite (f) zapalenie pęcherzyka 
żółciowego

 colelitiasi (f) kamica żółciowa
 colera (m) cholera
 colica (f) kolka
 colpo apoplettico (m) udar mózgu
 dermatite (f) zapalenie skóry
 diabete (f) cukrzyca
 diarrea (f) biegunka
 difterite (f) błonica, dyfteryt
 dispepsia (f) niestrawność, zaburzenia 

trawienia
 dissenteria (f) czerwonka, dyzenteria

 distorsione (f) skręcenie, zwichnięcie
 edema (m) obrzęk
 embolia (f) zator
 emicrania (f) migrena, ból głowy
 emorragia (f) krwotok
 emorroidi (fpl) hemoroidy, żylaki 

odbytu
 epatite (f) zapalenie wątroby, żółtaczka
  epatite virale żółtaczka wirusowa, 

zakaźna
 epilessia (f) padaczka
 faringite (f) zapalenie gardła
 febbre (f) gorączka
 foruncolo (m) czyrak
 frattura (f) złamanie
 gastrite (f) nieżyt żołądka
 ictus (m) udar mózgu
 infarto cardiaco zawał serca
 infezione (f) infekcja
 influenza (f) grypa
 insufficienza (f) niewydolność
 intossicazione (f) zatrucie
 ipertensione (f) nadciśnienie
 ipotensione (f) niskie ciśnienie
 leucemia (f) białaczka
 mal di  mare choroba morska
 micosi (f) grzybica
 miopia (f) krótkowzroczność
 nevralgia (f) nerwoból
 orecchioni (mpl) (pot.) świnka
 paralisi (f) paraliż, porażenie
 pertosse (f) koklusz
 polmonite (f) zapalenie płuc
 raffreddore (m) przeziębienie
 reumatismo (m) reumatyzm
 rosolia (f) różyczka
 sinusite (f) zapalenie zatok
 spasmo (m) skurcz
 stitichezza (f) zaparcie
 tifo (m) dur, tyfus

3  SALUTE
ZDROWIE
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 tosse (f) kaszel
 trauma (f) uraz
 tubercolosi (f) gruźlica
 tumore (m) guz, nowotwór
 varicella (f) ospa wietrzna
 vertigini (fpl) zawroty głowy
 vomito (m) wymioty

 sintomi di una malattia objawy choroby
 anoressia (f) brak łaknienia
 ansia (f) lęk, niepokój
 brividi (mpl) dreszcze
 diarea (f) biegunka
 dispnea (f) duszność
 edema (m) obrzęk
 febbre (f) gorączka
 formicolio (m) mrowienie
 gonfiore (m) opuchlizna
 mal di denti ból zębów
 mal di  gola ból gardła
 mal di  testa ból głowy
 nausea (f) nudności
 pirosi (f) zgaga
 priurito (m) swędzenie, świąd
 stitichezza (f) zaparcie
 tosse (f) kaszel
 vomito (m) wymioty

 dolore ból
 acuto ostry
 cocente palący, piekący
 doglie del  parto bóle porodowe
 intensivo silny, intensywny
 muscolare mięśniowy
 persistente przewlekły
 pulsante pulsujący
 pungente kłujący
 reumatico reumatyczny
 sordo tępy
 nevralgico nerwoból

 tipi di farmaci rodzaje leków
 analgesico (m) lek przeciwbólowy
 antiallergico (m) lek przeciwalergiczny
 antibiotico (m) antybiotyk

 antifebbrile (m) lek przeciwgorączkowy
 calmante (m) środek uspokajający
 cardiotonico (m) lek nasercowy
 contraccettivo (m) środek 

antykoncepcyjny
 lassativo (m) środek przeczyszczający
 psicofarmaco (m) lek psychotropowy
 sedativo (m) lek uspokajający
 sonnifero (m) lek nasenny
 sulfamidico (m) sulfamid
 vitamina (f) witamina

 forme di farmaci postacie leków
 aerosol (m) aerozol
  balsamo (m) balsam
 capsula (f) kapsułka
 collirio (m) krople do oczu
 compressa (f) tabletka
  compressa effervescente tabletka 

musująca
 crema (f) krem
 fiala (f) ampułka
 gargarismo (m) płyn do płukania gardła
 gel (m) żel
 gocce (fpl) krople
  gocce cardiache krople nasercowe
 mistura (f) mikstura
 nebulizzatore (m) atomizer, rozpylacz
 ovulo globulka dopochwowa
 pastiglia (f) pastylka, drażetka
 pillola (f) pigułka antykoncepcyjna
 polvere (f) zasypka
 pomata (f) maść
 sciroppo (m) syrop
 supposta (f) czopek
 uguento (m) maść
 modo di somministrazione sposób 

podawania leków
 iniezione (f) zastrzyk
 per  via endovenosa dożylnie
 per  via endomuscolare domięśniowo
 per  via orale doustnie
 per  via rettale doodbytniczo
 per  via sottocutanea podskórnie
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 per  via vaginale dopochwowo
 per inalazione wziewnie, inhalacje

 medicazioni środki opatrunkowe
  acqua disttillata woda destylowana
 assorbenti igienici (mpl) podpaski
 benda (f) bandaż
  benda elastica bandaż elastyczny
  benda semielastica bandaż 

półelastyczny
 cerotto (m) plaster opatrunkowy
 garza (f) gaza
 disinfettante (m) środek dezynfekujący
 ovatta (f) wata
 Tampax (inv) tampony higieniczne
 tamponi (mpl) tampony, gaziki
 tintura di iodio (f) jodyna

 tipi di ospedali rodzaje szpitali
 clinica (f) klinika
ospedale (m) chirurgico szpital 

chirurgiczny
 ospedale dermatologico szpital 

dermatologiczny
ospedale (m) civico szpital miejski
 ospedale ginecologico szpital 

ginekologiczny
ospedale (m)  militare szpital wojskowy
 ospedale oncologico szpital 

onkologiczny
ospedale (m)  ostetrico szpital 

położniczy
 ospedale pediatrico szpital dziecięcy
 policlinico (m) poliklinika
ospedale (m)  pubblico szpital 

państwowy

 spiecialisti lekarze specjaliści
 allergologo (m) alergolog
 anestesista (m) anestezjolog
 cardiochirurgo (m) kardiochirurg
 cardiologo (m) kardiolog
 chirurgo (m) chirurg
 dentista (m) dentysta
 dermatologo (m) dermatolog
 ematologo (m) hematolog

 geriatra (m)  geriatra
 ginecologo (m) ginekolog
 internista (m)  internista
 laringologo (m) laryngolog
 neurologo (m) neurolog
 neurochirurgo (m) neurochirurg
 oculista (m) okulista
 odontotecnico (m) protetyk
 oncologo (m) onkolog
 ortodontista (m) ortodonta
 ortopedico (m) ortopeda
 ostetrico (m) położnik
 pediatra (m)  pediatra
 psichiatra (m) psychiatra
 radiologo (m) radiolog
 reumatologo (m) reumatolog
 stomatologo (m) stomatolog

 esami ed interventi badania i zabiegi
 aborto (m) aborcja, przerwanie ciąży
 amputazione (f) amputacja
 analisi (f) analiza
  analisi batteriogica posiew
  analisi delle feci badanie kału
  analisi delle orine analiza moczu
  analisi del  sangue analiza krwi
 anamnesi (f) wywiad lekarski
 anestesia (f) znieczulenie
 agopuntura (f) akupunktura
biops ia (f) biopsja
 broncoscopia (f) bronchoskopia
 check–up (m) badanie okresowe
 clistere (m) lewatywa
 cura (f) kuracja, leczenie
 dieta (f)  dieta
 disintossicazione (f) odtrucie, 

detoksykacja
 endoscopia (f) endoskopia
 esame (m) badanie
  esame audometrico badanie słuchu
  esame elettrocardiografico EKG, 

elektrokardiografia
  esame radiografico RTG, prześwietlenie
 estrazione ekstrakcja, usunięcie
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 gastroscopia gastroskopia
 ingessatura (f) gipsowanie
 laparotomia  laparotomia
 mammografia (f)  mammografia
 misurazione della pressione pomiar 

ciśnienia krwi
 narcosi (f) znieczulenie ogólne, 

narkoza
 pap– test (m) badanie cytologiczne
  prelievo di muco wymaz
  prelievo di  sangue pobranie krwi
 puntura (f) zastrzyk
 raschiamento (m) łyżeczkowanie
 resezione (f) resekcja
 riabilitazione rehabilitacja
 spirometria (f)  spirometria
 terapia (f)  terapia, leczenie
 test (m)  test
 tomografia computerizzata (f) 

tomografia komputerowa
 trasfusione (f) transfuzja
 ultrasonografia (f) USG, 

 ultrasonografia
 vaccinazione (f) szczepiene

TERMINY OGÓLNE
 ammalarsi zachorować, rozchorować 

się
  avere un colorito sano mieć zdrowy 

wygląd
  avere le nausee mieć nudności

  avere disturbi mieć dolegliwości
 curarsi leczyć się
 donatore di  sangue (m) krwiodawca
 decedere umrzeć
 essere ammalato, malato być chorym
 essere gravida, incinta być w ciąży
 essere raffreddato być przeziębionym
 essere sano come un  pesce być 

zdrowym jak ryba
 guarire wyzdrowieć
 guastarsi la  salute zniszczyć sobie 

zdrowie
 morire umrzeć
 morte (f) śmierć
 nascere urodzić się
 parto (m) poród
  parto cesareo poród poprzez cięcie 

cesarskie
 partorire rodzić
 prendere il  raffreddore przeziębić się
 salute (f) zdrowie
 stare czuć się
  stirare le  gambe (fig) wyciągnąć nogi
 sentirsi czuć się
 soffrire di cierpieć na
  stare bene czuć się dobrze
  stare  poco bene czuć się niezbyt 

dobrze
  stare male czuć się źle
 starnutire kichać
 sudare pocić się

 chiamarsi nazywać się
 celibe (m) kawaler
 cittadinanza (f) obywatelstwo
 cognome (m) nazwisko
  cognome da  nubile nazwisko 

panieńskie
 concubina (f) konkubina

 concubino (m) konkubent
 coniuge (m) małżonek
 consorte (m, f) małżonek, małżonka
data (f) di nascità data urodzenia
 divorziato (m) rozwiedziony
 domicilio (m) miejsce zamieszkania
 età (f inv) wiek

4  DATI PERSONALI
DANE OSOBOWE
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 fidanzata (f) narzeczona
 fidanzato (m) narzeczony
luogo (m) di nascità miejsce 

urodzenia
 marito (m) mąż
 moglie (f) żona
 nazionalità (f) narodowość
 nubile (f)  panna
 residenza (m) miejsce stałego pobytu
 sesso (m) płeć
  sesso femminile płeć żeńska
  sesso maschile płeć męska
 sposato żonaty
 sposata mężatka
 stato civile (m) stan cywilny
 vedova (f) wdowa
 vedovo (m) wdowiec

 età wiek
 adolescente (m, f) nastolatek, 

nastolatka
 adulto dorosły
 anziano (m) starszy człowiek
 bambina (f) dziewczynka
 bambino (m) chłopczyk
 bambini (mpl) dzieci
 giovane młody, młoda
 maggiorenne pełnoletni, pełnoletnia
 minorenne małoletni, małoletnia
 neonato (m) noworodek
 vecchio stary

 religione religia
 anglicanesimo (m) anglikanizm
 buddismo (m) buddyzm
 cattolicesimo (m) katolicyzm
 islam (inv)  islam
 ortodossia (f) prawosławie
 protestantesimo (m) protestantyzm

   andare in  chiesa chodzić do kościoła
 arcivescovo (m) arcybiskup
 cardinale (m) kardynał
  chiesa (f) Kościół

   chiesa cattolica kościół katolicki
  confessione (f) spowiedź
 credente (m, f) osoba wierząca
  culto (m) kult, religia, obrzęd
 diocesi (f) diecezja
  fede (f) wiara
  fedele (m, f) wierny
  messa (m) msza
   omelia (f) homilia
 parrocchia (f) parafia
 parrocco (m) proboszcz
  predica (f) kazanie
  predicare wygłaszać kazanie
 prete (m) ksiądz
  pregare modlić się
  preghiera (f) modlitwa
 religione (f) religia
 saderdote (m) kapłan
  santa   messa msza święta
  Santo Padre Ojciec Święty
  vescovo (m) biskup

 luogo di  abitazione miejsce 
zamieszkania

 abitare mieszkać
 abitazione (f) mieszkanie, miejsce 

zamieszkania
codice (m) postale kod pocztowy
 domicilio (m) miejsce zamieszkania
in  via przy ulicy
 luogo di  abitazione miejsce 

zamieszkania
  numero civico (m) numer posesji
 piazza (f) plac
via (f) ulica
 vivere mieszkać
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 come è un uomo? jaki jest człowiek?
 affettuoso uczuciowy
 affezionato przywiązany
 allegro wesoły, radosny
 amabile uprzejmy
 antipatico antypatyczny
 aperto otwarty
 amichevole przyjacielski
 ardito śmiały
 arrogante arogancki
 avaro skąpy
 buono dobry, poczciwy
un buon uomo poczciwina
 capace zdolny
 cattivo zły
 competente kompetentny
 complessato zakompleksiony
 contento zadowolony
 coraggioso odważny
 crudele okrutny
 dolce spokojny, łagodny
 educato dobrze wychowany
 deciso zdecydowany
 forte, di carattere forte silny, o silnym 

charakterze
 gentile grzeczny
 generoso hojny
 incapace mało zdolny
 indeciso niezdecydowany
 in  gamba na poziomie
 irresponsabile nieodpowiedzialny
 intelligente inteligentny
 laborioso pracowity
 malcontente (m) malkontent
 modesto skromny
 ottimista (m, f) optymista
 pauroso bojaźliwy
 portato a uzdolniony
 pessimista (m, f) pesymista
 pigro leniwy

 preciso dokładny
 presuntuoso zarozumiały
 prudente ostrożny
 responsabile odpowiedzialny
 ritirato zmknięty w sobie, odludek
 sensibile wrażliwy
 serio poważny
 sfacciato bezczelny
 sicuro di se stesso pewny siebie
 simpatico sympatyczny
 socievole towarzyski
 spiritoso dowcipny
 sveglio bystry, żywy
 testardo uparty
 timido nieśmiały
 tranquillo spokojny
 vanitoso próżny
 vigliacco nikczemny

 vizi nałogi
 alcoolismo (m) alkoholizm
 farmacodipendenza (f) lekomania
 fumo (m) palenie tytoniu
 sessocolismo (m) seksoholizm
 tossicomania (f) narkomania
 videodipendenza (f) uzależnienie 

od oglądania telewizji

  5  CARATTERE DELL’UOMO
USPOSOBIENIE CZŁOWIEKA
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 edificio budynek
 annesso (m) przybudówka
 ascensore (m) winda osobowa
 atrio (m) hol
 balcone (m) balkon
 battente (m) skrzydło drzwi, okna
 calorifero (m) kaloryfer
 caminetto (m) kominek
 cancello (m) brama, furtka
 cappa (f) okap kuchenki
 citofono(m) domofon
 corridoio (m) korytarz
 cortile (m) dziedziniec, podwórko
 entrata (f) wejście
 finestra (f) okno
 fondamenta (fpl) fundamenty
 garage (m) garaż
 giardino (m) ogród
 grondaia (f) rynna
 infissi (mpl) futryny
 ingresso (m) wejście
 locale (m) lokal, pomieszczenie
 loggia (f)  loggia
 maniglia (f) klamka
 mezzanino (m) antresola
 muro (m) ściana murowana
 pannello (m) panel
 parete (f) ściana
 parquet (m) parkiet
 pavimento (m) podłoga
 persiana (f) okiennica
 piano (m) piętro
 pianterreno (m) parter
 porta (f) drzwi
  porta  d’entrata,  d’ingresso drzwi 

wejściowe
  porta girevole drzwi obrotowe
  porta scorrevole drzwi przesuwne
 portineria (f) portiernia
 riscaldamento centrale (m) centralne 

ogrzewanie

 scala (f) schody
 seminterrato (m) suterena
 soffitta (f) strych
 soffitto (m) sufit
 soglia (f) próg
 sottotetto (m) poddasze
 stanza (f) pokój
 stufa (f) piec
 termosifone (m) grzejnik, kaloryfer
 terrazza (f) taras
 tetto (m) dach
 uscita (f) wyjście
 vano (m) pomieszczenie
  vano  scala klatka schodowa
 veranda (f) weranda

 tipi di  abitazione rodzaje domów 
i mieszkań

 appartamento (m) apartament, 
mieszkanie

 attico (m) luksusowe mieszkanie 
na najwyższym piętrze

 baracca (f) barak
 bungalow (m)  bungalow, domek 

letniskowy
 capanna (f) chałupa, chata
 casamento (m) blok mieszkalny, duży 

budynek
 caserma (f) koszary
 castello (m) zamek
 edificio (m) budynek
 grattacielo (m) wieżowiec
 monolocale (m) kawalerka
 monofamiliare (f) dom jednorodzinny
 palazzo (m) kamienica, pałac
 penthouse (inv) luksusowe mieszkanie 

na najwyższym piętrze
 plurifamiliare (f) dom wielorodzinny
 studio (m) kawalerka
 villa (f) willa

6  CASA
DOM
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 locali pomieszczenia
 anticamera (f) przedpokój
 bagno (m) łazienka
 camera (f) pokój
  camera da  letto sypialnia
  camera dei  bambini pokój dziecinny
 cantina (f) piwnica
 corridoio (m) przedpokój
 cucina (f) kuchnia
 dispensa (f) spiżarnia
 gabinetto (m) toaleta, WC
 lavanderia (f) pralnia
 ripostiglio (m) schowek
sala (f) da  pranzo jadalnia
 salotto (m) salon
 sauna (f)  sauna
 soggiorno (m) pokój dzienny
 studio (m) gabinet

 ammobiliamento umeblowanie
 armadietto (m) szafeczka
 armadio (m) szafa
  armadio a  muro szafa w ścianie
 buffet (m) bufet
 canapé (m) sofa
 carrello (m) stolik na kółkach, barek
 cassapanca (f) skrzynia ława
 cassettone (m) komoda
 console (f) półeczka
 credenza (f) kredens
 divano (m) kanapa
  divano– letto (m) kanapa rozkładana, 

wersalka
 dondolo (m) fotel bujany, fotel 

na biegunach
 guardaroba (m) duża szafa ubraniowa
 lettino (m) łóżeczko dziecięce
 letto (m) łóżko
  letto a  castello łóżko piętrowe
  letto matrimoniale łóżko podwójne, 

małżeńskie
 libreria (f) biblioteczka
 mobiletto (m) szafeczka

 mobile  porta TV szafka, stolik pod 
telewizor

 mobili componibili (mpl) meble 
segmentowe

 mobili ad incasso meble 
do zabudowy

 poltrona (f) fotel
  poltrona girevole fotel obrotowy
 portacomputer (m) stolik pod komputer
 portaombrelli (m) stojak na parasole
 portariviste (m) stojak na czasopisma
 portatelefono (m) stolik pod telefon
 scaffale (m) regał, półki na książki
 scrivania (f) biurko
 sedia (f) krzesło
 seggiolino (m) wysokie krzesełko dla 

dziecka
 sgabello (m) stołek, taboret
 specchiera (f) toaletka, tremo
 tavolino (m) stolik
 tavolo (m) stół

 illuminazione oświetlenie
 abat–jour (m) abażur
appliqué (m) da  parete kinkiet
 candelabro (m) kandelabr
 faretti orientabili (mpl) reflektorki 

ruchome
 lampada (f) lampa
  lampada a stelo lampa stojąca
 lampadario (m) żyrandol
 lampadina (f) lampka nocna, żarówka
 paralume (m) klosz
 plafoniera (f)  plafoniera

 bagno łazienka
 accappatoio (m) płaszcz kąpielowy
 asciugamano (m) ręcznik
 bidè (m) bidet
carta (f) igienica papier toaletowy
 dentifricio (m)  pasta do zębów
 doccia (f) prysznic
 lavandino (m) umywalka
 piastrelle (fpl) glazura, kafelki
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 portasciugamani (m) wieszak na ręczniki
 portarotolo (m) wieszak na papier 

higieniczny
 portasapone (m) mydelniczka
 rasoio (m) brzytwa
  rasoio elettrico elektryczna maszynka 

do golenia
  rasoio di sicurezza maszynka 

do golenia
 rubinetto (m) kran
 sapone (m) mydło
 scaldabagno (m) piecyk łazienkowy
  sedile copriwater (m) deska klozetowa
 shampo (m) szampon
 spazzolino da denti (m) szczoteczka 

do zębów
 specchio (m) lustro
 stendibiancheria (f) suszarka łazienkowa
 tazza (f) muszla klozetowa
 telo da  bagno (m) ręcznik kąpielowy
 vasca da  bagno (f) wanna
 vasca con idromassaggio wanna 

z hydromasażem
 water (m) muszla klozetowa

 cucina kuchnia
 acquaio (m) zlew
 armadietto (m) szafka
 asciugapiatti (m) ścierka do naczyń
 cassetto (m) szuflada
 cappa (f) okap
 congelatore (m) zamrażalnik
 cucina (f) kuchenka
  cucina a  gas kuchenka gazowa
  cucina elettrica kuchenka elektryczna
 espresso (m) ekspres do kawy
 fornello (m) piecyk
 forno (m) piecyk, piekarnik
  forno (a) microonde kuchenka 

mikrofalowa
 freezer (m) zamrażalnik
 frigo,  frigorifero (m) lodówka, chłodziarka
 frullatore (m) mikser
 lavastoviglie (m) zmywarka do naczyń

 lavello (m) zlewozmywak
 macinacaffè (m inv) młynek do kawy
 patumiera (f) kosz na śmieci
 ripiano (m) blat, półka
 robot da  cucina (m) robot kuchenny
 scolapiatti (m) suszarka do naczyń
 tostapane (m) toster, opiekacz 

do pieczywa

 ripostiglio schowek
 aspirapolvere (m) odkurzacz
  asse da stiro (m) deska do prasowania
 bacinella (f) miska
 cera da  pavimento (f)  pasta do podłóg
 cesta (f) kosz
 copriasse da stiro (m) pokrowiec 

na deskę do prasowania
 detersivi (mpl) środki czystości
  ferro da stiro (m) żelazko
 lucidatrice (f) froterka
 paletta (f) szufelka
 pezza per la  polvere (f) ściereczka 

do kurzu
 scala (f) drabina
  scopa (f) szczotka do zamiatania
 secchio (m) kubeł, wiadro

 lavori domestici prace domowe
 aggiustare naprawiać
 asciugare i piatti wycierać naczynia
 cucinare gotować
 cucire szyć
 dare una pulita robić pobieżne 

porządki
 dare una lavata umyć coś pobieżnie
 fare il bucato prać ręcznie
 fare il  letto ścielić łóżko
 lavare myć, prać
  lavare i piatti zmywać naczynia
 mettere in ordine porządkować, robić 

porządek
 preparare da  mangiare przygotować 

jedzenie
 pulire czyścić, oczyścić
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  pulire le  scarpe czyścić buty
 rammendare cerować, łatać
 spolverare odkurzać, wycierać kurz

 stirare prasować
 svuotare la pattumiera wynosić 
śmiecie

 babbo (m) tatuś
 bisnonna (f) prababka
 bisnonno (m) pradziadek
 cognata (f) szwagierka
 cognato (m) szwagier
 cugina (f) kuzynka
 cugino (m) kuzyn
 figli (mpl) dzieci, synowie
 figlia (f) córka
  figlia unica jedynaczka
 figliastra (f) pasierbica
 figliastro (m) pasierb
 figlio (m) syn
  figlio primogenito syn pierworodny
  figlio unico jedynak
 fratellastro (m) brat przyrodni
 fratelli (mpl) bracia
 fratello (m) brat
  fratello di  latte brat mleczny
  fratello maggiore starszy brat
  fratello minore młodszy brat
 gemello (m) bliźniak
 genero (m) zięć
 genitori (mpl) rodzice
 madre (f) matka
 madrina (f) matka chrzestna
 mamma (m) mamusia
 marito (m) mąż
 matrigna (f) macocha
 moglie (f) żona
 nipote (m, f) wnuk, wnuczka; siostrzeniec, 

siostrzenica, bratanek, bratanica
 nonna (f) babcia
 nonni (mpl) dziadkowie
 nonno (m) dziadek

 nonnino (m) dziadziuś
 nuora (f) synowa
 papà (m) tatuś
 parente (m, f) krewny, krewna
 patrigno (m) ojczym
 pronipote (m, f) prawnuk, prawnuczka
 sorella (f) siostra
 sorellastra (f) przyrodnia siostra
 suocera (f) teściowa
 suocero (m) teść
 zia (m) ciotka, stryjenka
 zio (m) wujek, stryj

  vita  familiare życie rodzinne
anniversario (m) del  matrimonio 

rocznica ślubu
 battesimo (m) chrzest, chrzciny
 compleanno (m) urodziny
 cresima (f) bierzmowanie
 divorzio (m) rozwód
 fidanzamento (m) zaręczyny
 funerale (m) pogrzeb
 matrimonio (m) ślub, małżeństwo
  matrimonio civile ślub cywilny
  matrimonio religioso ślub kościelny
 nozze (fpl) ślub, wesele
  nozze  d’argento srebrne wesele
  nozze  d’oro złote gody
  nozze di diamante brylantowe gody
 onomastico (m) imieniny
 prima comunione (f) pierwsza komunia

 amici, conoscenti przyjaciele, znajomi
 alleato (m) sprzymierzeniec
 amicizia (f) przyjażń

7  FAMIGLIA, PARENTI
RODZINA, KREWNI

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   384Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   384 3-01-12   12:51:463-01-12   12:51:46

3136893



3136893

  FAMIGLIA, PARENTI •

385

 amico (m) przyjaciel
  amico intimo serdeczny przyjaciel
 amicone (m) kumpel
 caro  amico (m) serdeczny przyjaciel
 collaboratore (m) współpracownik
 collega (m, f) kolega, koleżanka
 compaesano (m) krajan, rodak
 compagno (m) kolega, towarzysz
  compagno d’armi kolega z wojska, 

towarzysz broni
  compagno di sventura towarzysz 

niedoli
  compagno di  vita towarzysz życia
 compagnone (m) kompan
 conoscente (m, f) znajomy, znajoma
 partner (m)  partner

 conoscere poznać, znać
 convivere mieszkać razem, żyć 

na kocią łapę
 essere   amico być przyjacielem
 essere   molto   amico di qualcuno być 

z kimś bardzo zaprzyjaźnionym
  far   amicizia zaprzyjaźnić się
 fare la conoscenza poznać kogoś
   mantenere rapporti amichevoli 

utrzymywać przyjacielskie stosunki

 sentimenti ed emozioni uczucia 
i emocje

 adorazionie (f) uwielbienie, adoracja
 affetto (m) uczucie
 affezione (f) przywiązanie
 agitazione (f) podniecenie, 

wzburzenie
 alienazione (f) wyobcowanie
 allegrezza (f) radość, wesołość
 amarezza (f) rozgoryczenie
 amore (m) miłość
  amore a prima  vista miłość 

od pierwszego wejrzenia
 ammirazione (f) podziw
 arrabiarsi złościć się, zezłościć się
 colera (f) złość
 commozione (f) wzruszenie
 delusione (f) rozczarowanie

 depressione (f) depresja, 
przygnębienie

 desiderio (m) pragnienie
 disperazione (f) rozpacz, desperacja
 dispiacere (m) przykrość
 dolore (m) żal
 felicità (f) szczęście
 gelosia (f) zazdrość
 geloso zazdrosny
 gioia (f) radość
 impazienza (f) niecierpliwość, 

zniecierpliwienie
 invidia (f) zawiść
 ira (f) gniew
 melancolia (f) melancholia
 nostalgia (f) tęsknota
 odio (m) nienawiść
 paura (f) lęk, strach
 pazienza (f) cierpliwość
 preoccupazione (f) zaniepokojenie, 

zmartwienie
 simpatia (f) sympatia
 stress (m) stres
 tensione (f) napięcie
 timore (m) obawa
 tristezza (f) smutek
 voglia (f) ochota, chęć

 sconcentrato rozproszony
 sconsolato niepocieszony
 scontento niezadowolony
 sfortunato mający pecha, pechowy
 spaventato przestraszony
 essere agitato być wzburzonym
 essere commossso być wzruszonym
 essere deluso być rozczarowanym
 essere eccitato być podnieconym
 essere  felice być szczęśliwym
 essere infelice być nieszczęśliwym
 essere distrutto być załamanym
 essere innamorato być zakochanym
  essere innamorato cotto być 

zakochanym  po uszy
 essere preoccupato być 

zaniepokojonym, zmartwionym
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 essere viziato być rozpieszczonym

 abbracciare obejmować
 accarezzare pieścić, przytulać
  avere paura bać się
  avere  voglia di mieć ochotę
 baciare całować
 consolare pocieszać
 consolarsi pocieszać się
 lamentarsi skarżyć się, żalić się
  perdere la   pazienza stracić cierpliwość
  piangere płakać, opłakiwać
    piangere di   dolore, di   gioia płakać 

z żalu, z radości
 preoccuparsi martwić się, niepokoić się
    provare la  nostalgia czuć tęsknotę
  saltare di  gioia podskakiwać z radości
  spaventarsi przestraszyć się
  temere obawiać się
  volere chcieć

TERMINY OGÓLNE
   ammogliarsi ożenić się
 battezzare ochrzcić
capo di famiglia (m) głowa rodziny
 concludere un  matrimonio zawrzeć 

związek małżeński
  fare le  nozze wyprawić wesele
  festeggiare il  compleanno obchodzić 

urodziny
 festeggiare il  fidanzamento 
świętować zaręczyny

  invitare a  nozze zaprosić na ślub
  padre di  famiglia ojciec rodziny
 risposarsi ponownie ożenić się, wyjść 

za mąż
 sposare poślubić
 sposarsi pobrać się
  tenere a  battesimo trzymać do chrztu

 prodotti alimentari artykuły 
spożywcze

 aceto (m) ocet
 burro (m) masło
 cacao (m) kakao
 caffè (m) kawa
  caffè in chicchi kawa ziarnista
  caffè solubile kawa rozpuszczalna
 ciabatta (f)  ciabatta
 ciambella (f) obwarzanek
 caramelle (fpl) cukierki
 carne (f) mięso
 cioccolato (m), cioccolata (f) 

czekolada
 cioccolata amara czekolada gorzka
 cioccolata al  latte czekolada mleczna

  cioccolato  ripieno czekolada 
nadziewana

 concentrato di  pomodoro (m) 
koncentrat pomidorowy

 confettura (f) konfitury
 conserve alimentari (fpl) konserwy
 cornetto (m) rogalik, rożek
 cracker (m) krakers
 dado (m) kostka rosołowa
 farina (f) mąka
  farina di frumento mąka pszenna
  farina di granturco mąka 

kukurydziana
 fette biscotatte sucharki
 formaggio (m) ser
  formaggio  dolce ser łagodny
  frutta sciroppata owoce w syropie

8  CIBO
JEDZENIE
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 gelatina (f) galaretka
 grissino (m) kruchy paluszek
 latte (m) mleko
  latte  condensato mleko skondensowane
  latte intero tłuste mleko
  latte  magro chude mleko
  latte in  polvere mleko w proszku
  latte pastorizzato mleko pasteryzowane
 latticini (mpl) nabiał
 margarina (f) margaryna
 marmellata (f) dżem, marmolada
 michetta (f) kajzerka
 miele (m) miód
 nutella (f) krem orzechowy
 olio (m) olej, oliwa
 pane (m) chleb
  pane  bianco biały chleb
  pane integrale chleb razowy
  pane di segale chleb żytni
 pangrattato (m) bułka tarta
 panna (f) śmietana
  panna da  cucina kwaśna śmietana
  panna montata bita śmietana
 passata (f) przecier
 pasta (f) makaron, kluski
 pomodori pelati (mpl) pomidory bez 

skórki, w zalewie
 riso (m) ryż
 sale (m) sól
 salumi (mpl) wędliny
 semolino (m) kasza manna
 tè (m) herbata
 uova (mpl) jaja
 zucchero (m) cukier
  zucchero in  polvere cukier puder
  zucchero semolato cukier miałki
  zucchero vanigliato cukier waniliowy

 pasta makaron, kluski
 canelloni (mpl) grube rurki
 conchiglie (fpl) muszelki
 farfalle (fpl) kokardki
 fusili (mpl) świderki
 gnocchi (mpl) kopytka

 lasagna (fpl)  lasagna
 maccheroni (mpl) makaron
 nidi (mpl) gniazdka
 orecchioni (mpl) uszka
 pappardelle (fpl) wstążki karbowane
  pasta fresca świeży makaron
 ravioli (mpl) pierożki
 rigatoni (mpl) rurki
 spaghetti (mpl)  spaghetti
 tagliatelle (fpl) wstążki
 tortellini (mpl) pierożki, uszka

 verdura warzywa
 aglio (m) czosnek
 asparagi (mpl) szparagi
 barbabietola (f) burak
 broccoli (mpl) brokuły
 cappuccina (f) sałata głowiasta
 carciofo (m) karczoch
 carota (f) marchew
 cavolfiore (m) kalafior
 cavolo (m) kapusta
 ceci (mpl) groch
 cetriolo (m) ogórek
 cicoria (f) cykoria
 cipolla (f) cebula
 fagiolini verdi (mpl) fasolka 

szparagowa
 fagiolo (m) fasola
 fava (f) bób
 granoturco (m) kukurydza
 lattuga (f) sałata
 melanzana (f) bakłażan
 patata (f) ziemniak
 peperone (m) papryka
 piselli (mpl) groszek
 pomodoro (m) pomidor
 porro (m) por
 prezzemolo (m) pietruszka
 rafano (m) chrzan
 rapa (f) rzepa
 ravanello (m) rzodkiewka
 rucola (f) rukiewka
 sedano (m) seler
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 spinacci (mpl) szpinak
 zucca (f) kabaczek, dynia
 zucchina (f) cukinia

 funghi mangerecci grzyby jadalne
 bubbola (f) kania
 chiodino (m) opieńka
 gallinaccio (m) kurka
 porcino (m) borowik
 prataiolo (m) pieczarka
 spugnola (f) smardz
 tartufo (m) trufla

 frutta owoce
 agrumi (mpl) cytrusy
 albicocca (f) morela
 amarena (f) wiśnia łutówka
 ananas (m)  ananas
 anguria (f) arbuz
 arachide (f) orzech arachidowy
 arancia (f) pomarańcza
 banana (f) banan
 castagna (f) kasztan
 ciliegia (f) czereśnia
 cocco (m) orzech kokosowy
 dattero (m) daktyl
 fico (m) giga
 fragola (f) truskawka
  fragola di  bosco (f) poziomka
 kiwi (m)  kiwi
 lampone (m) malina
 mandarino (m) mandarynka
 mandorla (f) migdał
 mela (f) jabłko
 melagrana (f) granat
 melone (m) melon
 mirtillo (m) borówka, czarna jagoda
 nocciola (f) orzech laskowy
 noce (f) orzech włoski
 papaia (f) papaja
 pera (f) gruszka
 pesca (f) brzoskwinia
  pesca nettarina (f) nektarynka
 pistacchio (m) orzeszek pistacjowy

 pompelmo (m) grejpfrut
 prugna (f) śliwka
 ribes (m) porzeczka
 susina (f) śliwka
 uliva (f) oliwka
 uva (f) winogrono
  uva sultanina rodzynki
  uva spina agrest

 spezie przyprawy
 alloro (m) ziele laurowe
 anice (m) anyżek
 ginepro (m) jałowiec
 basilico (m) bazylia
 cannella (f) cynamom
 chiodi di  garofano (mpl) godździki
 coriandolo (m) kolendra
 cumino (m) kminek
 estragone (m) estragon
 foglie di  prezzemolo (fpl) natka 

pietruszki
 lavanda (f) lawenda
 levistico (m) lubczyk
 maggiorana (f) majeranek
  noce moscata (f) gałka muszkatołowa
 origano (m) lebiodka
 pepe (m) pieprz
 peperoncico (m) papryczka
 rosmarino (m) rozmaryn
 salvia (f) szałwia
 timo (m) tymianek
 vaniglia (f) wanilia
 zafferano (m) szafran
 zenzero (m) imbir

 carne mięso
 agnello (m) jagnięcina
  carne da  brodo (f) mięso rosołowe
  carne di  cavallo (f) konina
  carne di  montone, ovina (f) baranina
  carne di  maiale (m) wieprzowina
  carne di manzo (m) wołowina
  carne di  vitello (m) cielęcina
carrè (m) di  maiale schab karkowy
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 coniglio (m) królik
 coppa (f) karkówka
 coscia (f) udziec
 costata (f) antrykot
 costole (fpl) żeberka
 filetto (m) polędwica
   filetto di manzo polędwica wołowa
 frattaglie (fpl) podroby
 goletta (f) podgardle
 lombata (f) comber
 lombo (m) biodrówka
 lonza (f) schab karkowy, szynka 

(wieprzowa)
 ossobuco (m) gicz
 pancetta (f) boczek
 roast beef (m) rostbef
 spalla (f) łopatka
 testa (f) głowizna
 trippa (f) flaki

 pollame drób
 anatra (f) kaczka
 faraona (f) perliczka
 gallina (f) kura
 oca (f) gęś
 pollo (m) kurczak
 tacchino (m) indyk

 selvaggina dziczyzna
 capriolo (m) koziołek
 cervo (m) jeleń
 cinghiale (m) dzik
 fagiano (m) bażant
 lepre (f) zając
 starna (f) kuropatwa

 salumi wędliny
 coppa (f) salceson
 lonza (f) schab
 mortadella (f) mortadela
  pancetta affumicata (f) boczek 

wędzony
 prosciutto (m) szynka

  prosciutto  affumicato szynka 
wędzona

   prosciutto cotto szynka gotowana
  prosciutto crudo szynka surowa
 salame (m) salami
 salsiccia (f) kiełbasa
 sanguinaccio (m) kaszanka
 speck (m) słonina
 strutto (m) smalec
 würstel (m) parówka

 pesci ryby
 acciuga (f) sardela
 anguilla (f) węgorz
 aringa (f) śledź
 branzino (m) labraks
 carpa (f) karp
 luccio (m) szczupak
 merluzzo (m) dorsz
 nasello (m) morszczuk
 orata (f) dorada
 pescecane (m) rekin
 pescegatto (m) sum
  pesce persico (m) okoń
 salmone (m) łosoś
 sardina (f) sardynka
 sgombro (m) makrela
 sogliola (f) sola
 storione (m) jesiotr
 tinca (f) lin
 tonno (m) tuńczyk
 trota (f) pstrąg

 frutti di  mare owoce morza
 aragosta (f) langusta
 calamaro (m) kalmar
 cozza (f) omułek
 gamberetto (m) krewetka
  gambero (m) rak, homar
 ostrica (f) ostryga
 polpo (m) ośmiornica
 scampo (m) homar
 vongola (f) małż
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 sapore smak
 acido kwaśny
 acre cierpki
 agro kwaśny, cierpki
 amaro gorzki
 delicato delikatny
 dolce słodki
 dolciastro mdły
 piccante pikantny
 pungente ostry
 salato słony
 soave łagodny
 squisito wyborny
 stomachevole obrzydliwy, mdlący
 vinoso winny

 bibite napoje orzeźwiające
 acqua (f) woda
  acqua minerale woda mineralna
 naturale niegazowana
 gassosa gazowana
  acqua tonica tonik
 aranciata (f) oranżada
 campari (m)  campari
 frullato (m) di  frutta koktail owocowy
 limonata (f) lemoniada
 spremuta (f) sok ze świeżo 

wyciskanych owoców
 succo di  frutta sok owocowy

 bevande calde napoje gorące
 bavarese (f) bawarka
 cacao (m) kakao
 caffè (m) kawa
  caffè corretto kawa z alkoholem
  caffè  espresso kawa z ekspresu
  caffè macchiato kawa z odrobiną mleka
  caffè ristretto bardzo mocna kawa
  caffè  turco kawa  po turecku
 caffelatte kawa z mlekiem
 camomilla (f) herbatka rumiankowa
 cappuccino (m)  cappuccino
cioccolata (f) gorąca czekolada
 tè (m) herbata

  tè al  limone herbata z cytryną
 tisana (m) herbatka ziołowa

 bevande alcoliche napoje alkoholowe
 amaretto (m) likier migdałowy
 aperitivo (m) aperitif
 birra (f) piwo
  birra bionda jasne piwo
  birra rossa piwo czerwone
  birra scura ciemmne piwo
  birra alla spina piwo beczkowe
 brandy (m)  brandy
 champagne (m) szampan
 cognac (m) koniak
 digestivo (m) alkohol na trawienie
 gin (m)  gin
 grappa (f) wódka z winogron
 liquore (m) likier, wódka gatunkowa
 limoncello (m) nalewka z cytryn
 maraschino (m) likier wiśniowy
 punch (m) poncz
 rum (m)  rum
 sambuca (f) likier z czarnego bzu
 sidro (m) jabłecznik, cydr
 spumante (m) wino musujące
 vino (m)  vino
  vino  bianco białe wino
  vino frizzante wino musujące
  vino da pasto wino stołowe
  vino  dolce wino słodkie
  vino  rosso wino czerwone
  vino semisecco wino półwytrawne
  vino  secco wino wytrawne
 vodka (f) wódka
 vov (m) likier jajeczny, adwokat

 preparazione dei cibi przygotowanie 
potraw

 affettare kroić w plastry
 aggiungere dodać
 arrostire piec, opiekać
 avvolgere zawijać
 battere ubijać
 bollire gotować
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 brasare dusić na małym ogniu
 colare odcedzać
 condensare zagęszczać
 congelare zamrażać
 cucinare gotować, zajmować się 

kuchnią
 cuocere gotować
 diluire rozpuszczać
 disossare usunąć kości
 evaporare odparować
 farcire faszerować
 filettare filetować ryby
 fondere rozpuścić
 frullare miksować
 gratinare trzeć na tarce
 impanare panierować
 impastare zagniatać ciasto
 infornane włożyć do pieca
 lavare myć, zmywać
 lessare gotować we wrzątku
 macinare zemleć
 marinare marynować mięso
 mescolare mieszać
 passare przecierać
 pelare obierać ze skórki
 pepare pieprzyć
 raffreddare studzić, schładzać
 riempire nadziewać
 salare solić
 scaldare podgrzać
 scolare odcedzić
 soffriggere podsmażyć
 stufare dusić
 tagliare kroić
 travasare przelać
 tritare zemleć, posiekać
 versare wlać
 zuccherare słodzić

 come servire jak podawać
 affettato w plasterkach
 affumicato wędzony
 ai  ferri z rusztu
 al  dente nierozgotowany (makaron)
 al  forno pieczony
 alla  griglia grilowany

 allo spiedo z rożna
 al  sangue krwisty
 al vapore na parze
 arrostito opiekany
 arrosto pieczony
 bollito gotowany
 condensato skondensowany, 

zagęszczony
 condito przyprawiony
 fritto smażony
 in  gelatina w galarecie
 in  padella z patelni
 in salamoia w solance
 ripieno nadziewany
 soffritto przysmażony
  sott’aceto w occie
 stracotto rozgotowany
 stufato duszony
 tritato mielony

 pasti posiłki
 colazione (f) śniadanie
 pranzo (m) obiad
 merenda (f) podwieczorek
 spuntino (m) przekąska
 cena (f) kolacja

 portate dania
 antipasto (m) przystawka
 contorno (m) surówka, dodatek 

z warzyw
 dessert (m) deser
 minestra (f) zupa
  piatto caldo (m) danie gorące
  piatto freddo (m) danie zimne
 primo (m) pierwsze danie
 secondo (m) drugie danie
 zuppa (f) zupa

 pietanze potrawy

 antipasti przystawki
  affettato misto (m) półmisek wędlin
 caprese (f) sałatka z mozzarelli, 

pomidorów i bazylii
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 carpaccio (m) surowa polędwica 
z oliwą, sokiem z cytryny

 caviale (m) kawior
 frutti di  mare owoce morza
  insalata russa (f) sałatka włoska
 lumache (fpl) ślimaki
 patè (m) pasztet
 prosciutto (m) szynka
  prosciutto cotto szynka gotowana
  prosciutto crudo szynka surowa
 salmone (m)  affumicato łosoś wędzony
  salumi assortiti (mpl) zestaw wędlin
 tartina (f) tartinka
 tramezzino (m) sandwicz

 piatti a   base di  uova potrawy z jaj
 frittata (f) omlet
 uovo affogato jajko w szklance, 

 po wiedeńsku
 uovo à la coque jajko na miękko
 uovo al. tegamino jajko sadzone
  uova fritte jajka smażone
 uovo in  camicia jajko w koszulce
 uovo sodo jajko na twardo
  uova strapazzate jajecznica

 minestre zupy
 brodo (m) rosół
 consommè (m) bulion
 crema (f) zupa krem
  minestra di  verdura zupa jarzynowa
 minestrone (m) zupa jarzynowa
 stracciatella (f) rosół z lanymi kluskami 

i parmezanem
  zuppa di  pesce zupa rybna

 secondi drugie dania
 carne dania mięsne
  arrosto di manzo, di  vitello pieczeń 

wołowa, cielęca
 bistecca (f) befsztyk
  bistecca alla fiorentina befsztyk florencki
 bollito (m) sztuka mięsa
  carne lessa mięso gotowane
 cotoletta (f) kotlet

  cotoletta alla milanese sznycel 
 po mediolańsku

 fegatino (m) wątróbka
  filetto di manzo polędwica wołowa
 ossobuco (m) gicz
  petto di  pollo (m) pierś kurczęcia
  pollo  allo spiedo kurczę z rożna
  pollo  arrosto kurczak pieczony
 polpetta (f) klopsik
 scaloppine (fpl) zraziki
 spezzatini di  vitello gulasz cielęcy
 stinco (m) golonka
 stufato (m) mięso duszone
  tacchino  arrosto indyk pieczony
 pesce dania z ryb
 calamari fritti smażone kalmary
  carpa  al  forno karp pieczony
 gamberi lessi raki gotowane
  pesce  al  forno ryba pieczona
  pesce  alla  griglia ryba z rusztu
 spiedino di gamberetti krewetki z rożna
  trota  alla  griglia pstrąg z rusztu

 condimenti dodatki
 besciamella (f) beszamel
 maionese (f) majonez
 salsa (f) sos
  salsa tartara sos tatarski
  salsa  verde zielony sos
 senape (f) musztarda

 contorni dodatki warzywne
 crauti (mpl) kiszona kapusta
 cipolline fresche świeże cebulki
 fagioli in umido fasolka w sosie 

pomidorowym
 funghi fritti grzyby smażone
 insalata (f) sałatka
  insalata fresca di stagione sałatka 

z warzyw sezonowych
 inslata di pomodori sałatka 

z pomidorów
 patate fritte frytki
 patate in purea purèe z ziemniaków
 patate cotte con la buccia ziemniaki 

w mundurkach
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 spinaccci al  burro szpinak z masłem
 verdure cotte warzywa gotowane
 verdure  alla  griglia warzywa grilowane

 dessert desery
 babà (m) babka rumowa
 biscotto (m) biszkopt, herbatnik
 bombolone (m) pączek
 brioche (f) caistko drożdżowe
 budino (m) budyń
 cassata (f) kassata
  coppa di  gelato pucharek lodów
 cornetto (m) rożek
 crema (f) krem
 crêpe (m) naleśnik
 frittella (f) racuszek
 gelato (m) lody
  macedonia di  frutta (f) sałatka owocowa
 meringa (f) beza
 pan di  Spagna ciasto biszkoptowe
 panettone (m) babka drożdżowa
  panna montata bita śmietana
 pasticcini (mpl) ciasteczka
 semifreddo (m) deser mrożony
 strudel (m)  strudel
 tiramisù (m) deser z  sera mascarpone 

i biszkoptów nasączonych kawą
 torta (f) tort
 wafer (m) wafel
 zabaione (m) krem jajeczny z winem 

marsala

  utensili da  cucina sprzęt kuchenny
 apribottiglie (m) otwieracz do butelek
 apriscatole (m) otwieracz do puszek
 batticarne (m) tłuczek do mięsa
 bilancia (f) waga
 casseruola (f) rondel
 cavatappi (m) korkociąg
 colapasta (m) durszlak
 coltello (m) nóż
 coltellone (m) tasak
 coperchio (m) pokrywka
 cucchiaio (m) łyżka
 cucchiaino (m) łyżeczka
 forchetta (f) widelec

 frullatore (m) mikser
 grattugia (f) tarka
 griglia (f) ruszt
 imbuto (m) lejek
 macchina per  caffè ekspres do kawy
 mestolo (m) łyżka wazowa
 padella (f) patelnia
 pentola (f) garnek
 setaccio (m)  sito
 spremiagrumi (m) wyciskacz do cytrusów
 stampo (m) forma do ciasta
 tegame (m) płaski rondel
 tortiera (f) tortownica
 tritatutto (m) maszynka do mielenia

 vasellame naczynia stołowe
 bicchiere (m) kieliszek, szklanka
 boccale (m) bokal, kufel
 burriera (f) maselniczka
 caffettiera (f) ekspresik do kawy, 

dzbanek do kawy
 calice (m) kielich
 coppa (f) płaski kieliszek
 fondina (f) głęboki talerz
 piattino (m) spodek, talerzyk
 piatto (m) talerz
  piatto  fondo głęboki talerz
  piatto ovale półmisek
  piatto  piano płytki talerz
 portaburro (m) maselniczka
 saliera (f) solniczka
 salsiera (f) sosjerka
 tazza (f) filiżanka
 teiera (f) imbryk
 vassoio (m) taca
 zuccheriera (f) cukiernica
 zuppiera (f) waza

 posate sztućce
 coltello (m) nóż
 cucchiaino (m) łyżeczka
 cucchiaio (m) łyżka do zupy
 forchetta (f) widelec
 forchettina (f) widelczyk
 paletta (f) łopatka
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 tipi di  bar rodzaje barów
 bar (m)  bar
 birreria (f) piwiarnia
 caffeteria (f) kawiarnia
 gelateria (f) lodziarnia
 osteria (f) gospoda, zajazd
 pizzeria (f)  pizzeria
 ristorante (m) restauracja
 self service (m)  bar samoobsługowy
 snack– bar (m)  bar przekąskowy
 taverna (f) gospoda
 tavola calda (f)  bar z gorącymi 

daniami
 tavola fredda (f)  bar z zimnymi 

daniami
 trattoria (f) gospoda

 ristorante restauracja
 cameriere (m) kelner
 capocuoco (m) szef kuchni
carta (f) karta dań
 conto (m) rachunek
 cuoco (m) kucharz
 lista dei vini karta win
 mancia (f) napiwek
 menù (m) menu
 ordinazione (f) zamówienie
 prenotazione (f) rezerwacja
 servizio (m) opłata za obsługę
 tovaglia (f) obrus
 tovagliolo (m) serwetka
  tovagliolo di carta serwetka 

papierowa

TERMINY OGÓLNE
 apparecchiare la tavola nakryć 

do stołu
 assaggiare próbować, kosztować
 cenare jeść kolację

 chiamare il  cameriere zawołać 
kelnera

 dare la  mancia dać napiwek
 disdire la  prenotazione odwołać 

rezerwację
 invitare a  pranzo zaprosić na obiad
  mangiare fuori jeść poza domem; jeść 

na świeżym powietrzu
 riempire il  bicchiere napełnić 

kieliszek
 versare nalewać
 offrire da bere poczęstować, zapłacić 

w restauracji
 ordinare zamawiać
 ospitare gościć
  pagare il  conto zapłacić rachunek
 portare in tavola podać do stołu
 pranzare jeść obiad
 prenotare rezerwować
 preparare da  mangiare przygotować 

jedzenie
 prepare un pasto przygotować posiłek
 saltare un pasto ominąć posiłek
 servire a tavola podawać do stołu
 sparecchiare la tavola sprzątać 

ze stołu
  tavolo appartato stolik na uboczu
  tavolo per  due stolik na dwie osoby

9  BAR, RISTORANTI
BARY, RESTAURACJE
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 vestiti ubrania
 abbigliamento (m) odzież, ubranie
  abbigliamento per  bambini odzież 

dziecięca
  abbigliamento femminile, da donna 

odzież damska
  abbigliamento da uomo odzież męska
 abitino (m) ubranko dziecięce
 abito (m) sukienka
  abito da  sera strój wieczorowy
 bermuda (mpl) bermudy
  blu jeans (mpl) dżinsy
 calzoni corti (mpl) krótkie spodenki
 camicetta (f) bluzeczka
 camicia (f) koszula męska, bluzka 

koszulowa, koszulka
  camicia da  notte koszula nocna
 camicina (f) bluzeczka dziecięca
 canottiera (f) podkoszulek
 cappotto (m) płaszcz, jesionka
 cardigan (m) kardigan, blezer
 chemisier (f) szmizjerka
 collant (inv) rajstopy
 completo (m) garnitur
  completo da  battesimo komplet 

do chrztu
 coprifasce (m) kaftanik niemowlęcy
 corredo per neonati (m) wyprawka 

niemowlęca
 cravatta (f) krawat
 cuffia (f) czapeczka
 foulard (m) apaszka, fular
 gambaletii (mpl) podkolanówki
 giacca (f) marynarka, żakiet
  giacca a  vento wiatrówka
 gilé (m) kamizelka
 giubotto (m) kurtka
 golf (m) sweter
 gonna (f) spódnica
  gonna- pantaloni spódnica–spodnie
 gonnellina (f) spódniczka
 grembiulino (m) fartuszek

 guanti (mpl) rękawiczki
 impermeabile (m) płaszcz 

nieprzemakalny, przeciwdeszczowy
 maglia (f) sweter
 maglietta (f) bluzeczka
  maglietta con maniche corte 

bluzeczka z krótkimi rękawami, 
koszulka męska

 maglione (m) bluza, gruby sweter
 mantello (m) płaszcz
  mantello col cappuccio płaszcz 

z kapturem
 minigonna spódniczka mini
 panciotto (m) komizelka od garnituru
 pantaloncini (mpl) spodenki
 pantaloni (mpl) spodnie
 pelliccia (f) futro
 pigiama (m) piżama
 pigiamino (m) piżamka dziecięca
 polo (m)  polo
 porte-enfant (m) becik
 princesse (f) bezrękawnik
 pullover (m) pulower
 pulloverino (m) sweterek
  sacco a pelo per i neonati (m) śpiworek
 salopette (fpl) ogrodniczki
 sciarpa (m) szalik
 smoking (m)  smoking
 shorts (mpl) szorty
 spolverino (m) prochowiec
 tailleur (m) kostium, garsonka
 tuta (f) dres, kombinezon
 tutina (f) śpioszki
 vestito (m) garnitur, sukienka
  vestito da  sera suknia wieczorowa

 biancheria intima (f) bielizna osobista
 body (inv)  body
 boxer (inv) bokserki
 calze (fpl) pończochy, skarpety
 calzettoni (mpl) długie skarpety

10  ABBIGLIAMENTO
ODZIEŻ
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 corsetto (m) gorset
 gambaletti (mpl) podkolanówki
 mutandine (fpl) majteczki
 reggicalze (m) pas do pończoch
 reggiseno (m) biustonosz
 slip (m) slipki
 sottoveste (f) halka
 tanga (m inv) skąpe majteczki

 calzature obuwie
 ballerine (fpl) baleriny
 ciabatte (fpl) klapki
 espadrille (fpl) espadryle
 mocassini (mpl) mokasyny
 pantofole (fpl) kapcie
 polacchine (fpl) trzewiki
 sandali (mpl) sandały
 scarpe (fpl) buty
  scarpe a spillo szpilki
  scarpe a tacco  alto buty na wysokim 

obcasie
  scarpe da  tennis tenisówki
  scarpe in  pelle buty skórzane
  scarpe scollate czółenka
 scarpette (fpl) buciki dziecięce
 scarpini da  ballo pantofelki balowe
 stivali (mpl) kozaczki
 zoccoli (mpl) klapki, chodaki

 accessori dodatki
 berretto (m) beret, czapka
  berretto basco beret bajskijski
  berretto con visiera czapka z daszkiem
  berretto da  fantino dżokejka
 bombetta (f) melonik
 borsa (f) torebka
  borsa a tracollo torebka na długim pasku
 bretelle (fpl) szelki
 cappello (m) kapelusz
  cappello di  feltro kapelusz pilśniowy
  cappello di paglia kapelusz słomkowy
 cintura (f) pasek
 cravatta (f) krawat
 farfallino (m) muszka
 fazzoletto (m) chusteczka
 gemelli (mpl) spinki do mankietów

 lobbia (f) kapelusz typu borsalino
 muffole (fpl) rękawiczki z jednym 

palcem
 nastro (m) wstążka
 ombrello (m) parasolka
 panama (m) kapelusz  panama
 passamontagna (m) kominiarka
 tubo (m) cylinder

 articoli di bigiotteria biżuteria
 anello (m) pierścionek
 braccialetto (m) bransoletka, 

bransoletka do zegarka
 catenina (f) łańcuszek
 ciondolo (m) wisiorek
 collana (f) naszyjnik
  collana d’ambra naszyjnik z bursztynów
 orecchini (mpl) kolczyki
 spilla (f) broszka

 stoffe tkaniny
 batista (f) batyst
 cahemire (m) kaszmir
 chiffon (m) szyfon
 cotone (m) bawełna
 cretonne (m) kreton
 feltro (m) filc
 flanella (f) flanela
 gabardine (f) gabardyna
 jersey (m) dżersej
 lana (f) wełna
 lino (m) len
 loden (m)  loden
 nylon (m)  nylon
 organza (f) organdyna
 popeline (f) popelina
 raion (m) sztuczny jedwab
 raso (m) satyna
 seta (f) jedwab naturalny
 spugna (f) frotte
 taffetà (f) tafta
 tela (f) płótno
 tulle (m) tiul
 tweed (m)  tweed
 velluto (m) aksamit
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  velluto  riccio plusz
  velluto a coste sztruks
 velour (m) welur
 viscosa (f) wiskoza

 disegni wzory
 a  fiori w kwiaty
 a pois w grochy
 a righe w paski
 a quadretti w kratkę
 a scacchi w dużą kratę
 a spighe w jodełkę
 scozzese w szkocką kratę
 stampato z nadrukiem

 colori kolory
  arancio, arancione pomarańczowy
 argento srebrny
 azzuro błękitny
 beige beżowy
 bianco biały
 blu granatowy
 celeste niebieski
 giallastro żółtawy
 giallo żółty
  giallo  canarino kanarkowy
  giallo paglia słomkowożółty
 grigio szary
  grigio perla perłowoszary
 lilla liliowy
 marrone brązowy
 nero czarny
 olivastro oliwkowy

 rosa różowy
 rosso czerwony
 salmone łososiowy
 turchino turkusowy
 verdastro zielonkawy
 verde zielony
 viola fioletowy

TERMINY OGÓLNE
 provare mierzyć
 strappo (m) rozdarcie
 taglia (f) rozmiar
  vestito aderente przylegające ubranie
  vestito elegante eleganckie ubranie
  vestito alla moda modne ubranie
  vestito fuori moda niemodne ubranie
 ampio/a obszerny/obszerna
 largo/a szeroki/szeroka
 stoffa (f) tkanina
  stoffa morbida miękka tkanina
 stretto/a wąski/wąska
 mi sta largo jest dla mnie za szeroki
 mi sta stretto za wąski dla mnie
 mi sta bene pasuje mi
 abbottonare zapiąć guziki
 allacciare le  scarpe zasznurować buty
 cambiarsi przebrać się
 essere nudo być nagim
 indossare nosić ubranie
 spogliarsi rozebrać się
 svestirsi rozebrać się
 vestirsi ubrać się

 tipi di negozi rodzaje sklepów
 bottega (f) sklepik
 boutique (f) butik
 calzoleria (f) sklep obuwniczy

 cartoleria (f) sklep papierniczy
 edicola (f) kiosk z gazetami
 farmacia (f) apteka
 gioielleria (f) sklep jubilerski

11  ACQUISTI
ZAKUPY
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 latteria (f) sklep nabiałowy
 libreria (f) księgarnia
 magazzino (m) dom towarowy
 negozio (m) sklep
  negozio alimentare sklep spożywczy
  negozio di antiquariato antykwariat, 

sklep ze starociami
  negozio di macelleria sklep mięsny
  negozio di giocattoli sklep 

z zabawkami
  negozio di mobili sklep meblowy
 profumeria (f) perfumeria
 supermercato (m) supermarket
 tabacchaio (m) sklep z wyrobami 

tytoniowymi

 diversi tipi di articoli różne rodzaje 
produktów

 cosmetici kosmetyki
  acqua da toiletta woda toaletowa
  acqua di cologna woda kolońska
  balsamo (m) balsam
   balsamo per i  capelli balsam do włosów
   balsamo per il corpo balsam do ciała
   balsamo idratante balsam nawilżający
   balsamo dopobarba balsam 

 po goleniu
 cipria (f) puder
  cipria compatta puder w kamieniu
  cipria in  polvere puder sypki
 colorante (m) farba
 crema (f) krem
  crema abbronzante krem brązujący
  crema antirughe krem 

przeciwzmarszczkowy
  crema da  barba krem do golenia
  crema da  giorno krem na dzień
  crema da  notte krem na noc
  crema indratante krem nawilżający
  crema nutriente krem odżywczy
  crema per il corpo krem 

do pielęgnacji ciała
  crema per le mani krem do rąk

  crema revitalizzante krem rewitalizujący
  crema solare krem do opalania
 dentifricio (m)  pasta do zębów
 deodorante (m) dezodorant
 fard (m) róż do policzków
 fondotinta (m) fluid, puder w kremie
 lacca per i  capelli lakier do włosów
  latte  detergente mleczko kosmetyczne
 lozione per i  capelli lotion do włosów, 

odżywka
 mascara tusz do rzęs,  mascara
  matita per gli  occhi kredka do oczu
 ombretto (m) cień do powiek
 profumo (m) perfumy
 rossetto (m) szminka, pomadka
 sapone (m) mydło
 shampoo (m) szampon
 schiuma da  bagno płyn do kąpieli, piana
 schiuma da  barba pianka do golenia
 schiuma per i  capelli pianka 

do układania włosów
 smalto per unghie lakier do paznokci
 solvente per unghie zmywacz 

do paznokci
 stick (m) dezodorant w sztyfcie
 tonico (m) tonik

 detersivi środki czystości
 anticalcare środek usuwający tzw. 

kamień kotłowy
 cera per pavimenti  pasta do podłóg
 detergente (m) detergent
  detergente per pavimenti  pasta 

do podłóg
 detergente (m) detergent
  detergente  liquido płyn do prania
 detersivo (m) środek piorący, środek 

czyszczący
  detersivo per il bucato proszek 

do prania ręcznego
  detersivo per le lavatrici proszek 

do prania w pralce
 lavapiatti (m) płyn do zmywania 

naczyń
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  liquido ammorbidente płyn 
zmiękczający do płukania

 smacchiatore (m) środek do usuwania 
plam

 articoli di cancelleria artykuły biurowe
 agenda (f) notatnik, kalendarz biurowy 

książkowy
 biro (f) długopis
 blocco (m) blok do pisania
 busta (f) koperta
 calcolatrice (f) kalkulator
carta (f) papier
 carta  carbone kalka, papier kopiowy
 carta da lettere papier listowy
 carta da macchina papier do maszyny 

do pisania, drukarki
 cartella (f) teczka kartonowa
 colla (f) klej
 correttore (m) korektor
 cucitrice (f) zszywacz
 custodia per carte (f) skoroszyt
 fermacarte (inv) przycisk do papieru
 fermaglio (m) spinacz
 gomma (f) gumka do wycierania
 inchiostro (m) atrament
 matita (f) ołówek
  nastro adesivo (m) taśma klejąca
 penna a sfera (f) pióro kulkowe
 penna stilografica pióro wieczne
 pennarello (m) pisak, flamaster
 puntine da  disegno pinezki
 quaderno (m) zeszyt
 riga (f) linijka
 schedario (m) segregator
 taccuino (m) notes
 temperino (m) temperówka

 articoli di passamaneria artykuły 
pasmanteryjne

 ago (m) igła
 applicazioni (fpl) aplikacje, naszywki
 bottone (m) guzik
 cerniera  lampo (m) zamek błyskawiczny

  cotone per  cucire bawełniane nici 
do szycia

  cotone per mouliné mulina
  cotone da ricamo nici do haftowania
 ditale (m) naparstek
 elastico (m) gumka
 ferri (mpl) druty
 filo (m) nić
  filo di  lana włóczka
 gancetto (m) haftka
 merletto (m) koronka
 metro (m) centymetr krawiecki
 nastrino (m) tasiemka
 nastro (m) wstążka
 passamano (m) lamówka
 spilli (mpl) szpilki
 uncinetto (m) szydełko

 elettrodomestici artykuły 
gospodarstwa domowego

 accendigas (m) zapalarka
 asciugacapelli (m) suszarka do włosów
 aspirapolvere (m) odkurzacz
  coltello elettrico (m) nóż elektryczny
   ferro da stiro a vapore (m) żelazko 

z nawilżaczem parowym
 forno a microonde (m) kuchenka 

mikrofalowa
  forno elettrico (m) kuchenka 

elektryczna
 frigorifero (m) lodówka
 frullatore (m) mikser
 lavastoviglie (m) zmywarka do naczyń
 lavatrice automatica (f) pralka 

automatyczna
 macchina per  cucire maszyna 

do szycia
 macchina per il   caffè  espresso 

ekspres do kawy
 macinacaffè młynek do kawy
 riproduttore (m) odtwarzacz
  riproduttore a  cuffia walkman
 riptoduttore DVD odtwarzacz DVD
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  robot da  cucina multiuso 
wielofunkcyjny robot kuchenny

 televisore (m) telewizor
  televisore a  colori telewizor kolorowy
 tostapane (m) opiekacz, toster
 videoregistratore (m) magnetowid

 utensili narzędzia
 badile (m) łopata
 cacciavite (m) śrubokręt, wkrętak
 calibro (m) suwmiarka
 campionatrice cercafase (f) próbnik 

elektryczny
 cazzuola (f) kielnia
  chiave  inglese klucz francuski
 chiavi (fpl) klucze
 chiodo (m) gwóźdź
 dado (m) nakrękta
 elettrosaldatore (m) lutownica 

elektryczna
 forbici (fpl) nożyce
 frese (fpl) frezy
 gancio (m) hak
 giratubi (m) klucz do rur
 lama (f) pilnik
 livella (f) poziomica
 martello (m) młotek
 morsa da  banco (m) imadło stołowe
 pialla (f) strug, hebel
 pinza (f) szczypce, obcęgi
 punte per  trapano wiertła do wiertarki
 punzone (m) punktak
 raspa (f) tarnik
 rondella (f) podkładka
 rullo per  dipingere wałek malarski
 sega (f) piła
 seghetto (m) piłka do metalu
 smerigliatrice (f) szlifierka
 squadra (f) kątownik
 tenaglie (fpl) obcęgi
 trapano (m) wiertarka
 vite (f) wkręt
  vite autofilettante wkręt 

samogwintujący

 andiamo a far la  spesa idziemy 
 na zakupy

 acquisto (m) sprawunek, zakup
 acquistare kupować
 banco (m) lada, kontuar
 cassa (f) kasa
 cassiera (f) kasjerka
 cliente (m, f) klient, klientka
 commessa (f) sprzedawczyni, 

ekspedientka
 comprare kupować
  comprare a buon  mercato kupować 

tanio
  comprare caro kupować drogo
 fare la coda stać w kolejce
 fare le spese robić zakupy
 pagare płacić
  pagare con la  carta di  credito płacić 

kartą kredytową
  pagare in contanti płacić gotówką
 provare przymierzać
 prezzo (m)  cena
  prezzo  alto wysoka  cena
  prezzo  basso niska  cena
 a  prezzo conveniente w dobrej cenie
 rivcevuta (f) kwit
 saldi (mpl) wyprzedaż
 scontrino (m) paragon
  scontrino fiscale paragon fiskalny
 spendere wydawać pieniądze
  spendere  molto wydać dużo 

pieniędzy
 spesa (f) wydatek
 spese quotidiane codzienne wydatki
 vendere sprzedawać
 vendita (f) sprzedaż
  vendita a rate sprzedaż ratalna
 vetrina (f) wystawa sklepowa

  quanto  costa? ile kosztuje?
  quanto pago? ile płacę?
  vorrei  provare chciałbym przymierzyć
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 accendere włączyć, zapalić
  accendere la luce zapalić światło
  accendere la  radio włączyć  radio
 accompagnare odprowadzić, odwieźć
 addormentarsi usnąć
 alzarsi wstać, podnosić się
  andare a  lavorare iść do pracy
  andare a  dormire, a  letto isć spać, iść 

do łóżka
  andare a  scuola iść do szkoły
  andare in ufficio iść do biura
 ascolatare la  radio słuchać radia
 asciugarsi wytrzeć się, osuszyć się
 cenare jeść kolację
 dare da  mangiare nakarmić
  dare da  mangiare ai  bambini 

nakarmić dzieci
 dormire spać
  dormire bene dobrze spać
  dormire male źle spać
 fare la  colazione, il  pranzo, la  cena 

jeść śniadanie, obiad, kolację
 fare il  bagno kąpać się
 fare i compiti odrabiać lekcje
 fare il  letto słać łóżko
 fare lo  shampoo umyć włosy
 fare la siesta odpocząć  po obiedzie
 fare il trucco robić makijaż
 fare una bella dormita wyspać się
 farsi la  barba golić się

 farsi un pisolino zdrzemnąć się, uciąć 
sobie drzemkę

 giocare bawić się
 guardare la  televisione oglądać 

telewizję
 infilarsi  sotto le coperte wsunąć się 

pod kołdrę, koc
 insaponarsi namydlić się
 lavarsi myć się
  lavarsi i denti umyć zęby
  lavarsi la  faccia, il  viso umyć twarz
 mangiare jeść
 mettere la sveglia nastawić budzik
 pettinarsi uczesać się
 pranzare jeść obiad
 preparare da  mangiare przygotować 

jedzenie
 radersi ogolić się
 riposarsi odpoczywać, wypoczywać
 spegnere wyłączyć, zgasić
  spegnere la luce zgasić światło
  spegnere la  radio wyłączyć  radio
 spogliarsi rozebrać się
 svegliarsi obudzić się
 tornare wrócić
  tornare a casa wrócić do domu
  tornare da  scuola wrócić ze szkoły
 uscire wyjść
  uscire di casa wyjść z domu
 vestirsi ubrać się

  asilo nido (m) żłobek
 asilo (m) przedszkole
 istituto tecnico (m) technikum

 liceo (m) liceum
  liceo classico liceum klasyczne
 scuola (f) szkoła

12  UNA GIORNATA QUOTIDIANA
ZWYKŁY DZIEŃ

13  ISTRUZIONE
SZKOLNICTWO
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  scuola elementare szkoła 
podstawowa

  scuola  media inferiore gimnazjum
  scuola  media superiore szkoła średnia
 università (f) universytet

 andiamo a  scuola idziemy do szkoły
 allieva (f) uczennica
 allievo (m) uczeń
 alunno (m) uczeń
  anno scolastico (m) rok szkolny
 aula (f)  aula, sala
 biblioteca (f)  biblioteca
 certificato (m) świadectwo
 classe (f) klasa
 compito (m) praca domowa
  compito di  classe klasówka
 condotta (f) zachowanie
 diploma (m) dyplom
 direttore (m) dyrektor
 domanda (f) pytanie
 errore (m) błąd
 esame (m) egzamin
  esame di maturità matura
 esaminare egzaminować
 esercizio (m) ćwiczenie
 esito (m) wynik
 insegnante (m, f) nauczyciel, 

nauczycielka
 lezione (f) lekcja
 maestra (f) nauczycielka w szkole 

podstawowej
 mensa (f) stołówka
 pausa (f) pauza, przerwa
 preside (m, f) dyrektor szkoły 

ponadpodstawowej
 professore (m) profesor
 professoressa (f) profesorka
 prova scritta (f) sprawdzian pisemny
 risposta (f) odpowiedź
 rispondere odpowiadać
 semestre (m) półrocze, semestr
 test (m)  test
 trimestre (m) kwartał
 voto (m) ocena, stopień

  materie przedmioty
 algebra (f)  algebra
  applicazioni tecniche (fpl) 

wychowanie techniczne
 aritmetica arytmetyka
 biologia (f)  biologia
 chimica (f) chemia
 disegno (m) rysunek
 educazione (f)  fisica wychowanie 

fizyczne
 filosofia (f) filozofia
 fisica (f) fizyka
 geografia (f)  geografia
 geometria (f)  geometria
 italiano (m) włoski
 lingue (fpl) języki
 matematica (f) matematyka
 musica (f) wychowanie muzyczne
 storia (f) historia

TERMINY OGÓLNE
  andare a  scuola iść do szkoły, chodzić 

do szkoły
  andare alla lavagna iść do tablicy
 assente nieobecny
 assenza (f) niebecność, absencja
 bocciare un  esame oblać egzamin
 capace zdolny
 dare  l’esame zdawać egzamin
 diligente pilny
 distratto roztargniony, roztrzepany
 essere  assente być nieobecnym
 essere bocciato oblać egzamin
 essere promosso przejść do następnej 

klasy
 fare i compiti odrabiać lekcje
 frequentare uczęszczać
 imparare uczyć się czegoś
  imparare a  memoria uczyć się 

na pamięć
 insegnare uczyć kogoś
 insegnamento (m) nauczanie
 intelligente inteligentny
  marinare la  scuola chodzić na wagary
 presente obecny
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 recitare una poesia recytować wiersz
 ripetere powtarzać
 studente (m) uczeń szkoły średnie, 

student
 studentessa (f) uczennica szkoły 
średniej, studentka

 studiare uczyć się, studiować
  superare un  esame zdać egzamin
 suggerire podpowiadać
 tesi di laurea (f) praca magisterska

 settori działy gospodarki
 agricoltura (f) rolnictwo
 ammistrazione (f) administracja
 artigianato (m) rzemiosło
 banca (f) bankowość
 commercio (m) handel
  commercio estero handel zagraniczny
 cultura (f) kultura
 edilizia (f) budownictwo
 industria (f) przemysł
 istruzione pubblica szkolnictwo
 pubblicità (f) reklama
 sanità (f) służba zdrowia
 selvicoltura (f) leśnictwo
 scienza (f) nauka
 servizi (mpl) usługi
 spedizioni (fpl) spedycja
 trasporto (mpl) transport
 turismo (m) turystyka

mestieri, professioni zawody
 agente di  cambio (m) makler giełdowy
 agente di  commercio (m) agent 

handlowy
 agente di polizia (m) policjant
 agricoltore (m) rolnik
 agronomo (m) agronom
 albergatore (m) hotelarz
 allenatore (m) trener
 allevatore (m) hodowca
 analitico (m) analityk
 annunciatore (m) spiker, konferansjer

 architetto (m) architekt
 arredatore (m) dekorator wnętrz
 artigiano (m) rzemieślnik
 artista (m, f) artysta
 attore (m) aktor
 autista (m) kierowca
 avvocato (m) adwokat
 ballerina (f) tancerka
 ballerino (m) tancerz
 barbiere (m) fryzjer męski
 barista (m) barman
 bibliotecario (m) bibliotekarz
 bigliettaio (m) bileter
 calzolaio (m) szewc
 cameriere (m) kelner
 cantante (m, f) piosenkarz, 

piosenkarka
 carpentiere (m) cieśla
 cassiere (m) kasjer
 chimico (m) chemik
 coltivatore (m) hodowca, rolnik
 commercialista (m) księgowy
 commerciante (m) kupiec, handlowiec
 commesso (m) sprzedawca
 compositore (m) kompozytor, zecer
 conduttore (m) kierowca, konduktor, 

maszynista
 consigliere  legale radca prawny
 controllore (m) kontroler
 costruttore (m) konstruktor
 critico (m) krytyk
 cuoco (m) kucharz

14  LAVORO
PRACA
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 decoratore (m) dekorator
 designer (m) projektant
  direttore d’orchestra (m) dyrygent
 doganiere (m) celnik
 donna di  servizio pomoc domowa
 economista (m) ekonomista
 editore (m) wydawca
 elettricista (m) elektryk
 elettromeccanico (m) elktromechanik
 estetista (f) kosmetyczka
 fabbro (m) kowal
 facchino (m) tragarz, bagażowy
 falegname (m) stolarz
 farmacista (m) aptekarz
 fattorino (m) goniec
 ferroviere (m) kolejarz
 fornaio (m) piekarz
 fotografo (m) fotograf
 fotoreporter (m)  fotoreporter
 frutticoltore (m) sadownik
 geografo (m) geograf
 geologo (m) geolog
 giornalista (m) dziennikarz
 giudice (m) sędzia
 indraulico (m) hydraulik
 imbianchino (m) malarz pokojowy
 impiegato (m) urzędnik
 imprenditore (m) przedsiębiorca
 indossatrice (f) modelka
 industriale (m) przemysłowiec
 infermiera (f) pielęgniarka
 ingegnere (m) inżynier
 insegnante (m) nauczyciel
 interprete (m) tłumacz ustny
 installatore (m) instalator, monter
 legale (m) prawnik
 legatore (m) introligator
 maestra (f) nauczycielka
 magazziniere (m) magazynier
 marinaio (m) marynarz
 meccanico (m) mechanik
 mediatore (m) pośrednik
 medico (m) lekarz
 militare (m) wojskowy

 minatore (m) górnik
 muratore (m) murarz
 musicista (m) muzyk
 notaio (m) notariusz
 operaio (m) robotnik
 parrucchiere (m) fryzjer damski, 

perukarz
 pasticciere (m) cukiernik
 pelletiere (m) kaletnik
 pescatore (m) rybak
 pianista (m)  pianista
 pilota (m) pilot
 pittore (m) malarz
 poeta (m)  poeta
 politico (m) polityk
 poliziotto (m) policjant
 portalettere (m) listonosz
 prete (m) ksiądz
 procuratore (m) prokurator
 progettista (m) projektant
 programmista (m) programista
 psicologo (m) psycholog
 ragioniere (m) księgowy
 regista (m) reżyser
 saldatore (m) spawacz
 sarto (m) krawiec
 sceneggiatore (m) scenarzysta
 scrittore (m) pisarz
 scultore (m) rzeźbiarz
 segretaria (f) sekretarka
 spazzino (m) śmieciarz
 stilista (m) stylista
 tappeziere (m) tapicer
 tasista (m) taksówkarz
 telefonista (m)  telefonista
 tessitore (m) tkacz
 tipografo (m) drukarz
 traduttore (m) tłumacz
 veterinario (m) weterynarz
 vigile del fuoco (m) strażak
 violinista (m) skrzypek
 vulcanizzatore (m) wulkanizator
 zootecnico (m) zootechnik
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 funzioni stanowiska
 addetto commerciale (m) radca 

handlowy
 addetto alla difesa (m) radca 

wojskowy
 ambasciatore (m) ambasador
 amministratore (m) administrator, 

zarządca
 apprendista (m) czeladnik, praktykant
 assesore (m) asesor
 asistente (m) asystent
 caposquadra (m) brygadzista
 capostazione (m) zawiadowca stacji
 capoufficio (m) naczelnik biura
 consigliere (m) doradca, radca
 console (m) konsul
 consulente (m) konsultant
 curatore (m) kurator
 decano (m) dziekan
 deputato (m) poseł
 direttore (m) dyrektor
 docente (m) wykładowca, nauczyciel 

akademicki
 impiegato (m) urzędnik
 ispettore (m) inspektor
 ministro (m) minister
 prefetto (m) prefekt
 preside (m) dyrektor szkoły średniej
 presidente prezydent, prezes, 

przewodniczący
  primo  ministro (m) premier
 professore (m) profesor
 rappresentante (m) przedstawiciel
  rappresentante commerciale 

przedstawiciel handlowy
 senatore (m) senator
 rettore (m) rektor
 sindaco (m) burmistrz
 vicedirettore (m) wicedyrektor

TERMINY OGÓLNE
 anzianità (f) wysługa lat
  assunzione (f) zatrudnienie, przyjęcie 

do pracy

 attività (f) działalność, zajęcie, praca
  attività economica działalność 

gospodarcza
 carovita (m) dodatek drożyźniany
 certificato (m) świadectwo
  certificato  di  lavoro świadectwo pracy
  certificato  medico zaświadczenie 

lekarskie
 codice del  lavoro kodeks pracy
 condizioni  di  lavoro (fpl) warunki 

pracy
 congedo (m) urlop okolicznościowy
  congedo di maternià urlop 

macierzyński
 contratto (m) umowa, kontrakt
  contratto  di  lavoro umowa o pracę
   contratto  di  lavoro a tempo 

determinato umowa o pracę 
na czas określony

   contratto  di  lavoro a tempo 
ideterminato umowa o pracę 
na czas nieokreślony

   contratto  di  lavoro collettivo 
zbiorowy układ pracy

 contributo (m) składka
  contributi sociali składki 

na ubezpieczenie społeczne
 datore  di  lavoro (m) pracodawca
 dipendente (m) pracownik, 

podwładny
  diritto del  lavoro (m) prawo pracy
 disdetta (f) wypowiedzenie
 disoccupazione (n) bezrobocie
 disoccupato bezrobotny
 ferie (fpl) urlop
  ferie di riposo urlop wypoczynkowy
  giorno feriale, lavorativo dzień 

powszedni, roboczy
 impiegato (m) urzędnik, pracownik 

umysłowy
  impiegato di ruolo urzędnik etatowy
 idennità di  licenziamento odprawa
 incapacità al  lavoro niezdolność 

do pracy
 lavoro (m) praca
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 lavori preliminari prace wstępne
 lavori pubblici roboty publiczne
  lavoro a cottimo praca na akord
  lavoro a  domicilio chałupnictwo
  lavoro a part time praca na pół etatu
  lavoro a turno praca na zmiany
  lavoro straordinario praca nadliczbowa
  legislazione del  lavoro 

ustawodawstwo pracy
 libera professione wolny zawód
 libretto del  lavoro książeczka pracy
 licenziamento (m) zwolnienie z pracy
 liquidazione (f) odprawa pieniężna
 occupazione (f) zatrudnienie
  orario  di  lavoro (m) godziny pracy
 paga (f) płaca
 pensione (f) emerytura
 pensionato (m) emeryt
 prestatore  di  lavoro (m) pracobiorca
 prestazioni (fpl) świadczenia
 prestazione  di  lavoro świadczenie 

pracy
 recesso dal  contratto odstąpienie 

od umowy
 reintegrazione (f) ponowne przyjęcie 

do pracy
 rendimento (m) wydajność
 retribuzione (f) wynagrodzenie
 salario (m) płaca
  salario   base płaca zasadnicza
 sciopero (m) strajk
 sindacalista (m) związkowiec
 sindacato (m) związek zawodowy

 stipendio (m) pensja
 trasferta (f) delegacja służbowa
 trattamento di fine  lavoro odprawa 

w związku z zakończeniem 
świadczenia pracy

 trattamento prepensionistico 
świadczenia przedemerytalne

 tredicesima (f) (fam) trzynastka
 ufficio di collocamento biuro 

zatrudnienia

 assumere zatrudnić, przyjąć do pracy
  andare al  lavoro iść do pracy
  andare in  pensione iść na emeryturę
 cercare un  lavoro szukać pracy
 chiedere l’aumento di  stipendio 

prosić o podwyżkę
 cominciare a  lavorare rozpoczynać 

pracę
 essere in  pensione być na emeryturze
 essere  disoccupato być bezrobotnym
 essere licenziato być zwolnionym
 lavorare pracować
  lavorare a tempo pieno pracować 

na cały etat
  lavorare in proprio pracować 

na swoim
 licenziare zwolnić z pracy
  perdere il  lavoro stracić pracę
  stare senza  lavoro być bez pracy
  vivere del proprio  lavoro żyć 

z własnej pracy

 accredito (m) uznanie rachunku
 addebito (m) obciążenie rachunku
 anticipo (m) zaliczka
 assegno (m) czek
  assegno in  bianco czek in blanco
  assegno scaduto czek przeterminowany

  assegno scoperto czek bez pokrycia
 azione (f) akcja
 banca (f) bank
  banca commerciale bank komercyjny
  banca nazionale bank narodowy
  banca di  credito bank kredytowy

15  SOLDI E BANCA
PIENIĄDZE I BANK
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 banchiere (m) bankier
 bancogiro (m) przelew z rachunku 

w tym samym banku
 bancomat (m) bankomat
 banconota (f) banknot
  biglietto di  banca (m) banknot
 bonifico bancario (m) przelew 

bankowy
 cambiale (m) weksel
 cambio (m) kurs
 carta di  credito (m) karta kredytowa
 cassa (f) kasa
  cassa continua wrzutnia
  cassa di risparmio kasa 

osczędnościowa
 commissione (m) opłata bankowa
 conto (m) rachunek, konto
  conto  corrente rachunek bieżący
  conto allo scoperto rachunek bez 

pokrycia
  conto spento rachunek zamknięty
 correntista (m) posiadacz rachunku
 credito (m) kredyt
  credito agevolato kredyt preferencyjny
  credito  aperto otwarty kredyt
  credito ipotecario kredyt hipoteczny
  credito a breve termine kredyt 

krótkoterminowy
  credito a  lungo termine kredyt 

długoterminowy
 creditore (m) wierzyciel
 debito (dług), zadłużenie
 debitore (m) dłużnik
 deposito (m) depozyt
 divise (fpl) dewizy
 emittente (m) wystawca czeku
 estratto  conto (m) wyciąg z konta
 eurocheque (m) euroczek
 fido (m) kredyt
 fideiussione (f) poręczenie
 fondo (f) fundusz, kapitał
  fondo pensionistico fundusz 

emerytalny
 interessi (mpl) odsetki

  lettera di  credito (f) akredytywa
 libretto d’assegni (m) książeczka 

czekowa
 libretto di  risparmi (m) książeczka 

oszczędnościowa
 moneta (f)  moneta, pieniądz
 mutuo (m) pożyczka
 obbligazione (f) obligacja
 operazione (f) transakcja
 pagamento (m) spłata
 prelievo (m) wypłata z rachunku
 prestito (m) pożyczka
  prestito su pegno pożyczka pod zastaw
 rata (f)  rata
 quotazione (f) notowanie giełdowe
 resto (m) reszta
 risparmi (mpl) oszczędności
 saldo (m)  saldo rachunku
  tasso d’interesse (m) stopa 

oprocentowania
 valuta (f) waluta
 versamento (m) wpłata

 aprire un  conto otworzyć rachunek
 concedere un  credito przyznać kredyt
 indebitarsi zadłużyć się
 pagare płacić, spłacać
  pagare una  rata zapłacić ratę
  pagare a rate płacić na raty
  pagare in contanti płacić gotówką
 prelevare wypłacić z rachunku
 rimborsare zwrócić pieniądze
 versare przelać, wpłacić

 valuta waluta
 corona (f) korona
 dollaro (m) dolar
 euro (m)  euro
 franco (m) frank
  franco  svizzero frank szwajcarski
 marca (f) marka
 lira sterlina (f) funt
 leu (m) lej
 rublo (m) rubel
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 shekel (m) szekel
 yen (m) jen
 zloty (m) złoty

 redditi dochody
  assegno  familiare (m) zasiłek rodzinny
 bonus (m) premia, dodatek
  borsa di sudio (f) stypendium naukowe
 gratifica (f) premia
 indennità (f) dodatek
 liquidazione (m) odprawa pieniężna
 mensilità (f) pensja miesięczna
 onorario (m) honorarium
 pensione (m) emerytura
  pensione d’invalidità renta inwalidzka
 provvigione (f) prowizja
 retribuzione (f) wynagrodzenie
 rimunerazione (f) wynagrodzenie
 stipendio (m) pensja

 costi koszty
 bolletta (f) opłata, rachunek
  bolletta telefonica rachunek za telefon
 contributi (mpl) składki, opłaty
 imposta (f) podatek
  imposta sul  reddito podatek 

dochodowy
  imposta sulle persone fisiche 

podatek od osób fizycznych

  imposta sulle persone giuridiche 
podatek od osób prawnych

  imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) 
podatek od wartości dodanej (VAT)

 tassa (f) podatek, opłata

TERMINY OGÓLNE
 a  vista na żądanie
  avere un sacco di soldi (fig) mieć 

mnóstwo pieniędzy
 cambiare i soldi rozmienić, wymienić 

pieniądze
 condizioni di  pagamento warunki 

zapłaty, spłaty
 chiedere un  prestito prosić o pożyczkę
 conceder un  credito,  prestito udzielić 

kredytu, pożyczki
 contribuente (m) podatnik
 effettuare un  pagamento dokonać 

płatności
 essere ricco sfondato (fig) być bardzo 

bogatym
 essere al  verde (fig) być spłukanym, 

bez grosza
 essere povero być biednym
  pagare a richiesta wypłacić na żadanie
 prestare su pegno pożyczyć pod 

zastaw
 restituire zwrócić
  spendere e spandere (fam) szastać 

pieniędzmi

 avviso (m) zawiadomienie
 busta (f) koperta
 casella postale skrytka pocztowa
 codice di avviamento postale (m) kod 

pocztowy
carta (f) papier
 carta da lettere papier listowy

 cartolina (f) kartka pocztowa, 
pocztówka

 cassetta delle lettere (f) skrzynka 
pocztowa

 casella postale (f) skrytka pocztowa
 corrispondenza (f) korenspondencja
 destinatario (m) adresat

16  CORRISPONDENZA
KORESPONDENCJA
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 fax (inv) faks
 francobollo (m) znaczek pocztowy
 indirizzo (m) adres
 intestazione (f) nagłówek
 lettera (f) list
  lettera raccomandata list polecony
 mittente (m) nadawca
 modulo (m) formularz
 posta (f) poczta, korespondencja, (fam) 

urząd pocztowy
 postino (m) listonosz
 sportello (m) okienko
 telegramma (m) telegram
 ufficio postale (m) urząd pocztowy

TERMINY OGÓLNE
 compilare un  modulo wypełnić 

formularz
 firma (f) podpis
 imbucare una  lettera wrzucić list 

do skrzynki pocztowej
 indirizzare una  lettera zaadresować 

list
 inviare una  lettera wysłać list
 mettere un  francobollo nakleić 

znaczek
 per  espresso ekspresem
 pesare ważyć
  rispondere a una  lettera 

odpowiedzieć na list
 scribacchiare gryzmolić
 scrittura (f) pismo
  scrittura illeggibile nieczytelne pismo

  scrittura leggibile czytelne pismo
 imbucare una  lettera wrzucić list 

do skrzynki
 inviare un  telegramma wysłać 

telegram
 scrivere una  lettera napisać, pisać list
 spedire una  lettera wysłać list
 tenersi in  corrispondenza 

korespondować
  via aerea pocztą lotniczą

17  TELEFONO
TELEFON

  cabina telefonica (f) kabina 
telefoniczna

 centralino (m) centrala telefoniczna
 comunicazione (f) połączenie
 gettone (m) żeton
 elenco telefonico książka telefoniczna
 linea (f) linia
  linea libera wolna linia
 numero (m) numer
 prefisso (m) prefiks, numer kierunkowy
 ricevitore (m) słuchawka telefoniczna
  scheda telefonica (f) karta telefoniczna
  segnale (m) sygnał
   segnale di libero sygnał wolnej linii
   segnale di occupato sygnał zajętej linii
 telefonata (f) rozmowa telefoniczna
  telefonata internazionale rozmowa 

międzynarodowa
  telefonata interurbana rozmowa 

międzymiastowa
  telefonata urbana rozmowa lokalna
 teleselezione (f) łączność automatyczna

TERMINY OGÓLNE
 apparecchio telefonico (m) telefon
 caricare un  cellurare naładować 

telefon komórkowy
 caricabatterie (m) ładowarka 

do telefonu komórkowego
 chiamare per  telefono telefonować, 

dzwonić
 chiamata (f) rozmowa telefoniczna
 cellurare (m) telefon komórkowy
 collegamento telefonico połączenie 

telefoniczne
 comporre il  numero wykręcić numer 

telefonu
 dare un colpo di  telefono przedzwonić
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 fare una  telefonata zadzwonić 
do kogoś

 pagine gialle (fpl) książka telefoniczna
 parlare per  telefono rozmawiać przez 

telefon
  stare al  telefono być zajętym 

rozmową telefoniczną
 richiamare odzwonić, zatelefonować 

ponownie
 rispondere odpowiedzieć
 sbagliare il  numero pomylić numer
  servizio informazioni informacja 

telefoniczna

 telefono (m) aparat telefoniczny
 telefonino (m) telefon komórkowy
 togliere la  comunicazione przerwać 

połączenie

 pronto! halo, słucham
 mi passi, per favore proszę poprosić 

do telefonu
 non sento nie słyszę
 si sente bene dobrze słychać
 si sente male źle słychać

 giorni festivi dni wolne od pracy
 Capodanno (m) Nowy Rok, 1 stycznia
 Epifania (f) Trzech Króli, 6 stycznia
 Immacolata Concezione Niepokalane 

Poczęcie, 8 grudnia
 Pasqua (f) Wielkanoc
 Pasquetta (f) Wielki Poniedziałek
  Anniversario della Liberazione 

Rocznica Wyzwolenia, 25 kwietnia
 Assunzione (f),  Ferragosto 

Wniebowzięcie Matki Boskiej,
15 sierpnia

 Festa del  Lavoro Święto Pracy, 1 maja
 Ognissanti (m) Wszystkich Świętych, 

1 listopada
 Natale (m) Boże Narodzenie, 25 grudnia
 S.  Stefano Św. Stefana, 26 grudnia

 altre festività pozostałe święta
  Anniversario della Vittoria Święto 

Zwycięstwa, 4 listopada
 Ceneri (fpl) Środa Popielcowa
 Corpus Domini Boże Ciało
 La  Domenica delle Palme Niedziela 

Palmowa

 Festa della  Mamma Dzień Matki, 
26 maja

  Giorno dei Morti Zaduszki, 2 listopada
 Giovedi  Grasso Tłusty Czwartek
 Pentecoste (f) Zielone Świątki
 Proclamazione della Repubblica 

Proklamacja Republiki, 2 czerwca
 Venerdi Santo (m) Wielki Piątek
 Vigilia di  Natale (f) Wigilia, 24 grudnia
 San  Silvestro (m) Sylwester, 31 grudnia

 cerimonie uroczystości
anniversario (m) rocznica
 ballo (m) bal
  ballo in maschera bal maskowy
 banchetto (m) bankiet
 carnevale (m) karnawał
 coctail-party (m) koktajl, przyjęcie 

popołudniowe
 discoteca (f) dyskoteka
 festa di famiglia (f) uroczystość rodzinna
 garden-party (m) garden party
 nozze (fpl) wesele

18  TEMPO LIBERO
WYPOCZYNEK, CZAS WOLNY
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 ricevimento (m) przyjęcie
 serata danzante (f) wieczorek taneczny

 divertimenti rozrywki
 alpinismo (m) alpinizm
 biliardo (m) bilard
 bridge (m) brydż
 bricolage (m) majsterkowanie
 caccia (f) polowanie
 canto (m) śpiew
 ciclismo (m) kolarstwo
 cinema (m) kino
 circo (m) cyrk
 concerto (m) koncert
 cruciverba (m) krzyżówka
 escursionismo (m) wędrowanie
 filatelia (f) filatelistyka
 fotografia (f) fotografowanie
 giardinaggio (m) ogrodnictwo
 giochi (mpl) gry
  giochi per il  computer gry komputerowe
 flipper (m) gry mechaniczne
 jogging (m) bieganie rekreacyjne
 lettura (f) lektura, czytanie
 luna park (m) wesołe miasteczko
 modellismo (m) modelarstwo
 musica (f) muzyka
 pesca (f) wędkarstwo
 pittura (f) malarstwo
 scultura (f) rzeźbiarstwo
 taglio e cucito szycie
 teatro (m) teatr
 televisione (f) telewizja
 viaggi (mpl) podróże

 cinema kino
 attore (m) aktor
 attrice (f) aktorka
 biglietteri a (f) kasa biletowa
 doppiaggio (m) dubbing
 film (m)  film
   film d’avventure  film przygodowy
  film  giallo  film kryminalny
  film dell’orrore horror

  film di  culto  film kultowy
  film di fantascenza  film fantastyczno-

-naukowy
  film storico  film historyczny
 melodramma (m) melodramat
 western (inv)  western

 posto (m) miejsce
 regia (f) reżyseria
 regista (m) reżyser
 schermo (m) ekran
 sottotitoli (mpl) napisy
 spettacolo (m) seans
 spetattore (m) widz
 star (inv) gwiazda filmowa
 starlett (inv) gwiazdka filmowa
 strapuntino (m) dostawka

 andare al  cinema iść, chodzić do kina
  prenotare un  posto zarezerwować 

miejsce
 vedere un  film obejrzeć  film

 teatro teatr
 ambientazione (f) scenografia
 amante (m) amant
 attore (m) aktor
  attore comico aktor komiczny, komik
  attore drammatico aktor dramatyczny
 cabaret (inv) kabaret
 commedia (f) komedia
 dramma (m) dramat, sztuka teatralna
 palcoscenico (m) scena
 pubblico (m) publiczność, widzowie
prima (f) premiera
 rappresentazione (f) przedstawienie 

teatralne
 teatro (m) teatr
  teatro dell’opera teatr operowy
  teatro di varieté teatr kabaretowy
 tragedia (f)  tragedia

 giochi gry i zabawy
 dadi (mpl) kości
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 dama (f) warcaby
 domino (m)  domino
 gioco (f) gra
  gioco delle bocce kule
  gioco delle carte gra w karty
 bridge (m) brydż
 canasta (f) kanasta
 poker (m)  poker
 ramino (m) remik
 solitario (m) pasjans
  scopa (f),  tresette (m) gry włoskie
 giostra (f) karuzela
 lotteria (f) loteria
 lotto (m) gra liczbowa
  mosca cieca (f) ciuciubabka
 nascondino (m) zabawa w chowanego
 puzzle (inv) puzle
 roulette (f) ruletka
 schacchi (mpl) szachy
 tombola (f) loteria
 totocalcio (m) totalizator sportowy

 videogioco (m) gra  video
 yo–yo (m inv) jo–jo

TERMINY OGÓLNE
  andare a  caccia jeździć na polowanie, 

polować
 andare al  cinema chodzić do kina
andare al  teatro chodzić do teatru
  andare  in bicicletta jeździć na rowerze
   ballare tańczyć
 cucire szyć
 dipingere malować
  giocare a carte grać w karty
 giocare bawić się w coś, grać w coś
 guardare la  televisione oglądać telewizję
  lavorare a  maglia robić na drutach
 leggere czytać
 montare  cavallo jeździć konno
 praticare lo sport uprawiać sport
 suonare grać na instrumencie
 viagggiare podróżować

 discipline dyscypliny
 alpinismo (m) alpinizm
 atletica (f) atletyka
  atletica leggera lekkoatletyka
 automobilismo (m) sport samochodowy
 aviazione (f) lotnictwo
 badminton (m)  badminton
 basseball (m)  basseball
 bobsleigh (m) bobsleje
 calcio (m) piłka nożna
 canottaggio (m) kajakarstwo, 

wioślarstwo
 ciclismo (m) kolarstwo
 corsa (f) bieg
  corsa a ostacoli bieg przez płotki
  corsa campestre bieg przełajowy

 cricket (m) krykiet
 decathlon (m) dziesięciobój
 discesismo (m) narciarstwo zjazdowe
 ginnastica (f) gimnastyka
  ginnastica agli attrezzi gimnastyka 

na przyrządach
  ginnastica artistica gimnastyka 

artystyczna
  ginnastica sportiva gimnastyka 

sportowa
 golf (m)  golf
 guidoslitta (f) bobsleje
 hockey (m) hokej
  hockey su  prato hokej na trawie
 ice– yachting (m) bojery
 ippica (f) jeździectwo

19  SPORT
SPORT
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 judo (m)  judo, dżudo
 karatè (m) karate
 lancio (m) rzut
  lancio del  disco rzut dyskiem
  lancio del gevelotto rzut oszczepem
  lancio del  martello rzut młotem
  lancio del  peso pchnięcie kulą
 lotta (f) zapasy
 maratona (f) maraton
 motociclismo (m) sport motocyklowy
 nuoto (m) pływanie
 pallacanestro (f) koszykówka
 pallamano (f) piłka ręczna
 pallavolo (f) siatkówka
 paracadutismo (m) spadochroniarstwo
 pattinaggio su  ghiaccio (m) łyżwiarstwo
 pattinaggio artistico łyżwiarstwo 

figurowe
 pattinaggio di velocià łyżwiarstwo 

szybkie
 pentathlon (m) pięciobój
 pugilato (m) boks
 salto (m) skok
  salto con  l’asta skok o tyczce
  salto in  alto skok wzwyż
  salto in  lungo skok w dal
  salto triplo trójskok
 scherma (f) szermierka
 sci (m) narciarstwo
 slalom (m)  slalom narciarski
  slalom gigante slolm gigant
  slalom speciale  slalom specjalany
 sollevamento pesi (m) podnoszenie 

ciężarów
 sport dello slittino (m) saneczkarstwo
 surfing (m)  surfing, pływanie na desce
 tennis (m) tenis
  tennis da  tavolo tenis stołowy
 tiro a segno (m) strzelectwo
 tiro con  l’arco łucznictwo
 velismo (m) żeglarstwo
 tuffi (mpl) skoki do wody
  volo a  vela (m) szybownictwo

 windsurfing (m) pływanie na desce 
z żaglem

 sport nautici sporty wodne
 immersione subacquea (f) 

nurkowanie
 motonautica (f) sport motorowodny
 pallanuoto (f) piłka wodna
 pesca (f) wędkarstwo
  sci acquatico narty wodne
 yachting (m) żeglarstwo

 atleti sportowcy
 aliantista (m) pilot szybowcowy
 astista (m) skoczek o tyczce
 atleta (m) lekkoatleta, sportowiec
 bobista (m) bobsleista
 calciatore (m) piłkarz
 canoista (m) kajakarz
 canottiere (m) wioślarz
 ciclista (m) kolarz
 corridore (m) biegacz
  corridore automobilistico kierowca 

wyścigowy
  corridore di  fondo długodystansowiec
 decatleta (m) dziesięcioboista
 discesista (m) narciarz zjazdowy
 discobolo (m) dyskobol
 fantino (m) dżokej
 fondista (m) narciarz biegowy
 giavelottista (m) oszczepnik
 ginnasta (m) gimnastyk
 giocatore di placanestro koszykarz
 giocatore di  pallamano piłkarz ręczny
 giocatore di  pallavolo siatkarz
 judoka (m)  judoka, dżudoka
 hockeista (m) hokeista
 lottatore (m) zapaśnik
 martellista (m) młociarz
 nuotatore (m) pływak
 pattinatore (m) łyżwiarz
 pentatleta (m) pięcioboista
 pugile (m) pięściarz
 saltatore (m) skoczek
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  saltatore in  alto skoczek wzwyż
  saltatore in  lungo skoczek w dal
 schermitore (m) szermierz
 sciatore (m) narciarz
  sciatore nautico narciarz wodny
 slalomista (m)  slalomista
 slittinista (m) saneczkarz
 tennista (m) tenisista
 tiratore a segno (m) strzelec
 tiratore con  l’arco łucznik
 triplista (m) trójskoczek
 tuffatore (m) skoczek do wody
 velista (m) żeglarz
 volovelista (m) pilot szybowcowy

 attrezzi sportivi sprzęt sportowy
 anelli (mpl) kółka
 arco (m) łuk
  asse  d’equilibrio równoważnia
 asta (f) tyczka
 bastoncini da  sci kijki narciarskie
 bastone da  golf kij golfowy
 bastone da  hockey kij hokejowy
 bersaglio tarcza strzelnicza
 bicicletta da  corsa rower wyścigowy
 bob (m) bobslej
 canoa (m) kajak
 cavallo (m) kozioł gimnastyczny
 cerchio (m) obręcz gimnastyczna
 deltaplano (m) lotnia
 disco (m) dysk
 fioretto (m) floret
 freccia (f) strzała
 giavelotto (m) oszczep
 guantone (m) rękawica bokserska
 manubrio (m) sztanga
 martello (m) młot
 maschera da  scherma maska szermiercza
 mazza kij golfowy
 palla (f) piłka
  palla da  golf piłka golfowa
  palla da ping–pong piłeczka do tenisa 

stołowego, ping-ponga
  palla da baseball piłka do baseballa
  palla da  polo piłka do  polo
 pallone (m) piłka

  pallone da  pallacanestro piłka 
do koszykówki

  pallone da  pallavolo piłka do siatkówki
 parallele (fpl) poręcze gimnastyczne
 peso (m) kula do pchnięcia
 pattini łyżwy
  pattini da  hockey łyżwy hokejowe
 plinto (m) skrzynia gimnastyczna
 porta (f) bramka
 racchetta (f) rakieta
  racchetta da  tennis rakieta tenisowa
   racchetta da   tennis da  tavolo rakietka 

do tenisa stołowego, ping-ponga
 remi (mpl) wiosła
 rete (f) siatka
 sbarra fissa (f) drążek gimnastyczny
 scarponi (mpl) buty narciarskie
 sci (mpl) narty
  sci da  fondo narty biegowe
  sci da nautica narty wodne
 sciabola (f) szabla
 slitta (f) sanki
  spada (f) szpada
 spalliera (f) drabinka gimnastyczna
 tavola da  surfing (f) deska surfingowa
 trampolino (m) trampolina
 volano (m) lotka

TERMINY OGÓLNE
 campo (m) boisko
  campo da tiro strzelnica
  campo di  golf pole golfowe
  campo da  tennis kort tenisowy
  giocare a  calcio grać w piłkę nożną
 ippodromo (m) hipodrom
 motodromo tor samochodowy, 

motocyklowy
 palestra (f) sala gimnastyczna
  piscina (f) pływalnia
 pista (f) tor, bieżnia
 ring (m)  ring
 stadio (m) stadion
  stadio olimpico stadion olimpijski
 tappeto (m) mata
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 sport dilettantistico sport amatorski
 sport professionistico sport zawodowy
 sport a squadre sport drużynowy
 allenamento (m) trening
 allenatore (m) trener
 campionato (m) mistrzostwa
  campionato mondiale mistrzostwa 
świata

  campionato nazionale mistrzostwa 
krajowe

 coppa (f) puchar (zawody)
 classifica (f) klasyfikacja
  classifica generale klasyfikacja 

generalna, ogólna
 competitore (m) zawodnik
 concorrente (m) przeciwnik
 competizione (f) zawody, rozgrywki
 finale (f) finał
 gara (f) wyścig
  gara ciclistica wyścig kolarski
 incontro (m) spotkanie
 intervallo (m) przerwa
 medaglia (f) medal
  medaglia  d’oro złoty medal
  medaglia  d’argento srebrny medal

  medaglia di  bronzo brązowy medal
 pareggio (m) remis
 partenza (f) start
 perditore (m) przegrywający
 primato (m) rekord
 rally raid rajd samochodowy
 semifinale (f) półfinał
 squadra (f) drużyna
  squadra ospitante drużyna gospodarzy
  squadra ospite drużyna gości
 squalifica (f) dyskwalifikacja
 tappa (f) etap
  tappa di montagna etap górny
  tappa speciale odcinek specjalny
 traguardo (m) meta
 vincitore (m) zwycięzca

 conquistare un  primato ustanowić 
rekord

 entrare in  finale wejść do finału
 fare lo sport uprawiać sport
 praticare lo sport uprawiać sport
 pareggiare zremisować
 perdere przegrać
 vincere wygrać

 giocatori zawodnicy
 ala destra prawoskrzydlowy
 ala sinistra lewoskrzydłowy
 cetrattacco (m) środkowy napastnik
 centrocampista (m) środkowy
 centromediano (m) środkowy 

obrońca
 mediano destro prawy pomocnik
 mediano sinistro lewy pomocnik
 portiere (m) bramkarz
 terzino destro prawy obrońca
 terzino sinistro lewy obrońca
 stopper (m) stoper

 arbitri sędziowie
 arbitro (m) sędzia główny
 guardalinea (m) sędzia liniowy

 campo boisko
  area d’angolo pole rożne
  area di  porta pole podbramkowe
  area di rigore pole karne
 centrocampo środek boiska
  linea di  metà  campo linia środkowa
  linea di  porta linia bramki
  linea laterale linia boczna
 porta (f) bramka

20  CALCIO
PIŁKA NOŻNA
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 partita (f) mecz
 attacco (m) atak
 autorete (f) bramka samobójcza
  calcio d’angolo rzut rożny
  calcio di punizione rzut wolny
  calcio di rigore rzut karny
 centrata (f) dośrodkowanie
 colpo di  testa główka, uderzenie piłki 

głową
 dribbling (m) drybling

 fallo (m) faul
 goal (m) gol
 marcatura (f) krycie
  palla fuori  gioco aut
 passaggio (m) podanie
 sgambetto (m) podcięcie

 cartoncino  giallo żółta kartka
 cartoncino  rosso czerwona kartka

 modo di  viaggiare sposób 
podróżowania

 a piedi pieszo
con la   nave statkiem
 escursione (f) wycieczka
 gita (m) wycieczka
  gita guidata wycieczka 

z przewodnikiem
 guida (f) przewodnik
 in aereo samolotem
 in autostop autostopem
 in bicicletta rowerem
 in macchina samochodem
 in pullman autokarem
 in  treno pociągiem
 sul traghetto promem
 viaggio organizzato wycieczka 

zorganizowana

 andare iść, jechać
 camminare chodzić
 fare l’autostop podróżować 

autostopem
 fare il  turismo di week–end uprawiać 

turystykę wekendową
 vagabondare trampować
 viaggiare podróżować
  viaggiare  a piedi podróżować pieszo

 turista turysta
 autostoppista (m) autostopowicz
 camminatore (m) piechur
 ciclista (m) rowerzysta
 escursionista (m) wycieczkowicz
 giramondo (m) obieżyświat
 passeggero (m) pasażer
 vagabondo (m) tramp, wagabunda
 villegiante (m) letnik, wczasowicz
 visitatore (m) zwiedzający

 alloggio zakwaterowanie
 albergo (m)  hotel
 un  albergo a  tre stelle  hotel 

trzygwiazdkowy
 un  albergo di lusso  hotel luksusowy
 alloggio (m) kwatera, zakwaterowanie
 bivacco (m) biwak
 bungalow (m) domek kempingowy
 campeggio (m) kemping, pole 

namiotowe
 hotel (m)  hotel
 locanda (f) zajazd
 motel (m)  motel
 ostello (m) schronisko
  ostello per la gioventù schronisko 

młodzieżowe
 pensione (f) pensjonat

21  VIAGGI E TURISMO
PODRÓŻE I TURYSTYKA
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 rifugio alpino (m) schronisko górskie
 roulotte (f) przyczepa kempingowa
 tenda (f) namiot
 albergo  hotel

 albergo (m)  hotel
 appartamento (m) apartament
 ascensore (m) winda
 banco (m) kontuar, lada w recepcji
 bar (m)  bar
 camera (f) pokój
  camera singola pokój jednoosobowy
  camera doppia pokój dwuosobowy
  camera matrimoniale pokój z łóżkiem 

małżeńskim
  camera con prima  colazione pokój 

ze śniadaniem
  camera con  pensione completa pokój 

z pełnym wyżywieniem
  camera con  bagno pokój z łazienką
  camera con    aria condizionata pokój 

klimatyzowany
 cameriera (f) pokojówka
 chiave (f) klucz
 conto (m) rachunek
 corridoio (m) korytarz
 doccia (f) prysznic
 letto (m) łóżko
  letto singolo łóżko jednoosobowe
  letto matrimoniale łóżko małżeńskie
 portiere (m) portier
 prenotazione (f) rezerwacja
 ricezione (f) recepcja
 ristorante (m) restauracja
 salone per banchetti (m) sala 

bankietowa
  servizio a  camera room service
  uscita d’emergenza wyjście awaryjne

 campeggio kemping
 accetta (f) siekierka
 apriscatola (f) otwieracz do konserw
 attrezzatura da  campeggio sprzęt 

kempingowy
 bidone (m) bidon
 bombola a  gas (f) butla gazowa

 borraccia (f) manierka
 borsa (f) torba
  borsa termica lodówka przenośna
 brandina pieghevole (f) łóżko polowe
 bussola (f) kompas
 camper (m) samochód kempingowy
 cannocchiale (m) lornetka
  coltello multiuso (m) scyzoryk
 fiammiferi (mpl) zapałki
 falo (m) ognisko
 fornello (m) kuchenka, kocher
  fornello a  gas kuchenka gazowa
  fornello a spirito maszynka spirytusowa
 gavetta (f) menażka
  lettino da  campo (m) karimata
 materasso (m) materac
  materasso  pneumatico materac 

nadmuchiwany
 pila (f) bateria
 pompa (f) pompka
 picchetto (m) kołek, sledź
 roulotte (f) przyczepa kempingowa
 sacco a pelo (m) śpiwór
 sdraio (m) leżak
 secchio (m) wiadro
  sedia ripiegabile (f) krzesło składane
 soprattenda (f) tropik
 tanika (f) kanisterek, pojemnik
  tavolino ripiegabile(m) stolik składany
 tenda (f) namiot
 tirante (m) linka
 torcia (f) latarka
 valigetta di   pronto soccorso apteczka
 zaino (m) plecak

TERMINY OGÓLNE
 accamparsi rozbić obozowisko
 agroturismo (m) agroturystyka
  dormire   all’aria aperta spać pod 

gołym niebem
  dormire  sotto la  tenda spać pod 

namiotem
  fermarsi in un  albergo zatrzymać się 

w hotelu
  fermarsi a un  campeggio zatrzymać 

się na kempingu
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 levare la  tenda zwinąć namiot
 piantare la  tenda rozbić namiot

 prenotazione (f) rezerwacja
 prenottamento (m) nocleg

 al  mare nad morzem
 accappatoio (m) płaszcz kąpielowy
 alta marea (f) przypływ
 banchina (f) nabrzeże
 bassa marea (f) odpływ
 bagnino (m) ratownik
 bandiera (f) di pericolo czarna flaga
 boa (f) boja
  canotto di salvataggio (m) łódź 

ratunkowa
  cappello di paglia (m) kapelusz 

słomkowy
  castello di  sabbia (m) zamek z piasku
 cavalone (m) duża fala, bałwan
 conchiglia (f) muszla
 corrente (f) prąd
 costa (f) wybrzeże
 costume da  bagno (m) kostium 

kąpielowy
  crema solare (f) krem do opalania
 duepezzi (m) kostium dwuczęściowy
 faro (m) latarnia morska
 frangionde (m) falochron
 gommone (m) pontom
 gorgo (m) wir
 lungomare (m) promenada nadmorska
 molo (m)  molo
 moscone (m) rower wodny
 motoscafo (m) motorówka
  mutandine da  bagno (fpl) kąpielówki
 nuotatore (m) pływak
 occhiali da sole (mpl) okulary 

przeciwsłoneczne
 ombrellone (m) parasol słoneczny
 onda (f) fala
 paletta (f) łopatka

  pallone da spiaggia (m) piłka plażowa
 pontile (m) pomost
 riva (f) brzeg
 sabbia (f) piasek
 salvagente a  ciambella (f) koło 

ratunkowe
 scivolo (m) zjeżdżalnia
 scogliera (f) skały podwodne
 telo  mare (m) ręcznik kąpielowy
 trampolino (mf) trampolina

 in montagna w górach
 abisso (m) przepaść
 altopiano (m) płaskowyż
 altura (f) wzniesienie
 arrampicarsi wspinać się
  base (f) podnóże góry
 burrone (m) wąwóz
 cascata (f) wodospad
 catena montuosa (f) łańcuch górski
 china (f) zbocze
 cima (f) szczyt
 collina (f) wzgórze
 conca (f) kotlina
 cresta (f) grań
 declivio (m) pochyłość
 dirupo (m) urwisko
 dorsale (m) pasmo górskie
 falda (f) stok
 forcella (f) przełęcz
 funivia (f) kolejka linowa
 giacciaio (m) lodowiec
 grotta (f) grota
 massiccio (m) masyw
 nevi eterne (fpl) wieczne śniegi

22  VACANZE
WAKACJE
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 passo (m) przełęcz
 pendenza (f) spadek
 picco (m) szczyt
  pista di  sci (f) trasa narciarska
 precipizio (m) urwisko
 roccia (f) skała
 scalata (f) wspinaczka, podejście
 sci (mpl) narty
 sciare jeździć na nartach
 sciata (f) jazda na nartach
 seggiovia (f) wyciąg krzesełkowy
 sentiero (m) ścieżka
 ski–pass (inv) karnet
 spelonka (f) jaskinia
 sporgenza (f) występ skalny
 terazza (f) terasa
 torrente (m) potok
 valanga (f) lawina
 valle (f) dolina
 versante (m) stok

TERMINY OGÓLNE
 abbronzarsi opalać się
  andare  al  mare jechać nad morze
  andare a  sciare jechać na narty

  andare in vacanza jechać na wakacje
 annegare tonąć
 essere in  ferie być na urlopie
 essere in vacanza być na wakacjach
 ferie (fpl) urlop
  ferie invernali urlop zimowy
  ferie estive urlop letni
  ferie di riposo urlop wypoczykowy
 nuotare pływać
  passare le vacanze spędzać wakacje
 prendere il sole opalać się
  posto di villeggiatura miejscowość 

letniskowa
 schizzare pryskać
 scalare wspinać się
 scottarsi spiec się
 sguazzare pluskać się
 sciare jeździć na nartach
 spelarsi mieć schodzącą skórę
 stazione balneare kąpielisko
 stazione invernale zimowisko 

(miejscowość)
 tufarsi nurkować

 regioni  dell’Italia con i loro 
capoluoghi regiony Włoch i ich 
stolice

 Abruzzo Abruzja
  l’Aquila  Aquila
 Basilicata  Basilicata
 Potenza  Potenza
 Calabria Kalabria Reggio di  Calabria
 Campania Kampania
 Napoli Neapol
 Emilia Romagna Emilia
 Bologna Bolonia

 Friuli –  Venezia – Giulia – Friuli 
Wenecja Julijska

 Trieste Triest
 Lazio Lacjum
 Roma Rzym
 Liguria  Liguria
 Genova Genua
 Lombardia  Lombardia
 Milano Mediolan
 Marche Marchia
 Ancona Ankona
 Molise  Molise

23  ITALIA
WŁOCHY
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 Campobasso  Campobasso
 Piemonte Piemont
 Torino Turyn
 Puglia Apulia
 Bari  Bari
 Sardenia Sardynia
 Cagliari  Cagliari
 Sicilia Sycylia
 Palermo  Palermo
 Toscana Toskania
 Firenze Florencja
 Trentino –  Alto Adige – Trydent 

Górna Adyga
 Trento Trydent
 Umbria  Umbria
 Perugia  Perugia
 Veneto Wenecja Euganejska

 Venezia Wenecja

 alcune città italiane niektóre miasta 
włoskie

 Agrigento Agrygent
 Assisi Asyż
 Bergamo  Bergamo
 Bolzano  Bolzano
 Catania Katania
 Ferrara Ferara
 Mantova Mantua
 Messina Messyna
 Milano Mediolan
 Modena  Modena
 Padova Padwa
 Pisa Piza
 Verona Werona

 Paesi kraje
 Arabia Saudita (f) Arabia Saudyjska

 Argentina (f) Argentyna
  Australia (f)   Australia

 Africa (f) Afryka
 America del  Nord (f) Ameryka Północna
 America del  Sud (f) Ameryka Południowa
 Antartida (f) Antarktyda
 Asia (f) Azja
  Australia (f)   Australia
 Europa (f)  Europa

 regioni del mondo regiony świata
 Balcani (mpl) Bałkany
 Estremo Oriente (m) Daleki Wschód
  Europa  Dell’Est  Europa Wschodnia

  Europa Centrale  Europa Środkowa
  Europa Occidentale  Europa Zachodnia
 Indocina (f) Indochiny
 Medio Oriente (m) Środkowy Wschód
 Peloponeso (m) Peloponez
  terzo mondo (m) trzeci świat

 punti cardinali strony świata
 Est (m) wschód
 Nord (m) północ
 Ovest (m) zachód
 Sud (m) południe

24  CONTINENTI, REGIONI
KONTYNENTY, REGIONY

25  ALCUNI PAESI DEL MONDO
NIEKTÓRE KRAJE ŚWIATA
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 Austria (f)  Austria
 Belgio (m) Belgia
 Bielorussia (f) Białoruś
 Boemia (f) Czechy
 Bosnia (f) Bośnia
 Brasile (m) Brazylia
 Bulgaria (f) Bułgaria
 Canada (f) Kanada
 Cile (m) Chile
 Cina (f) Chiny
 Columbia (f) Kolumbia
 Congo (m) Kongo
 Corea (f) Korea
 Corsica (f) Korsyka
 Croazia (f) Chorwacja
 Cuba (m) Kuba
 Danimarca (f) Dania
 Ecuador (m) Ekwador
 Egitto (m) Egipt
 Estonia (f)  Estonia
 Finlandia (f)  Finlandia
 Georgia (f) Gruzja
 Germania (f) Niemcy
 Ghana (f)  Ghana
 Giappone (m) Japonia
 Gran Bretagna (f) Wielka Brytania
 Grecia (f) Grecja
 India (f) Indie
 Indonesia (f) Indonezja
 Inghilterra (f) Anglia
 Iraq (m) Irak
 Iran (m)  Iran
 Irlanda (f) Irlandia
 Islanda (f)  Islandia
 Israele (m) Izrael
 Italia (f) Włochy
 Kenia (f)  Kenia
 Lettonia (f) Łotwa
 Libia (f)  Libia
 Liban (m)  Liban
 Lituania (f) Litwa
 Lussemburgo (m) Luksemburg
 Marocco (m) Maroko
 Macedonia (f)  Macedonia

 Madagascar (m) Madagaskar
 Messico (m) Meksyk
 Moldavia (f) Mołdawia
 Monaco (f) Monako
 Nepal (m)  Nepal
 Nigeria (f)  Nigeria
 Norvegia (m) Norwegia
 Nuova Zelanda (f) Nowa Zelandia
 Olanda (f) Holandia
 Pakistan (m)  Pakistan
 Palestina (f) Palestyna
 Panama (m)  Panama
Perù (m) Peru
 Polonia (f) Polska
 Portogallo (m) Portugalia
 Romania (f) Rumunia
 Russia (f) Rosja
 San Marino (f)  San Marino
 Scozia (f) Szkocja
 Serbia (f)  Serbia
 Siam (m) Syjam
 Sicilia (f) Sycylia
 Siria (f) Syria
 Slovacchia (f) Słowacja
 Slovenia (f) Słowenia
 Spagna (f) Hiszpania
 Stati Uniti d’America (mpl) Stany 

Zjednoczone
 Svezia (f) Szwecja
 Svizzera (f) Szwajcaria
 Tanzania (f)  Tanzania
 Tasmania (f)  Tasmania
 Thailandia (f) Tajlandia
 Tunisia (f) Tunezja
 Turchia (f) Turcja
 Ucraina (f) Ukraina
 Uganda (f)  Uganda
 Ungheria (f) Węgry
 Vietnam (m) Wietnam
 Yugoslavia (f) Jugosławia
 Zaire (m) Zair

 capitali di alcuni Stati stolice 
niektórych państw
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 Ancara Ankara
 Algeri Algier
 Buenos Aires  Buenos Aires
 Atene Ateny
 Bagdad  Bagdad
 Belgrado Belgrad
 Berlino Berlin
 Berna Berno
 Bogotà Bogota
 Bratislava Bratysława
 Bruxelles Bruksela
 Bucarest Bukareszt
 Budapest Budapeszt
 Cairo Kair
 Damasco Damaszek
 Dublino Dublin
 Helsinki  Helsinki
 Jakarta Dżakarta
 L’Aja Haga
 Kiev Kijów
 Lima  Lima
 Lisbona Lizbona
 Londra Londyn

 Madrid Madryt
 Minsk Mińsk
 Mosca Moskwa
 Oslo  Oslo
 Parigi Paryż
 Pechino Pekin
 Praga  Praga
 Rabat  Rabat
 Riga Ryga
 Roma Rzym
 Sofia  Sofia
 Stoccolma Sztokholm
 Tallin Talin
 Tbilisi  Tbilisi
 Teheran  Teheran
 Tel Aviv Tel Awiw
 Tokio  Tokio
 Tripoli Trypolis
 Tunisi Tunis
 Varsavia Warszawa
 Vienna Wiedeń
 Vilnius Wilno
 Zagabria Zagrzeb

 albanese Albańczyk
 algerino Algierczyk
 americano Amerykanin
 argentino Argentyńczyk
 australiano Australiczyk
 austriaco Austriak
 belga Belg
 bielorusso Białorusin
 brasiliano Brazylijczyk
 britannico Brytyjczyk
 bulgaro Bułgar
 canadese Kanadyjczyk
 ceco Czech
 cileno Czylijczyk
 cinese Chińczyk

 coreano Koreańczyk
 croato Chorwat
 danese Duńczyk
 egiziano Egipcjanin
 estone Estończyk
 finlandese Fin
 francese Francuz
 georgiano Gruzin
 giapponese Japończyk
 greco Grek
 inglese Anglik
 irlandese Irlandczyk
 israeliano Izraelczyk
 italiano Włoch
 lettone Łotysz

26  NAZIONALITÀ
NARODOWOŚCI
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 libico Libijczyk
 lituano Litwin
 marocchino Marokańczyk
 messicano Meksykanin
 moldavo Mołdawianin
 neozelandese Nowozelanczyk
 norvegese Norweg
 olandese Holender
 pakistano Pakistańczyk
 palestinese Palestyńczyk
 polacco Polak

 portoghese Portugalczyk
 romeno Rumun
 russo Rosjanin
 slovacco Słowak
 svedese Szwed
 svizzero Szwajcar
 tunisino Tunezyjczyk
 turco Turek
 ucraino Ukrainiec
 ungherese Węgier
 vietnamita Wietnamczyk

 fiumi (fpl) rzeki
 Ammazzoni (Rio delle) Amazonka
 Arno  Arno
 Danubbio Dunaj
 Ebro  Ebro
 Ganghe Ganges
 Indo Indus
 Meno Men
 Moscova Moskwa
 Nilo Nil
 Po Pad
 Reno Ren
 Rodano Rodan
 Rubicone Rubikon
 Senna Sekwana
 Sprea Szprewa
 Tago Tag
 Tamigi Tamiza
 Tevere Tybr
 Vistola Wisła
 Volga Wołga

 mari morza
 mare (m) morze
 Adriatico Adriatyk
 Baltico Bałtyk

 Mar Artico Morze Arktyczne
 Mar Egeo Morze Egejskie
 Mar Ionio Morze Jońskie
 Mar Morto Morze Martwe
 Mar  Nero Morze Czarne
 Mar  Rosso Morze Czerwone
 Mar Tirreno Morze Tyreńskie
 Mediterraneo Morze Środziemne

  oceani oceany
 oceano (m) ocean
 Atlantico Atlantyk, Ocean Atlantycki
 Oceano Indiano Ocean Indyjski
 Pacifico Pacyfik, Ocean Spokojny 

 alcune isole niektóre wyspy
 Antille (fpl) Antyle
 Azzorre (mpl) Azory
 Bahama (fpl) Bahamy
 Bermuda (fpl) Bermudy
 Borneo (f)  Borneo
 Canarie (fpl) Wyspy Kanaryjskie
 Corsica (f) Korsyka
 Creta (f) Kreta
 Cuba (f) Kuba
 Elba (f)  Elba

27  FIUMI, MARI, OCEANI, MONTAGNE
RZEKI, MORZA, OCEANY, GÓRY
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 Giamaica (f) Jamajka
 Giava (f) Jawa
 Groenlandia (f) Grenlandia
 Haiti (f)  Haiti
 Hawai (fpl) Hawaje
 Jutland (m) Jutlandia
 Maiorca (f) Majorka
 Malta (f)  Malta
 Minorca (f) Minorka
 Sardegna (f) Sardynia
 Sicilia (f) Sycylia
 Tahiti (f)  Tahiti
 Tasmania (f)  Tasmania

  montagne góry
 Alpi (fpl) Alpy
 Ande (fpl) Andy
 Ardenne (fpl) Ardeny
 Appennini (mpl) Apeniny
 Carpazi (mpl) Karpaty
 Caucaso (m) Kaukaz
 Dolomiti (fpl) Dolomity
 Himalaia (m) Himalaje
 Pirenei (mpl) Pireneje
 Vosgi (mpl) Wogezy

 aeroporto port lotniczy
 aerofaro (m) latarnia nawigacyjna
 aerorimessa (f) hangar
 aeroporto (m) port lotniczy, lotnisko
 aeroscalo (m) lotnisko
 carello portabagagli (m) wózek 

bagażowy
 carta  d’imbarco (f) karta pokładowa
 check–in (m) odprawa bagażowo celna
 compagna aerea (f) linie lotnicze, 

przedsiębiorstwo lotnicze
 controllo doganale (m) kontrola celna
 controllo passaporti (m) kontrola 

paszportowa
  dazio doganale (m) cło
  deposito bagagli (m) przechowalnia 

bagażu
 doganiere (m) celnik
 duty free (m) strefa wolnocłowa
 flotta aerea (f) flota powietrzna
 informazione (f) informacja
 informazioni turistiche informacja 

turystyczna
 informazioni  volo informacja 

o odlotach i przylotach

 manicha a  vento (f) rękaw lotniskowy, 
wiatrowskaz

  pista di atteraggio (f) pas startowy
 poste e telegrafi urząd pocztowy
 sala d’attesa (f) poczekalnia
 sala arrivi (f) sala przylotów
 sala partenze (f) sala odlotów
 scale mobili (fpl) schody ruchome
 scalo (m) międzylądowanie
  scontrino bagaglio (m) kwit bagażowy
  servizi igienici (mpl) toalety
 sovrappeso (m) nadbagaż
 terminal (m) dworzec lotniczy
 torre di controllo (f) wieża kontroli 

lotów
 ufficio di  cambio (m) kantor wymiany 

walut
 uscite di  imbarco wyjścia do samolotów
 volo (m) lot
 voli nazionali loty krajowe
 voli internazionali loty międzynarodowe

 in aereo w samolocie
 assistente di  volo (m, f) steward, 

stewardesa

28  TRASPORTO AEREO
TRANSPORT LOTNICZY
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 bordo (m) pokład samolotu
  cintura di sicurezza (f) pas 

bezpieczeństwa
 equipaggio (m) załoga samolotu
  giubotto di salvataggio (m) kamizelka 

ratunkowa
 marconista di  bordo (m) 

radiotelegrafista
 motorista di  bordo (m) mechanik 

pokładowy
 pilota (m) pilot
 passeggero (m) pasażer
 posto (m) miejsce
  posto fumatori miejsce dla palących
  posto non fumatori miejsce dla 

niepalących
 sedile (m) fotel
 ufficiale di rotta (m) nawigator

TERMINY OGÓLNE
 atterraggio (m) lądowanie
 ammaraggio (m) wodowanie
 autopilota (m) autopilot, pilot 

automatyczny
 allacciare le cinture di sicurezza 

zapiąć pasy
 decollo (m) start samolotu
 cancellato lot odwołany
 in ritardo lot opóźniony
 jet (m) samolot odrzutowy
  jet liner samolot odrzutowy dalekiego 

zasięgu
 rullaggio (m) kołowanie
 volo (m) lot
  volo diretto lot bezpośredni
  volo indiretto pot z przesiadką

 stazione ferroviaria dworzec kolejowy
 altoparlante (m) głośnik, megafon
 banchina (f) peron
 barriera ferroviaria (f) zapora, szlaban
 biglietteria (f) kasa biletowa
 binario (m) tor, peron
  binario di  corsa tor przelotowy
  binario di manovra tor manewrowy
  binario di ricovero tor postojowy
  binario morto ślepy tor
  carrello portabagagli (m) wózek 

bagażowy
  deposito bagagli (m) przechowalnia 

bagażu
 edicola (f) kiosk z gazetami
 facchino (m) bagażowy
 ferroviere (m) kolejarz
 gabinetto (m) toaleta
 marciapiede (m) chodnik
 orario (m) rozkład jazdy

  orario degli arrivi rozkład przyjazdów
  orario delle partenze rozkład odjazdów
 panchina (f) ławka
  passaggio a livello (m) przejazd 

kolejowy
 pensilina (f) daszek nad peronem
 polizia ferroviaria (f) służba ochrony 

koleji
 posteggio di  tassì (m) postój taksówek
  pronto soccorso (m) punkt pierwszej 

pomocy medycznej
 rotaia (f) szyna
 sala d’aspetto (f) poczekalnia
 semaforo (m) semafor
 sottopassaggio (m) przejście podziemne
 ufficio di oggetti smarriti biuro rzeczy 

znalezionych

 sul  treno w pociągu
 appoggiacapo (m) zagłówek

29  FERROVIA
KOLEJ
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   aria condizionata (f) klimatyzacja
 carro postale (m) wagon pocztowy
 carrozza (f) wagon pasażerski
 controllore (m) konduktor
 corridoio (m) korytarz
 cuccetta (f) kuszetka
  finestra panoramica (f) okno 

panoramiczne
 finestrino (m) okno
 freno di emergenza (m) hamulec 

bezpieczeństwa
 gabinetto (m) toaleta
 locomotiva (f) lokomotywa
  locomotiva elettrica elektrowóz
 locomotrice (f) elektrowóz
 porta (f) drzwi
  porta scorrevole drzwi przesuwne
 posto (m) miejsce
 predellino (m) stopień wagonu
 scompartimento (m) przedział
  scompartimento fumatori przedział 

dla palących
  scompartimento non fumatori 

przedział dla niepalących
 sedile (m) siedzenie
  seggiolino ribaltabile (m) rozkładane 

siedzenie na korytarzu
  tavolino ribaltabile (m) stolik 

rozkładany
  uscita di sicurezza wyjście awaryjne
 vagone (m) wagon
  vagone  letto wagon sypialny
  vagone  ristorante wagon 

restauracyjny
 vettura (f) wagon
 viaggiatore (m) podróżny

 tipi di treni rodzaje pociągów
 eletttrotreno (m) pociąg elektryczny
 EuroCity (m) międzynarodowy pociąg 

ekspresowy
 InterCity (m) ekspresowy pociąg 

międzymiastowy
 metropolitana (f)  metro

 trenino (m) kolejka wąskotorowa
 treno (m) pociąg
  treno accelerato pociąg osobowy
  treno diretto pociąg pospieszny
  treno rapido pociąg ekspresowy
  treno suburbano pociąg podmiejski
 biglietti bilety

 biglietto (m) bilet
  biglietto chilometrico bilet 

na określoną trasę
  biglietto con  prenotazione bilet 

z miejscówką
  biglietto d’abbonamento bilet 

okresowy
  biglietto di andata bilet w jedną 

stronę
   biglietto di andata e ritorno bilet 

w obydwie strony, tam i z powrotem
  biglietto a tariffa ridotta bilet ulgowy, 

zniżkowy
  biglietto di prima, seconda  classe 

bilet pierwszej, drugiej klasy
  biglietto valido ważny bilet
 supplemento (m) dopłata

TERMINY OGÓLNE
  accompagnare alla stazione 

odprowadzać na dworzec
 arrivare col  treno przyjechać 

pociągiem
  avere la coincidenza mieć połączenie, 

przesiadkę
 deragliare wykoleić się
  perdere il  treno spóźnić się 

na pociąg
 prendere il  treno pojechać 

pociągiem
 salire  sul  treno wsiąść do pociągu
 scendere dal  treno wysiąść 

z pociągu
  viaggiare col  treno podróżować 

pociągiem
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 tipi di imbarcazioni rodzaje statków 
i łodzi

 ammiraglia (f) statek flagowy
 baleniera (f) statek wielorybniczy
 barca (m) barka, łódź
  barca a  remi łódź wiosłowa
  barca a  vela żaglówka
 battello (m) stateczek
 batiscafo (m) batyskaf
 caiaco (m) kajak
 canoa (m) kanoe
 canotto (m) łódka
 crociera (f) statek wycieczkowy
 cutter (m) kuter rybacki
 fuoribordo (m) ślizgacz
 goletta (m) szkuner
 gondola (f)  gondola
 mercantile (m) frachtowiec
 motoscafo (m) motorówka
  nave (f) statek, okręt
   nave a vapore parowiec
   nave a  vela żaglowiec
   nave passeggeri statek pasażerski
 peschereccio (m) statek rybacki
 petroliera (f) tankowiec
 piroscafo (m) parowiec
 rimorchiatore (m) holownik
 rompighiaccio (m) lodołamacz
 scialuppa (f) szalupa
 transatlantico (m) transatlantyk

  nave statek
 albero (m) maszt
 ancora (f) kotwica
 ancorare zakotwiczyć
 babordo (m) lewa burta
 boccaporto (m) luk
 boma (m) bom
 cabina (f) kajuta
 cambusa (f) kambuz

 chiglia (m) kil
 coperta (f) pokład
 fasciame (m) poszycie
 fumaiolo (m) komin
 oblò (m) iluminator
 plancia (f) mostek kapitański, trap
 ponte (m) pokład,
 poppa (f) rufa
 prua (f) dziób
 scafo (m) kadłub
  scialuppa di salvataggio szalupa 

ratunkowa
 stiva (f) ładownia
 timone (m) ster
 tribordo (m) prawa burta
 vela (f) żagiel

 ancorare zakotwiczyć
 imbarcare wsiąść na statek
 imbarco (m) zaokrętownaie, wsiadanie 

na pokład

 porto port
 armatore (m) armator
 avanporto (m) przedporcie
 bacino (m) dok
 banchina (f) nabrzeże
 calata (f) nabrzeże ładunkowe
 capitaneria di  porto (f) kapitanat 

portu
 compagna armatrice (f) spółka 

armatorska
 darsena (f) basen portowy
 gru (f) dźwig
 pilota (m) pilot
 rada (f) reda
 scalo (m) przystań

30  NAVI E IMBARCAZIONI
STATKI I ŁODZIE
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 mezzi di  trasporto środki transportu
 autobus (m)  autobus
 filobus (m) trolejbus
 metropolitana (f)  metro
 tram (inv) tramwaj
 tassì (m) taksówka

 autista (m) kierowca
 controllore (m) kontroler biletów
 tassista (m) taksówkarz
 tranviere (m) motorniczy

 capolinea (f) pętla
 distributore automatico (m) automat 

z biletami
  fermata (f) przystanek
   fermata  dell’autobus, del  tram 

przystanek autobusowy, tramwajowy
 pensolina (f) daszek, zadaszenie
 posteggio di  tassì postój taksówek
 tessera di abbonamento (f) bilet 

okresowy

 direzioni e localizzazione kierunki 
i lokalizacja

 a destra na prawo,  po prawej stronie
 a sinistra na lewo,  po lewej stronie
 dritto prosto
  sempre  dritto cały czas prosto

 dove gdzie
 accanto a obok
 al centro w środku
 all’interno wewnątrz
 all’esterno na zewnątrz
 davanti a przed
 dopo za
 di  fronte a naprzeciwko
 in  fondo w głębi
 in mezzo a pośrodku
 lontano daleko
  lontano da daleko od
 lungo wzdłuż
 vicino a blisko czegoś, w pobliżu
 sopra nad
 sotto pod

 ambulanza (f) ambulans, karetka
 autobetoniera (f) betoniarka
 autobus (m)  autobus
  autobus snodato  autobus przegubowy
 autocarro (m) samochód ciężarowy
 autocisterna (f) cysterna
 autoimmondizie (f) śmieciarka
 automobile sportiva (f) samochód 

sportowy
 autoribaltabile (m) wywrotka

 autosoccorso (m) samochód pomocy 
drogowej

 autospazzatrice (f) zamiatarka
 berlina (f) limuzyna
 cabriolet (m) kabriolet
 camion (m) ciężarówka
 camioncino (m) samochód 

półciężarowy
 campagnola (f) łazik
 camper (m) mikrobus turystyczny

31  MEZZI PUBBLICI
KOMUNIKACJA MIEJSKA

32  AUTOVEICOLI
POJAZDY SAMOCHODOWE
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 carro funebre (m) karawan
 carro refirigerante (m) samochód 

chłodnia
 coupé  coupé
 familiare (f) kombi
 fuoristrada (f) samochód terenowy
 furgone (m) furgon
 giadiniera (f) kombi
 pulmino (m) mikrobus
 pulmann (m) autokar
 spartineve (m) odśnieżarka, pług 
śnieżny

 veicolo a gaz pojazd napędzany 
gazem

 veicolo antincendio pojazd 
pożarniczy, wóz strażacki

  parte esterna di un automobile 
samochód z zewnątrz

 antenna (f) antena
 baule (m) bagażnik, kufer
 carrozzeria (f) nadwozie, karoseria
 catalizzatore (m) katalizator
 cofano (m) maska silnika
 faro (m) reflektor
 gomma (f) opona
  griglia  radiatore osłona chłodnicy
  indicatore di direzione kierunkowskaz
 luci (fpl) światła
  luci abbaglianti światła drogowe
  luci anabbaglianti światła mijania
  luci antinebbia światła 

przeciwmgielne
  luci di emergenza światła awaryjne
  luci di  posizione światła pozycyjne
  luci di  retromarcia światła cofania
  luci di stazionamento światła 

postojowe
 lunotto (m) tylna szyba
 maniglia (f) klamka
 padiglione (m) dach
 parabrezza (f) przednia szyba
 parafango (m) błotnik
 paraurti (m) zderzak

 pneumatico (m) opona
 portapacchi (m) bagażnik dachowy
 porta (f) drzwi
 ruota (f) koło
 serbatoio (m) zbiornik paliwa, bak
 specchietto (m) lusterko
 sportello (m) szyba
 targa (f) tablica rejestracyjna
 tergicristallo (m) wycieraczka
 tetto (m) dach
  tubo di scarico (m) rura wydechowa

 interno di un automobile wnętrze 
samochodu

 airbag (m) poduszka powietrzna
 appoggiacapo (m) zagłówek
 autoradio (f)  radio samochodowe
  cassetto  ripostiglio (m) schowek
  cintura di sicurezza (m) pas 

bezpieczeństwa
 clackson (m) klakson
 comando (m) przełącznik
  comando   indicatore di direzione 

przełącznik kierunkowskazów
  comando dei proiettori przełącznik 
świateł

  comando  tergicristallo przełącznik 
wycieraczek

 commutatore d’avviamento stacyjka
 contachilometri (m) licznik 

kilometrów
 contagiri (m) obrotomierz
 cruscotto (m) tablica rozdzielcza
 freno a  mano (m) hamulec ręczny
 indicatore (m) wskaźnik
  indicatore della  temperatura 

wskaźnik temperatury
  indicatore pressione  olio wskaźnik 

poziomu oleju
  indicatore livello combustibile 

wskaźnik poziomu paliwa
 lampada spia (f) lampka kontrolna
 leva del  cambio (f) dźwignia zmiany 

biegów
 pedale (m) pedał
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  pedale d’acceleratore pedał 
przyspieszenia, gazu

  pedale della frizione pedał sprzęgła
  pedale del freno pedał hamulca
 portacenere (f) popielniczka
 retrovisore (m) lusterko wsteczne
 sedile (m) siedzenie
 tachimetro (m) prędkościomierz
 volante (m) kierownica

 motore silnik
 motore (m) silnik
  motore ad accensione per 

compressione silnik z zaplonem 
sprężeniowym

  motore ad accensione per scintilla 
silnik z zapłonem iskrowym

  motore a benzina silnik benzynowy
  motore a cilindri in  linea silnik 

rzędowy
  motore a combustione silnik spalinowy
  motore a  d’iniezione silnik wtryskowy
  motore a  due tempi silnik 

dwusuwowy, dwutakt
  motore a  iniezione silnik wtryskowy
  motore a pistoni silnik tłokowy
  motore a  quattro tempi silnik 

czterosuwowy, czterotakt
  motore a V silnik widlasty, silnik 

w układzie V
  motore Diesel silnik wysokoprężny
  motore raffreddato ad  acqua silnik 

chłodzony wodą
  motore raffreddato ad   aria silnik 

chłodzony powietrzem

 parti meccaniche, elettriche, 
trasmissione części mechaniczne, 
elektryczne, napęd

 accumulatore (m) akumulator
 albero (m) wał
  albero di distribuzione wałek rozrządu
  albero di trasmissione wał napędowy
  albero  motore wał korbowy
 alternatore (m) alternator

 ammortizzatore (m) amortyzator
 asse (f) oś
 balestra (f) resor
 batteria (f) akumulator
 biella (f) korbowód
 bloccho cilindri (m) blok silnika
 bobina d’accensione (f) cewka 

zapłonowa
  cambio di velocita (m) skrzynia biegów
  camera di combustione (f) komora 

spalania
 candela d’accensione (f) świeca 

zapłonowa
 carburatore (m) gaźnik
 cilindro (m) cylinder
 condotto (m) kanał
  condotto di aspirazione kanał ssący, 

dolotowy
 contodotto di scarico kanał 

wydechowy
  coppa  dell’olio miska olejowa
 cuscinetto (m) łożysko
  cuscinetto a rulli łożysko wałeczkowe
  cuscinetto a sfere łożysko kulkowe
  cuscinetto  dell’albero łożysko wału
 dinamo (f) prądnica
 filtro (m) filtr
 filro   d’aria filtr powietrza
  filtro dell carburante filtr paliwa
  filtro  dell’olio filtr oleju
 iniettore (m) wtryskiwacz
 motorino d’avviamento (m) rozrusznik
 pistone (m) tłok
 pompa (f)  pompa
  pompa  d’acqua  pompa wodna, 

 pompa cieczy chłodzącej
  pompa di alimentazione  pompa paliwa
  pompa di  iniezione  pompa wtryskowa
  pompa dell freno  pompa hamulcowa
  pompa  dell’olio  pompa oleju
 radiatore (m) chłodnica
  sistema frenante (m) układ hamulcowy
  sistema sterzante (m) układ 

kierowniczy
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 sospenzione (f) zawieszenie
 stantuffo (m) tłok
 telaio (m) rama
 termostato (m) termostat
 testata (f) głowica
 turbo–compressore (m) 

turbosprężarka, turbina
 valvole (fpl) zawory
 ventilatore di raffreddamento (m) 

wentylator chłodnicy, chłodzący
 volano (m) koło zamachowe

TERMINY OGÓLNE
 accelerare przyspieszać
  andare  in macchina jechać 

samochodem
  andare in  retromarcia cofać się, 

jechać na wstecznym
 antifurto (m) autoalarm
 assicurazione contro gli incidenti 

ubezpieczenie od nieszczęśliwych 
wypadków

 atlante stradale (m) atlas samochodowy
 benzina senza  piombo benzyna 

bezołowiowa
 cambiare la  gomma zmieniać koło
 cambiare  l’olio wymienić olej
 carta automobilistica (f) mapa 

samochodowa
 collisione (f) kolizja, zderzenie
 consumo di carburante (m) zużycie 

paliwa, spalanie
 correre forte jechać szybko
 decelerare zmniejszyć prędkość

 distanza di frenatura (f) droga 
hamowania

 fare il pieno zatankować do pełna
 fermarsi zatrzymać się
 frenare hamować
 gas (m) paliwo gazowe, LPG
 gasolio (m) olej napędowy
 girare skręcać
  girare  a destra skręcić w prawo
  girare  a sinistra skręcić w lewo
 guidare la macchina prowadzić 

samochód
 innestare la frizione wcisnąć sprzęgło
 innestare la  marcia wrzucić bieg
 libretto di  circolazione (m) dowód 

rejestracyjny
 marcia (m) bieg
 patente di  guida (f) prawo jazdy
 prendere la benzina zatankować
 rallentare zwolnić
 retromarcia (f) bieg wsteczny
 rodare il  motore docierać silnik
 sbandare zarzucać, wpadać w poślizg
 scontro (m) zderzenie
  sistema antibloccaggio ABS, system 

przeciwpoślizgowy
 sorpassare wyprzedzać
 superare 
  tagliare la  curva ścinać zakręt
  tagliare la  strada zajechać drogę
 tamponare najechać na inny pojazd
 urtare uderzyć
 urto frontale (m) zderzenie czołowe

 tipi di strade rodzaje dróg
 arteria (f)  arteria, główna droga
 autostrada (f)  autostrada
 circonvallazione (f) droga objazdowa
 corsia (f) jezdnia, pasmo ruchu

 lungotevere (m) droga wzdłuż Tybru
 raccordo anulare (m) obwodnica
 strada (f) droga
  strada acciottolata droga brukowana
  strada a  corsia multiple droga 

wielopasmowa

33  STRADA
DROGA, ULICA
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  strada a  due corsie droga dwupasmowa
  strada a  due  sensi droga dwukierunkowa
  strada a senso unico droga 

jednokierunkowa
  strada asfaltata droga asfaltowa
  strada  d’accesso droga dojazdowa
  strada di campagna droga polna
  strada di sbocco droga wylotowa
  strada di  transito veloce droga 

przelotowa
  strada pavimentata droga brukowana
  strada principale droga 

z pierwszeństwem przejazdu
  strada privata droga prywatna
  strada secondaria droga 

podporządkowana
  strada statale droga państwowa
 superstrada (f) droga szybkiego ruchu
 via (f) ulica
   via senza  uscita droga bez wyjazdu, 
ślepa uliczka

 viale (m) aleja

alcuni segnali stradali wybrane znaki 
drogowe

   segnale stradale (m) znak drogowy
  segnali di pericolo znaki ostrzegawcze
  segnali di  divieto znaku zakazu
 segnali di obbligo znaki nakazu
  segnali di indicazione znaki informacyjne
   segnalazione orizzontale znaki poziome
 segnalazione verticale znaki pionowe

 divieto (m) zakaz
 divieto di  accesso zakaz wjazdu
 divieto di  fermata zakaz 

zatrzymywania się
 divieto di sorpasso zakaz wyprzedzania
 divieto di sosta zakaz postoju
 divieto di  transito nei  due  sensi 

zakaz ruchu wszelkich pojazdów 
w obybwu kierunkach

 limite di velocità ograniczenie prędkości
  polizia stradale policja drogowa
 pattuglia motorizzata patrol 

zmotoryzowany

TERMINY OGÓLNE
     area di   servizio parking przy autostradzie
  banchina (f) pobocze
  carreggiata (f) jezdnia
  cartello stradale (m) drogowskaz
  casello (m) bramka na autostradzie
  cavalcavia (f) estakada
  circolazione (f) ruch uliczny
  cordolo (m) krawężnik
  corsia (f) pas ruchu
  curva (f) zakręt
  deviazione (f) objazd
  distributore di benzina (m) stacja 

benzynowa
   fermata (f) przystanek
  galleria (f) tunel
  incrocio (m) skrzyżowanie
  lavori stradali roboty drogowe
  lavori in corso roboty drogowe
   marciapiede (m) chodnik
  ore di punta (fpl) godziny szczytu
  passaggio (m) przejście
   passaggio pedonale przejście dla 

pieszych
  pedaggio (m) opłata za przejazd 

autostradą
  pedone (m) pieszy
   ponte (m) most
  rotonda (f) rondo
  salita (f) podjazd
    segnale stradale znak drogowy
  segnaletica (f) sygnalizacja świetlna
  semaforo (m) sygnalitor świetlny
  sottopassaggio (m) przejście podziemne
  spartitraffico (m) wysepka
  stazione di rifornimento (f) stacja 

benzynowa
  striscie (plf) pasy na przejściu dla 

pieszych, zebra
  tangenziale (f) obwodnica
  traffico (m) ruch uliczny
  uscita (f) wyjazd
  viadotto (m) wiadukt
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 acquazzone (m) ulewa
 arcobaleno (m) tęcza
 bel tempo (m) ładna pogoda
 brina (f) szron
 bufera di  neve (f) zawieja śnieżna
  brutto tempo brzydka pogoda, 

niepogoda
 clima (m) klimat
  clima continentale klimat 

kontynentalny
  clima mite łagodny klimat
  clima rigido surowy klimat
  clima salubre zdrowy klimat
  clima  secco suchy klimat
  clima umido wilgotny klimat
 fortunale (m) sztorm
 fulmine (m) piorun
 ghiaccio (m) lód
 gelo (m) mróz
 grandine (f) grad
 lampo (m) błyskawica
 mal tempo brzydka pogoda, zła pogoda
 nebbia (f) mgła
 neve (f) śnieg
 nevischio (m) śnieżyca
 pioggerella (f) deszczyk, mżawka, 

kapuśniaczek
 pioggia (f) deszcz
 pressione atmosferica (f) ciśnienie 

atmosferyczne
 precipitazioni (fpl) opady
 pressione alta wyż
 pressione basa niż
 rugiada (f)  rosa
 siccità (f) susza
 tempaccio (m) słota
 tempesta (f) burza morska
 temporale (m) burza
 tuono (m) grzmot
 uragano (m) huragan

 venticello (m) wiaterek
 vento (m) wiatr
 pozzanghera (f) kałuża

TERMINY OGÓLNE
 tempo affoso parno, duszno
 tempo da cani (fig) psia pogoda
 tempo nuvoloso zachmurzenie
 tempo piovoso deszczowa pogoda
 tempo variabile zmienna pogoda

 che  tempo fa? jaka jest pogoda?
 c’é il sole jest słonecznie
 fa caldo jest gorąco
 fa freddo jest zimno
 fa fresco jest chłodno
 lampeggia błyska się
 miglioramento del tempo poprawa 

pogody
 peggioramento del tempo 

pogorszenie pogody
 nevica pada śnieg
 piove pada deszcz
  piove a cantinella (fig) leje jak z cebra
  piove a dirotto (fig) leje
  pioviggina kropi
 si annuvola chmurzy się
 si rasserena przejaśnia się
 si mette al  bello wypogadza się
 tira  vento wieje wiatr
 tuona grzmi
 previsione del tempo prognoza 

pogody

 34  TEMPO
POGODA
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 stagioni pory roku
 autunno (m) jesień
 estate (f) lato
 inverno (m) zima
 primavera (f) wiosna
 in  autunno jesienią, na jesieni
 in  estate w lecie, latem
 in  inverno zimą, w zimie
 in  primavera wiosną, na wiosnę

 mesi miesiące
 gennaio (m) styczeń
 febbraio (m) luty
 marzo (m) marzec
 aprile (m) kwiecień
 maggio (m) maj
 giugno (m) czerwiec
 luglio (m) lipiec
 agosto (m) sierpień
 settembre (m) wrzesień
 ottobre (m) październik
 novembre (m) listopad
 dicembre (m) grudzień

 giorni della  settimana dni tygodnia
 lunedì (m) poniedziałek
 martedì (m) wtorek
 mercoledì (m) środa
 giovedì (m) czwartek
 venerdì (m) piątek
 sabato (m) sobota
 domenica (f) niedziela
 anno (m) rok
 mese (m) miesiąc
 giorno (m) dzień
 settimana (f) tydzień

TERMINY OGÓLNE
 domani jutro
 dopodomani pojutrze
 ieri wczoraj
 altroieri przedwczoraj
 oggi dzisiaj
 ogni  anno co roku
 ogni  giorno codziennie
 ogni  mese co miesiąc
 ogni  settimana co tydzień
  quest’anno w tym roku
 questo  mese w tym miesiącu
 questa  settimana w tym tygodniu
  anno prossimo przyszły rok
  anno scorso ubiegły rok
 il  mese prossimo w przyszłym 

miesiącu
 il  mese scorso w ubiegłym miesiącu
 la  settimana prossima w przyszłym 

tygodniu
 la settima scorsa w ubiegłym tygodniu

un  anno fa rok temu
un  mese fa miesiąc temu
una  settimana fa tydzień temu
 fra un  anno za rok

 fra un  giorno za dzień
 fra una  settimana za tydzień

  anno  corrente bieżący rok
  anno solare rok kalendarzowy

35  STAGIONI, MESI, GIORNI DELLA SETTIMANA
PORY ROKU, MIESIĄCE, DNI TYGODNIA
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 radio  radio
 annunciatore (m) spiker
 annuciatore radiofonico spiker 

radiowy
 ascoltatore (m) słuchacz
 banda (f) pasmo
  banda di frequenza pasmo 

częstotliowości
  giornale  radio (m) dziennik radiowy
 informazione (f) informacja
 pubblicità (f) reklama
 pubblicità reklama radiowa
 notizie (fpl) wiadomości
 programma (m) program
 radioabbonato (m) abonent radiowy
 radioaudizione (f) audycja radiowa
 radiocronaca (f) bezpośrednie 

sprawozdanie radiowe
 radiocronista (m) sprawozdawca 

radiowy
 radiofonia (f)  radiofonia
 radiofurgone (m) wóz transmisyjny
 radiomessaggio (m) komunikat 

radiowy
 radioascoltatore (m) radiosłuchacz
 radioutente (m) abonent radiowy
 quiz (m) kwiz

 televisione telewizja
  annunciatore televisivo spiker 

telewizyjny
 canale (m) kanał
 commentatore (m) komentator, 

publicysta
 commento (m) komentarz
 cartone animato (m) kreskówka,  film 

rysunkowy
 cortomettraggio (m)  film 

krótkometrażowy
 documentario (m)  film dokumentalny

 film (m) film
 film a puntate (m) serial, film 

w odcinkach
 filmato (m) wstawka filmowa
  lungomettraggio (m)  film 

długometrażowy, fabularny
  presentatore (m) prezenter, gospodarz 

programu
 presentatrice (f) prezenterka
  programma televisivo program 

telewizyjny
 puntata (f) odcinek
 teleabbonato (m) abonent telewizyjny
 telecamera (f) kamera telewizyjna
 telecommando televisivo (m) pilot 

do telewizora
 telecronaca (f) sprawozdanie 

telewizyjne
 telecronista (m) sprawozdawca 

telewizyjny
 teledidattica (f) nauczanie środkami 

multimedialnymi
 telefilm (m)  film telewizyjny
 telegiornale (m) dziennik telewizyjny
 telenovela (f) telenowela, tzw. opera 

mydlana
 telespettatore (m) telewidz
 teletext (inv) telegazeta
 teletrasmissione (f) transmisja 

telewizyjna
 teleutente (m) abonent telewizyjny
 televisore (m) telewizor
 televisione (f) telewizja
  televisione  via cavo telewizja kablowa
  televisione satellitare telewizja 

satelitarna
  televisore  bianco e  nero telewizor 

czarno-biały
  televisore a  colori telewizor kolorowy
  quiz televisivo kwiz telewizyjny

36  MASS MEDIA
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
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 spot pubblicitario (inv) spot,  film 
reklamowy

 stampa prasa
 agenzia di  stampa (f) agencja prasowa
 annuncio (m) ogłoszenie
 articolo (m) artykuł
  articolo di  fondo artykuł wstępny
  articolo di  spalla artykuł tytułowy
 bisettimanale (m) dwutygodnik
 conferenza  stampa (f) konferencja 

prasowa
 corrispondente (m) korespondent
  corrispondente di guerra 

korespondent wojenny
 fotoreportage (m) fotoreportaże
 fotoreporter (m)  fotoreporter
 giornale (m) dziennik, gazeta codzienna
  giornale illustrato dziennik 

ilustrowany, gazeta ilustrowana
 giornalismo (m) dziennikarstwo, ogół 

dziennikarzy
 giornalista (m) dziennikarz

 inserto (m) wkładka do gazety
 inviato speciale (m) specjalny 

wysłannik, korespondent
 mensile (m) miesięcznik
 menzione (f) wzmianka
 pagina (f) strona
 periodico (m) czasopismo
  posta del  cuore (f) rubryka porad 

sercowych
 publicità (f) reklama
 redattore (m) redaktor
  redattore  capo redaktor naczelny
 reportage (inv) reportaż
 reporter (m)  reporter
 rivista (f) czasopismo, przegląd
 rubrica (f) rubryka
  rubrica sportiva rubryka sportowa
 settimanale (m) tygodnik
 stampa (f) prasa
  stampa quotidiana prasa codzienna
  stampa scandalistica prasa brukowa
 titolo (m) tytuł
 tiratura (f) nakład

 accesso (m) dostęp
   base  dati (f) baza danych
 buffer (m) bufor
 computer (m) komputer
  computer personale komputer 

osobisty, PC
  computer portatile komputer 

przenośny
 dati (mpl) dane
  dati di  ingresso dane wejściowe
  dati numerici dane numeryczne
 dischetto (m) dyskietka, floppy disk
 disco (m) dysk
  disco ottico dysk optyczny
  disco rigido twardy dysk

  disco di  sistema dysk systemowy
 elaborazione dei  dati (f) 

przetwarzanie danych
 elaborazione automatica dei  dati 

automatyczne przetwarzanie 
danych, ADP

 elaborazione continua przetwarzanie 
ciągłe

 elaborazione d’immagini 
przetwarzanie obrazów

 hardware (m) sprzęt komputerowy
 indirizzo (m) adres
 interfaccia (f) interfejs, sprzęg
  interfaccia grafica interfejs graficzny

37  INFORMATICA
INFORMATYKA
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  interfaccia parallela interfejs 
równoległy

 memoria (f) pamięć
  memoria ad  accesso casuale pamięć 

swobodnego dostępu, RAM
  memoria a sola  lettura pamięć tylko 

do odczytu, ROM
  memoria non volatile pamięć trwała
  memoria volatile pamięć ulotna
  memoria tampone pamięć buforowa
 modem (m)  modem
  modem esterno  modem zewnętrzny
  modem interno  modem wewnętrzny
 pagina (f) strona
  pagina web strona internetowa
 periferiche (fpl) urządzenia 

peryferyjne
 piastra  madre (f) płyta główna
  posta elettronica poczta 

elektroniczna, e-mail
 processore (m) procesor
 programma (m) program
  programma antivirus antywirusowy
  programma applicativo aplikacyjny, 

użytkowy
  programma diagnostico 

diagnostyczny
  programma di utilità program 

narzędziowy
  programma residente program 

rezydentny
  programma routine program 

standardowy
 password (m) hasło
 porta (f) port, bramka
  porta seriale port szeregowy
 portale (m) portal
  portale Internet portal internetowy
 registro (m) rejestr
 rete (f) sieć
  rete  locale sieć lokalna, LAN
 risoluzione (f) rozdzielczość
 scheda (f) karta
  scheda grafica karta graficzna
  scheda sonora karta dźwiękowa

 sequenza (f) sekwencja
 sistema (m) system
  sistema informativo system 

informacyjny
  sistema operativo system operacyjny
 sito (m) miejsce w Internecie, strona 

internetowa
 siti d’Internet strony internetowe
 software (m) oprogramowanie
  software applicativo oprogramowanie 

użytkowe
  software di   base BIOS, 

oprogramowanie podstawowe
 tastiera (f) klawiatura
  tastiera ergonomica klawiatura 

ergonomiczna
 tasto (m) klawisz
  tasto di funzione klawisz funkcyjny
  tasto numerico klawisz numeryczny
 trasmissione dei  dati przesyłanie 

danych
 trattamento dei  dati przetwarzanie 

danych
 trattamento delle informazioni 

przetwarzanie informacji
 video (m) monitor

 computerizzare komputeryzować
 elaborare przetwarzać
 informatizzare informatyzować
 inserire i  dati wprowadzać dane
 memorizzare zapamiętać, 

wprowadzić do pamięci
 salvare i  dati zachować, zapisać dane
 trattare przetwarzać
 trasmettere i  dati przesłać dane
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 parlamento parlament
 Camera (f) Izba (w parlamencie)
  Camera dei Deputati Izba Poselska, 

Izba Deputowanych
  Camera dei Senatori Senat
 circolo parlamentare (m) koło 

parlamentarne
 commissione (f) komisja
  commissione di disciplina komisja 

dyscyplinarna
  commisione d’inchiesta komisja 
śledcza

  commissione legislativa komisja 
ustawodawcza, legislacyjna

  commissione parlamentare komisja 
parlamentarna

  commissione plenaria komisja 
plenarna

 Costituzione (f) Konstytucja, ustawa 
zasadnicza

 crisi parlamentare (f) kryzys 
parlamentarny

 crisi extraparlamentare kryzys 
pozaparlamentarny

 deputato (m) poseł, deputowany
  deputato al  parlamento deputowany 

do parlamentu
 Dieta (f) Sejm
 deliberazione (f) uchwała
 dibattito (m) debata parlamentarna
  disegno di  legge (m) projekt ustawy
 elezioni (fpl) wybory
  elezioni parlamentari wybory 

do parlamentu
 emanazione (f) wydanie, ogłoszenie 

aktu prawnego
 emendamento (m) poprawka, nowela
 intervento (m) wystąpienie
 Legge (f) ustawa

  Legge di revisione della  Costituzione 
ustawa zmieniająca Konstytucję

 legislazione (f) ustawodawstwo, 
prawodawstwo

 maggioranza parlamentare (f) 
większość parlamentarna

 mandato parlamentare (m) mandat 
poselski

 minoranza etnica (f) mniejszość 
narodowościowa

 minoranza parlamentare (f) 
mniejszość parlamentarna

  presidente del  parlamento (m) 
przewodniczący parlamentu, 
marszałek

 relatore (m) osoba referująca
 seduta (f) posiedzenie
  seduta parlamentare posiedzenie 

parlamentu, Sejmu
  seduta plenaria posiedzenie plenarne
 senato (m) Senat
 senatore (m) senator
 votazione (f) głosowanie
  votazione per acclamazione 

głosowanie przez aklamację
 veto (m) weto, sprzeciw
 voto (m) głos
  voto nullo głos nieważny
  voto valido głos ważny

 governo rząd
 caduta del  governo (f) upadek rządu
  capo del  governo (m) szef rządu
 carica di  ministro (f) urząd ministra
 circoli governativi (mpl) koła rządowe
  commissione governativa (f) komisja 

rządowa
 Consiglio dei Ministri (m)  Rada 

Ministrów
 crisi del  governo (f) kryzys rządowy

38  POLITICA
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 decreto governativo (m) dekret rządu, 
rozporządzenie

 dimissioni governative (fpl) dymisja 
rządu

  funzionario governativo (m) urzędnik 
rządowy

 governo (m) rząd, gabinet
  governo democratico rząd 

demokratyczny
  governo di miaggioranza rząd 

większościowy
  governo di minoranza rząd 

mniejszościowy
  governo di transizione rząd 

tymczasowy
 ministro (m) minister
  ministro senza portafolio (m) minister 

bez teki
  nomina (f) nominacja, mianowanie
   politica governativa polityka rządu
 portavoce (m) rzecznik
  primo  ministro (m) premier
 segretario di stato (m) sekretarz stanu, 

minister

 amministrazione pubblica 
administracja państwowa

 Consiglio Sanitario Nazionale 
Narodowa  Rada Zdrowia

 Corte d’Appello Sąd Apelacyjny
 Corte d’Assise Sąd Przysięgłych
 Corte di Cassazione Sąd Kasacyjny
 Corte dei Conti Najwyższa Izba 

Kontroli
 Corte Costituzionale Trybunał 

Konstytucyjny
 Corte Suprema Sąd Najwyższy
 dicastero (m) resort
 dipartimento (m) departament
 funzionario (m) urzędnik
  funzionario della Pubblica 

Amministrazione urzędnik 
administracji państwowej

 Istituto Centrale di Statistica Główny 
Urząd Statystyczny

 Istituto Nazionale di Previdenza 
Sociale Krajowy Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych

 ministeri (mpl) ministerstwa
 Ministero  dell’Agricoltura 

Ministerstwo Rolnictwa
 Ministero della  Cultura Ministerstwo 

Kultury
 Ministero  dell’Economia Ministerstwo 

Gospodarki
 Ministero degli Affari Esteri 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 Ministero delle Finanze Ministerstwo 

Finansów
 Ministero della Giustizia Ministerstwo 

Sprawiedliwości
 Ministero degli Interni Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych
 Ministero delle Produzioni e del 

 Lavoro Ministerstwo Produkcji 
i Pracy

 Ministero della Sanita Ministerstwo 
Zdrowia

 Ministero del Tesoro Ministerstwo 
Skarbu, Skarb Państwa

  Presidente della Repubblica 
Prezydent Państwa

  Pubblico Ministero Prokuratura 
Generalna

 partiti politici partie polityczne
  compagno di  partito towarzysz 

partyjny
 congresso di  partito kongres, zjazd 

partii
 disciplina di  partito dyscyplina 

partyjna
  interessi di  partito interesy partyjne
 membro (m) członek
  membro di  partito członek partii
 militante (m, f) aktywista, działacz
 partito (m) partia
  partito cattolico partia katolicka
  partito di centro parta centrum
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  partito comunista partia 
komunistyczna

  partito conservatore partia 
konserwatywna

  partito dei contadini partia chłopska
  partito di destra partia prawicowa
  partito democratico partia 

demokratyczna
  partito demochristiano partia 

chrześcijańsko-demokratyczna, 
chadecja

  partito  operaio partia robotnicza
  partito popolare partia ludowa
  partito repubblicano partia 

republikańska
  partito di sinistra partia lewicowa
  partito socialdemocratico partia 

socjaldemokratyczna
  partito socialista partia socjalistyczna

TERMINY OGÓLNE
 accordo (m) umowa
  accordo bilaterale umowa bilateralna, 

dwustronna
  accordo internazionale umowa 

międzynarodowa
 adesione (f) przystąpienie, wstąpienie
  adesione ad un  partito wstąpienie 

do partii
 anarchico (m) anarchista
 anarchismo (m) anarchizm
 candidare kandydować
 candidato alle  elezioni kandydat 

(w wyborach)
comunismo (m) komunizm
 dare le dimissioni podać się 

do dymisji
  democrazia (f) demokracja
 eleggere wybierać
 elettorato (m) prawo wyborze, 

elektorat, wyborcy
 estremista (m) ekstremista
 etettore (m) wyborca
 fascismo (m) faszyzm
 monarchia (f)  monarchia

  monarchia assoluta  monarchia 
absolutna

  monarchia costituzionale  monarchia 
konstytucyjna

 monarchista (m)  monarchista, rojalista
 marxismo (m) marksizm
 marxista (m) marksista
 nazista (m)  nazista
 nazismo (m) nazizm
 pacifismo (m) pacyfizm
 pacifista (m) pacyfista
  politica (f) polityka
   politica esterna polityka zagraniczna
   politica interna polityka wewnętrzna
   politica spreggiudicata polityka bez 

skrupułów
 politicizzazione (f) upolitycznienie
 politico (m) polityk
 radicalismo (m) radykalizm
 raggiri elettorali (mpl) oszustwa 

wyborcze
 razzismo (m) rasizm
 razzista (m) rasista
 regime (m) ustrój, system polityczny
  regime comunista ustrój 

komunistyczny
  regime democratico ustrój 

demokratyczny
  regime socialista ustrój socjalistyczny
 socialismo (m) socjalizm
 suffraggio universale (m) powszechne 

prawo wyborcze
 trattative (mpl) negocjacje
 trattato (m) traktat
 urna elettorale (f) urna wyborcza
 verde (m) członek Partii Zielonych
 votare głosować

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   440Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   440 3-01-12   12:51:523-01-12   12:51:52

3136893



3136893

  ECONOMIA •

441

 acconto (m) zaliczka
 anticipo (m) przedpłata
 affare (m) interes
 apporto (m) aport
 attività (f) działalność, działanie
  attività economica działalność 

gospodarcza
 attivo (m) aktywa
 azienda (f) przedsiębiorstwo, zakład
 azionista (m) akcjonariusz
 azione (f) akcja
 beni materiali (mpl) dobra trwałe, 
środki trwałe

 beni mobili (mpl) dobra ruchome, 
ruchomości

 bilancio (m) bilans, budżet
  bilancio consuntivo bilans 

zamknięcia
  bilancio preventivo bilans otwarcia
 borsa (f) giełda
  borsa di merci giełda towarów
  borsa di  valori giełda papierów 

wartościowych
 commercio (m) handel
 capitale (m) kapitał
  capitale circolante kapitał obrotowy
  capitale iniziale kapitał zakładowy, 

początkowy
  capitale di  riserva kapitał 

rezerwowy, zapasowy
 capitalista (m) kapitalista
 comandatario (m) komandatariusz
 competitività (f) konkurencyjność
 concorrenza (f) konkurencja
 contratto (m) kontrakt, umowa
  contratto  d’acquisto umowa kupna
  contratto d’affitto umowa 

dzierżawy, najmu
  contratto di locazione umowa 

najmu

  contratto di  vendita umowa 
sprzedaży

 costo (m) koszt
 costi (mpl) koszty
  costi  d’investimento koszty 

inwestycji, nakłady inwestycyjne
  costi della produzione koszty 

produkcji
  costi di  trasporto koszty transportu
 credito (m) należność, kredyt
 debito (m) zadłużenie, zobowiązania
 domanda (f) popyt
 ditta (f) przedsiębiorstwo,  firma
 dividendo (m) dywidenda
 economia (f) gospodarka
  economia di  mercato gospodarka 

rynkowa
  economia nazionale gospodarka 

narodowa, krajowa
 fallimento (m) upadłość
 fondo (m) fundusz, kapitał
 fondi (mpl) fundusze
  fondi finali fundusze celowe
  fondi statutari fundusze statutowe
 immobile (f) nieruchomość
 immobilizzazioni (fpl) składniki 

majątku trwałego
  immobilizzazioni finanziarie 

finansowe składniki majątku 
trwałego

  immobilizzazioni immateriali 
niematerialne składniki majątku 
trwałego

  immobilizzazioni materiali 
materialne składniki majątku

 impresa (f) przedsiębiorstwo
  impresa commerciale 

przedsiębiorstwo handlowe
  impresa di produzione 

przedsiębiorstwo produkcyjne

39  ECONOMIA
EKONOMIA

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   441Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   441 3-01-12   12:51:523-01-12   12:51:52

3136893



3136893

• ECONOMIA  

442

 investimento (m) inwestycja
 investitore (m) inwestor
  investitore straniero inwestor 

zagraniczny
  investitore strategico inwestor 

strategiczny
 liquidità finanziaria (f) płynność 

finansowa
 liquido (m) gotówka
 marketing (m inv)  marketing
 mercato (m) rynek
  mercato  di  lavoro rynek pracy
  mercato di sbocco rynek zbytu
 offerta (f) podaż, oferta
 perdita (f) strata
 prestito (m) pożyczka
 prezzo (m)  cena
  prezzo  d’acquisto  cena zakupu
  prezzo competitivo  cena 

konkurencyjna
  prezzo di  vendita  cena sprzedaży
 provente (m) przychód
 quotazioni (fpl) notowania giełdowe
 quote di participazione (fpl) udziały
 reddito (m) dochód
 ricerca di  mercato (f) badanie rynku
 riserva (f) rezerwa
 società (f) spółka,  firma
  società a responsabilità 

limitata spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

  società per azioni spółka akcyjna
  società in accomandita spółka 

komandytowa
 socio (m) wspólnik
  socio fondatore wspólnik założyciel
 stabilimento (m) zakład
  stabilimento di produzione zakład 

produkcyjny
  studio di  fattibilità (m) analiza 

wykonalności
 utile (m) zysk
 valori (mpl) papiery wartościowe

TERMINY OGÓLNE
 adempiere a wywiązywać się
 adempiere ad un  contratto 

wywiązywać się z umowy
 alienazione (f) zbycie
  alienazione delle quote zbycie 

udziałów
  amministratore unico zarząd 

jednoosobowy
 aumento del  capitale podwyższenie 

kapitału
  andare in  fallimento zbankrutować
 Assemblea dei Soci Zgromadzenie 

Wspólników
  atto costitutivo (m) akt założycielski
 Consiglio d’Amministrazione 

zarząd spółki
 costituire una  società utworzyć, 

założyć spółkę
 contrarre un  debito zaciągnąć dług
 convocazione  dell’Assemblea dei 

Soci zwołanie Zgromadzenia 
Wspólników

 durata (f) czas trwania umowy
 iscrivere una  società al  registro 

wpisać spółkę do rejestru
 oggetto sociale (m) cel działalności 

spółki
 presidente (m) prezes
 redditizio rentowny, zyskowny
 sciogliere una  società rozwiązać 

spółkę
 soddisfare zaspokoić
 stipulare un  contratto zawrzeć 

umowę
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 acciaio (m) stal
 acrilico (m) akryl
 alluminio(m) aluminium
 argento (m) srebro
 argilla (f) glina
 bronzo (m) brąz
 carbone (m) węgiel
  carbone fossile węgiel kamienny
 cellulosa (f) celuloza
 cuoio (m) skóra
 ferro (m) żelazo
 legno (m) drewno
 lignite (m) węgiel brunatny
 marmo (m) marmur
 materiale plastico (m) tworzywa 

sztuczne

 metallo (m) metal
 metalli ferrosi metale żelazne
 metalli pesanti metale ciężkie
 oro (m) złoto
 ottone (m) mosiądz
 petrolio (m) ropa naftowa
 pietra (f) kamień
 piombo (m) ołów
 platino (m) platyna
 poliestre (m) poliester
 polipropilene (m) polipropylen
 rame (f) miedź
 stagno (m) cyna
 zinco (m) cynk
 zolfo (m) siarka

 accordo (m) umowa, układ
  accordo commerciale umowa 

handlowa
  accordo di  cooperazione umowa 

o współpracy
 Accordo Europeo Układ 

Stowarzyszeniowy
  accordo quadro umowa ramowa
 adesione (f) akcesja, przystąpienie
  adesione   all’Unione Europea 

przystąpienie do Unii Europejskiej
 aiuto (m) pomoc
 aiuti statali pomoc państwa
 allargamento (m) poszerzenie
  Alto  Commissario (m) Wysoki 

Komisarz
 ampliamento (m) rozszerzenie

 appalti publici (mpl) zamówienie 
publiczne

 area (f) obszar, strefa
  area di libero  scambio strefa wolnego 

handlu
 armonizzazione (f) dostosowanie
  armonizzazione fiscale dostosowanie 

przepisów podatkowych
 associazione (f) stowarzyszenie
 asta (f) przetarg
 atto (m) akt
 atti giuridici comunitari akty prawne 

Wspólnoty
 autonomia (f)  autonomia, samorząd
  autonomia territoriale samorząd 

terytorialny
  bandiera europea (f) flaga europejska

40  MATERIE PRIME
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 barriera doganale (f) bariera celna
 barriera fiscale (f) bariera podatkowa
 beneficiario (m) beneficjent
  beneficiario netto beneficjent netto
  bilancio communitario budżet unijny
 brevetto (m) patent
  brevetto comunitario patent 

wspólnotowy
 calcoli intermedi (mpl) obliczenia 

pośrednie
 cambio (m) kurs walutowy
  cambio fisso kurs stały
  cambio variabile kurs zmienny
 carta europea Karta Europejska
 coesione (f) spójność
 commisione (f) komisja
 Commisione delle  Comunità 

Europee Komisja Wspólnot 
Europejskich

 Comunità (f) Wspólnota
  Comunità Europea (CE) Wspólnota 

Europejska (WE)
  cittadinanza europea (f) obywatelstwo 

europejskie
 comitato (m) komitet
  Comitato di Conciliazione Komitet 

Rozjemczy
 commissario (m) komisarz
 Commisione Europea Komisja 

Europejska
 competitività (f) konkurencyjność
 Consiglio  d’Europa  Rada Europy
 Consiglio   dell’Unione Europea  Rada 

Unii Europejskiej
 cooperazione współpraca
  cooperazione intergovernativa 

współpraca międzyrządowa
  cooperazione rafforzata współpraca 

wymuszona
 criterio (m) kryterium
 criteri di convergenza kryteria 

zbieżności
 dazio (m) cło
 dazi all’esportazione cła eksportowe
 dazi all’importazione cła importowe

 dazi convenzionali cła umowne
 dazi protettivi cła zaporowe, 

ochronne
 deficit (m) deficyt
  deficit sotenibile deficyt 

zrównoważony
 direttiva (f) wytyczna, dyrektywa
 Diritti Umani Prawa Człowieka
 diritto (m) prawo
  diritto comunitario prawo 

wspólnotowe, prawo unijne
  diritto d’iniziativa prawo 

do inicjatywy ustawodawczej
 documento (m) dokument
 Documento Unico di 

Programmazione (DOCUP) 
Jednolity Dokument Programowy 
(WE)

 domanda (f) wniosek
 effetto (m) skutek
  effetto  utile skutek praktyczny
 equilibrio (m) równowaga
 eurodeputato eurodeputowany, 

europoseł
 euroobbligazione (f) euroobligacja
 eurosportello (m) punkt informacyjny
  Europa a più velocità  Europa wielu 

prędkości
  Europa delle Patrie  Europa Ojczyzn
 Europartenariato (m) partnerstwo 

europejskie
 fattibilità (f) wykonalność
 finanziamento (m) finansowanie, 

kredyty
 fondo (m) fundusz
  Fondo di Coesione Economica 

Fundusz Spójności Gospodarczej
  Fondi Strutturali Fundusze 

Strukturalne
  Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   444Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   444 3-01-12   12:51:523-01-12   12:51:52

3136893



3136893

  UNIONE EUROPEA •

445

  Fondo Europeo Sociale Europejski 
Fundusz Socjalny

  Fondo Europeo Agricolo di 
Orientamento e Garanzia 
Europejski Fundusz Orientacji 
i Gwarancji Rolnej

 frontiera (f) granica
  frontiera esterna granica zewnętrzna
 globalizzazione (f) globalizacja
 implementazione (f) wdrażanie
 immigrazione (f) imigracja
 impresa (f) przedsiębiorstwo
 incubatore (f) inkubator 

przedsiębiorstw
 integrazione (f) integracja
  integrazione differenziata integracja 

zróżnicowana
 internalizzazione (f) 

internacjonalizacja, 
umiędzynarodowienie

IVA ( imposta sul valore aggiunto) 
VAT (value additive tax podatek 
od wartości dodanej)

 legge (f) prawo
  legge comunitaria prawo 

wspólnotowe, unijne
  lingua ufficiale język urzędowy
 lotta (f) walka
  lotta contro la corruzione walka 

z korupcją
  lotta contro crimnalità organizzata 

walka z przestępczością 
zorganizowaną

  lotta contro la droga walka 
z narkotykami

  lotta contro il  terrorismo walka 
z terroryzmem

 marcatura (f) znakowanie
 marchio (m) znak
  marchio communitario znak Unii 

Europejskiej
 media (inv) środki przekazu
 mercato (m) rynek
  mercato interno rynek wewnętrzny
  mercato unico rynek jednolity

 microimpresa (f) 
mikroprzedsiębiorstwo

 misura (f) działanie (dokument)
 moneta (f) waluta
  moneta europea waluta europejska
 norma (f)  norma, przepis
  norma comunitaria  norma unijna, 

wspólnotowa
 nucleo duro twarde jądro
 obiettivo cel, zadanie
 organizzazione (f) organizacja
  organizzazione internazionale 

organizacja międzynarodowa
  organizzazione non–profit 

organizacja typu non-profit
  organizzazione sopranazionale 

organizacja ponadnarodowa
 paese (m) kraj
  paesi  in  via di sviluppo kraje 

rozwijające się
  paese  membro kraj członkowski
 pagamento (m) płatność, dopłata
 pagamenti aggiuntivi dopłaty
 pagamenti diretti dopłaty 

bezpośrednie
 pagamenti indiretti dopłaty pośrednie
  Parlamento Europeo Parlament 

Europejski
 partenariato (m) partnerstwo
 patto (m) pakt, porozumienie
 periodo di  transito (m) okres 

przejściowy
 PMI (piccole e medie imprese) MŚP, 

małe i średnie przedsiębiorstwa
 programma (m) program
  programma di sviluppo program 

rozwoju
 Programma Operativo Program 

Operacyjny (dokument)
 Programma Settoriale Program 

Sektorowy (dokument)
  politica (f) polityka
   politica della  concorrenza polityka 

konkurencji
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   politica del  nucleo duro polityka 
twardego jądra

   politica di  coesione economica 
polityka spójności gospodarczej

   politica economica polityka 
gospodarcza

   politica monetaria polityka walutowa, 
monetarna

 posizione (f) stanowisko, pozycja
 presidenza (f) prezydencja, 

przewodnictwo
 procedura (f)  procedura
 progetto (m) projekt
  progetto  pilota projekt pilotażowy
 protezione (f) ochrona
  protezione dell’ambiente ochrona 
środowiska

 protocollo (m) protokół
 quota (f) kwota
  quota  latte kwoty mleczne
 rappresentante (m) przedstawiciel
 rattifica (f) ratyfikacja
 referendum (m)  referendum
 reggione (f) region
 reggionalizzazione (f) regionalizacja
 regolamento (m) rozporządzenie, 

regulamin
 regolamenti unitari rozporządzenia 

unijne
 restrizione (f) restrykcja, ograniczenie
 risorse (fpl) zasoby
  risorse proprie zasoby własne
  risorse umane zasoby ludzkie
 scambio (m) wymiana
  scambio commerciale wymiana 

handlowa
  scambio di informazioni wymiana 

informacji
 semplificazione (f) uproszczenie
 servizio (m) usługa, służba
 sicurezza sociale (f) zabezpieczenia 

społeczne
 sorveglianza (f) nadzór
 sostegno (m) wsparcie, pomoc
 sostenibilità (f) zrównoważenie

 sovvenzione (f) dotacja, subwencja, 
pomoc

 stato  membro państwo członkowskie
 stati terzi kraje trzecie
 strategia (f)  strategia
  strategia di sviluppo  strategia rozwoju
 strumento (m) instrument, narzędzie
 strumenti finanziari instrumenty, 

narzędzia finansowe
 sussidio (m) subsydium, pomoc
  sussidio finanziario pomoc finansowa
 sussidiarietà (f) subsydiarność
 territorio (m) obszar, terytorium
 terrorismo (m) terroryzm
  Terzo Pilastro (m) Trzeci Filar 

(współpraca policji i sądów 
w sprawach karnych)

 transito (m) tranzyt
 trasparenza delle istituzioni (f) dostęp 

do dokumentów w instytucjach, 
jawność instytucji

 trattato (m) traktat
  trattato di  adesione Traktat Akcesyjny
 tutela (f) ochrona
  tutela dei consumatori ochrona 

konsumentów
 unione (f) unia, związek
  Unione Doganale Unia Celna
  Unione Economica e Monetaria Unia 

Gospodarcza i Monetarna
  Unione Europea Unia Europejska
  Unione per  l’Europa delle Nazioni 

Unia Narodów Europy
 vertice europeo szczyt europejski
 vigilanza sull osservanza dei trattati 

Strażniczka Traktatów
 zona (f) strefa
  zona franca strefa wolnocłowa
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 Achile Achilles
 Adelaide Adelajda
 Adele Adela
 Adolfo Adolf
 Adriano Adrian
 Adriana Adrianna
 Agnese Agnieszka
 Agostino Augustyn
 Alberto Albert
 Albino Albin
 Aldo  Aldo
 Alessandro Aleksander
 Alessio Aleksy
 Aldonso Alfons
 Ambrogio Ambroży
 Amedeo Amadeusz
 Arrigo Emeryk
 Amerigo Henryk
 Andrea Andrzej
 Angela Aniela
 Anunziata Anuncjata
 Anselmo Anzelm
 Antonio Antoni
 Antonina  Antonina
 Armando Armand
 Arturo Artur
 Assunta  Assunta
 Augusto August
 Bartolomeo Bartłomiej
 Basilio Bazyli
 Beatrice Beatrycze
 Benedetta Benedykta
 Benedetto Benedykt
 Bernardo Bernard
 Biagio Błażej
 Bonifacio Bonifacy
 Candido Kandyd
 Carlo Karol
 Carla Karola, Karolina

 Casimiro Kazimierz
 Caterina Katarzyna
 Cesare Cezary
 Chiara Klara
 Claudia Klaudia
 Claudio Klaudiusz
 Clemente Klemens
 Clotilde Klotylda
 Cornelio Kornel
 Corrado Konrad
 Cosimo Kosma
 Costantino Konstatnty
 Cristina Krystyna
 Cristoforo Krzysztof
 Damaso Damazy
 Daniele Daniel
 Daria  Daria
 Dario Dariusz
 Davide Dawid
 Dionigi Dionizy
 Domenica Dominica
 Domenico Dominik
 Donato Donat
 Dorotea Dorota
 Edgardo Edgar
 Edmondo Edmund
 Eduardo Edward
 Edwige Jadwiga
 Elena Helena
 Eligio Eligiusz
 Elisabetta Elżbieta
 Enrico Henryk
 Enzo Wawrzyniec
 Ercole Herkules
 Ermanno Herman
 Ettore Hektor
 Eugenio Eugenius
 Eusebio Euzebiusz
 Ezio Aecjusz

42  NOMI ITALIANI
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 Fabio Fabiusz
 Fabrizio Fabrycy
 Fedele Fidelis
 Federica Fryderyka
 Federico Fryderyk
 Felice Feliks, Szczęsny
 Felicita Felicyta
 Fernando Ferdynand
 Fermo Firmin
 Filippo Filip
 Fiorenzo Florencjusz
 Francesca Franciszka
 Franco Franciszek
 Fulvio Fulwiusz
 Gabriele Gabriel
 Gabriella Gabriela
 Gaetano Kajetan
 Gaspare Kacper
 Gennaro January
 Genoveffa Genowefa
 Gerardo Gerard
 Girolamo Hieronim
 Giacinto Hiacynt, Jacek
 Giacomo Jakub
 Gianni Janusz
 Gianna Janina
 Gino Ludwik
 Giorgio Jerzy
 Giovanna Joanna
 Giovanni Jan
 Giuditta Judyta
 Giuliano Julian
 Gulia Julia
 Giulio Juliusz
 Giuseppe Józef
 Giustino Justyn
 Graziano Gracjan
 Gregorio Grzegorz
 Guglielmo Wilhelm
 Guido Gwidon
 Ignazio Ignacy
 Iolanda Jolanta
 Ippolito Hipolit
 Irene Irena

 Isabella Izabela
 Ladislao Władysław
 Livio Liwiusz
 Lodovico Ludwik
 Luigi Ludwik
 Lorenzo Wawrzyniec
 Luca Łukasz
 Lucia Łucja
 Luciano Lucjan
 Maddalena Magdalena
 Marcella Marcela
 Marco Marek
 Margherita Małgorzata
 Mario Mariusz
 Martino Marcin
 Massimo Maksym
 Matteo Mateusz
 Mattia Maciej
 Michele Michał
 Nadia Nadzieja
 Nicola Mikołaj
 Orazio Horacy
 Orsola Urszula
 Ottavio Oktawiusz
 Paola Paulina
 Paolo Paweł
 Patrizia Patrycja
 Pietro Piotr
 Pio Pius
 Raffaele Rafał
 Remigio Remigiusz
 Remo Remus
 Riccardo Ryszard
 Rocco Roch
 Rodolfo Rudolf
 Romano Roman
 Romolo Romulus
 Sawerio Ksawery
 Sergio Segiusz
 Silvestro Sylwester
 Simone Szymon
 Siro Syriusz
 Sisto Sykstus
 Sofia Zofia
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 Stefano Stefan, Szczepan
 Tadeo Tadeusz
 Tito Tytus
 Tommaso Tomasz
 Ugo Hugo
 Umberto Hubert
 Valentino Walenty

 Valerio Walery
 Venceslao Wacław, Wieńczysław
 Vito Wit
 Vitale Witalis
 Vittorio Wiktor
 Zaccharia Zachariasz
 Zita Zyta

 acqua woda
 acqua (f) woda
  acqua artesiana woda artezyjska, 

głębinowa
  acqua  corrente woda bieżąca
  acqua  dolce woda słodka
  acqua di  mare woda morska, słona
  acqua di percolazione woda 

gruntowa
  acqua piovana woda deszczowa, 

deszczówka
  acqua potabile woda pitna
  acqua di  rubinetto woda 

wodociągowa
  acqua di sorgente woda źródlana
 acque sotterrane wody gruntowe
 acque superficiali wody 

powierzchniowe
 acque di rifiuto ścieki
  falda acquifera (f) warstwa 

wodonośna

  aria powietrze
  aria (f) powietrze
   aria atmosferica powietrze atmosferyczne
   aria inquinata, viziata powietrze 

zanieczyszczone

 terreno ziemia, gleba
 acquitrino (m) moczary
 argilla (f) glina

 sabbia (f) piasek
 suolo (m) gleba, grunt
  terreno argilloso (m) gleba gliniasta
  terreno coltivato ziemia uprawna
  terreno incolto (m) nieużytki, ugory
  terreno paludoso (m) grunt bagnisty
  terreno roccioso (m) grunt skalisty
  terreno sabbioso (m) grunt 

piaszczysty, gleba piaszczysta

TERMINY OGÓLNE
 acque reflue (fpl) oczyszczone ścieki
 biodegradazione (f) biodegradacja
 bonifica (f) osuszanie terenów 

bagnistych, melioracja
  bonifica di terre incolte rekultywacja 

nieużytków rolnych
 cartaccia (f) makulatura
 compostaggio (m) kompostowanie
degradazione (f) degradacja środowiska
 depurazione (f) oczyszczanie
 discarica (f) wysypisko śmieci
 ecologia (f) ekologia
  effetto serra (m) efekt cieplarniany
 emissione fumi (f) emisja dymów
 incenerimento (m) spalanie śmieci
 inquinamento (m) zanieczyszczenie
 inquimento delle acque 

zanieczyszczenie wód
  inquinamento   d’aria zanieczyszczenie 

powietrza

43  AMBIENTE E L’UOMO
ŚRODOWISKO NATURALNE CZŁOWIEKA
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  inquinamento atmosferico 
zanieczyszczenie atmosfery

  inquinamento  chimico 
zanieczyszczenie chemiczne

  inquinamento da rumore skażenie 
środowiska hałasem

 potabilizzazione (f) uzdatnianie wody 
pitnej

  protezione dell’ambiente ochrona 
środowiska

 riciclaggio (m) recykling, 
przetwarzanie odpadów

 rifiuti (mpl) odpady
  rifiuti urbani odpady miejskie

  rifiuti pericolosi niebezpieczne odpady
  rifiuti solidi odpady stałe
 risorse (fpl) zasoby
 risorse idriche zasoby wodne
  risorse naturali zasoby naturalne
  risorse secondarie surowce wtórne
 smaltimento (m) utylizacja
 selvicoltura (f) leśnictwo
 stazione di  depurazione 

oczyszczalnia np. ścieków
 trattamento  dell’acqua uzdatnianie 

wody

 anfibi e i rettili płazy i gady
 alligatore (m) aligator
 biscia (f) wąż niejadowity
  biscia  d’acqua zaskroniec
 boa (m)  boa
 cobra (m inv) kobra
 coccodrillo (m) krokodyl
 lucertola (f) jaszczurka
 rana (f) żaba
 rospo (m) ropucha
 serpente (m) wąż
  serpente a sonagli grzechotnik
 tartaruga (f) żółw
 vipera (f) żmija

 mammiferi ssaki
 antilope (f) antylopa
 balena (f) wieloryb
 bisonte (m) żubr
 cammello (m) wielbłąd
 canguro (m) kangur
 cervo (m) jeleń
 cinghiale (m) dzik
 delfino (m) delfin

 dromedario (m) dromader
 elefante (m) słoń
 foca (f) foka
 gazzella (f) gazela
 giraffa (f) żyrafa
 ippopotamo (m) hipopotam
 koala (m inv)  koala
 lama (m inv)  lama
 leone (m) lew
 leonessa (f) lwica
 leopardo (m) lampart
 lepre (f) zając
 lupo (m) wilk
 orso (m) niedźwiedź
 panda (m inv)  panda
 ratto (m) szczur
 riccio (m) jeż
 rinoceronte (m) nosorożec
 scimmia (f) małpa
 tigre (f) tygrys
 volpe (f) lis

 uccelli ptaki
 allodola (f) skowronek

44  ANIMALI E PIANTE
ZWIERZĘTA I ROŚLINY
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 aquila (f) orzeł
 beccapesci (m) rybitwa
 batticoda (f) pliszka
 canarino (m) kanarek
 cicogna (f) bocian
 cigno (m) łabędź
 civetta (f) sowa pójdźka
 colibri (m inv) koliber
 colombo (m) gołąb
 corvo (m) kruk
 cucù (m) kukułka
 faggiano (m) bażant
 falco (m) sokół
 fenicottero (m) flaming
 gabbiano (m) mewa
 gazza (f) sroka
 gufo (m) sowa
 merlo (m) kos
 pappagallo (m) papuga
 passero (m) wróbel
 pavone (m) paw
 piccione (m) gołąb
 pinguino (m) pingwin
 rondine (f) jaskółka
 sparviere (m) jastrząb
 storno (m) szpak
 usignolo (m) słowik

 insetti owady
 ape (f) pszczoła
 bombo (m) trzmiel
 cavalletta (f) konik polny, pasikonik
 cicala (f) cykada
 coccinella (m) biedronka
 falena (f) ćma
 farfalla (f) motyl
 formica (f) mrówka
 grillo (m) świerszcz
 libellula (f) ważka
 mosca (f) mucha
 moscerino (m) muszka
 pulce (f) pchła
 scarafaggio (m) karaluch, prusak
 tarlo (m) czerw drzewny

 tarma (f) mól
 vespa (m) osa
 zanzara (f) komar

 animali domestici zwierzęta domowe
 agnello (m) jagnię
 anatra (f) kaczka
 bue (m) wół
 cane (m) pies
 capra (f) koza
 cavalla (f) klacz
 cavallo (m) koń
 coniglio (m) królik
 criceto (m) chomik
 gallina (f) kura
 gallo (m) kogut
 gatto (m) kot
 maiale (m) wieprz
 montone (m) baran
 mulo (m) muł
 oca (f) gęś
 pecora (f) owca
 porcellino  d’India (m) świnka morska
 tacchino (m) indyk
 toro (m) byk
 vacca (m) krowa
  vacca da  latte krowa mleczna
 vitello (m) cielę

 alberi drzewa
 abete (m) jodła
  abete  rosso świerk zwyczajny
 acero (m) klon
 betulla (f) brzoza
 castagno (m) kasztan jadalny
 cedro (m) cedr
 cipresso (m) cyprys
 faggio (m) buk
 frassino (m) jesion
 ippocastano (m) kasztanowiec 

zwyczajny
 noce (m) orzech włoski
 olmo (m) wiąz
 pino (m) sosna
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 pioppo (m) topola
 platano (m) platan
 quercia (f) dąb
 salice piangente (f) wierzba płacząca
 tasso (m) cis
 tiglio (m) lipa

  alberi da frutto drzewa owocowe
 albicocco (m) morela
 arancio (m) drzewo pomarańczowe
 ciliegio (m) czereśnia, wiśnia
 fico (m) figowiec
 limone (m) drzewo cytrynowe
 mandorlo (m) migdałowiec
 melo (m) jabłoń
 pero (m) grusza
 pesco (m) brzoskwinia
 susino(m) śliwa

 fiori kwiaty
 anemone (m) zawilec, anemon
 bucaneve (m inv) przebiśnieg
 ciclamino (m) cyklamen, fiolek 

alpejski
 crisantemo (m) chryzantema
 fiordalizo (m) chaber
 garofano (m) goździk
 giacinto (m) hiacynt
 margherita (f) stokrotka
 mughetto (m) konwalia
 narciso (m) narcyz
 non-ti-scordar-di-me (m inv) 

niezapominajka
 orchidea (m)  orchidea, storczyk
 papavero (m) mak
 ranuncolo (m) jaskier
 rosa (f) róża
 tulipano (m) tulipan
 violetta (f) fiołek

TERMINY OGÓLNE
  alberi a foglie drzewa liściste
 allevamento (m) hodowla
 animale (m) zwierzę

 anfibio (m) płaz
  animale carnivoro zwierzę 

mięsożerne
  animale domestico zwierzę 

domowe
  animale selvaggio dzikie zwierzę, 

drapieżnik
 arbusto (m) krzak
 coltivazione (f) uprawa
 conifere (fpl) drzewa iglaste
 fiore (m) kwiat
  fiore selvatico kwiat polny
 foglia (f) liść
 insetto (m) owad
 rame (m) gałąź
 rettile (m) gad
 tronco (m) pień
 uccellino (m) pisklę
 uccello (m) ptak
  uccello di rapina ptak drapieżny

 bosco (m) las
 campo (m) pole
  campo coltivato pole uprawne
 foresta (f) puszcza
 frutteto (m) sad
 prato (m) łąka
 sottobosco (m) runo leśne

 allevare chodować
 appassire więdnąć
 abbaiare szczekać
 coltivare uprawiać
 crescere rosnąć
 fiorire kwitnąć
 gracchiare krakać
 miaugolare miuczeć
 mugghiare, muggire ryczeć
 mugolare skomleć
 nitrire rżeć
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 quantità ilość
 almeno co najmniej
 centinaio (m) setka
  centinaio di libri setka książek
 centinaia di persone setki osób
 circa około
 decina, diecina (f) dziesiątka, 

dziesięcioro
decina di  bambini dziesięcioro dzieci
 dozzina (f) tuzin
 etto (m) dziesięć deko
 metà (f) połowa
 migliaia (mpf) tysiące
 milioni (mpl) miliony
 molto dużo, wiele
  molto tempo dużo czasu
 mucchio (m) mnóstwo
  mucchio  di  lavoro mnóstwo pracy
 un  mucchio
 numero (m) liczba, ilość
  numero di persone liczba osób
 parecchio sporo, wiele
 parecchia gente sporo ludzi
  parecchio tempo sporo czasu
 parte (f) część
 parziale częściowy
 pizzico (m) di szczypta (czegoś)
 pochissimo maleńko
 poco mało
 un paio kilka, para
  un paio d’ore kilka godzin
 un pò trochę
 un pochino troszeczkę
 un pugno di garść (czegoś)
 un  quarto jedna czwarta
 tanto wiele
 troppo zbyt dużo
 tante persone wiele osób
 tantissimo bardzo wiele
  tanto  quanto tyle samo

 unità di  misura jednostki miary
 ampere (m) amper
 centigrado (m) stopień Celsjusza
 centilitro (m) centylitr
 centimetro centymetr
 decagrammo (m) dekagram
 decimetro (m) decymetr
 ettolitro (m) hektolitr
 ettaro (m) hektar
 grammo (m) gram
 chilogramma, kilogramma (m) kilogram
 chilowatt, kilowatt (m) kilowat
 chilometro, kilometro kilometr
 libbra (f) funt
 litro (m) litr
 metro (m) metr
  metro cubo metr sześcienny
  metro quadro metr kwadratowy
 miglio (m) mila
 oncia (f) uncja
 pollice (m) cal
 tonnellata (f) tona
 volt (m) wolt
 watt (m) wat
 capacità (f) pojemność
 dimensione (f) wymiar, wielkość
 misurare mierzyć
 larghezza (f) szerokość
 lunghezza (f) długość
 pesare ważyć
  quanto pesa? ile waży?
 quanto ile
 peso (m) waga, ciężar
 prendere le misure zmierzyć
 superficie (f) powierzchnia
 temperatura (f)  temperatura
 volume (m) objętość

 unità di tempo podział czasu
 epoca (f) epoka

45  QUANTITÀ, UNITÀ DI MISURA
ILOŚCI, JEDNOSTKI MIARY
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 uno jeden
 due dwa
 tre trzy
 quattro cztery
 cinque pięć
 sei sześć

 sette siedem
 otto osiem
 nove dziewięć
 dieci dziesięć
 undici jeden
 dodici dwanaście

 era (f)  era
 mezzo’ra pół godziny
 minuto (m) minuta
 ora (f) godzina
  ora  legale czas urzędowy
  ora  locale czas lokalny
  quarto  d’ora (m) kwadrans
 secondo (m) sekunda
 secolo (m) wiek

 24 ore doba
 alba (f) świt
  all’alba o świcie
 mattino (m) poranek
 al  mattino rano
 di mattina rano
 dal  mattino alla  sera od  rana do wieczora
 mezzanotte (f) północ
 mezzogiorno (m) południe
 a  mezzogiorno w południe
 notte (f) noc
 di  notte w nocy
 pomeriggio (m) popołudnie
 nel  pomeriggio  po południu
 sera (f) wieczór
 alla  sera, di  sera wieczorem
 adesso,  ora teraz
 allora wtedy
 a volte czasem
 di recente, recentemente ostatnio
 di tempo in tempo od czasu do czasu
 dopo  po

 durante podczas
 in questo momento w tej chwili
 mai nigdy
 presto wcześnie
 prima di przed
 sempre zawsze
 tardi późno
 tempo fa kiedyś
  tanto  tempo fa dawno
 tra, fra  poco zaraz
 ultimamente ostatnio

 che  ora è? che ore sono? która jest 
godzina?

è l’una jest pierwsza
 sono le  due jest druga
 del  pomeriggio po południu
 di  giorno w dzień
 di  notte w nocy
 a che  ora? o której godzinie?
 all’una o pierwszej
 alle  tre o trzeciej
 da che  ora od której godziny
 dalle  sette od siódmej
 fra  nove ore za dziewięć godzin
 orologio (m) zegarek
  orologio a  cucù zegar z kukułką
  orologio a pendolo zegar z wahadłem
  orologio a sveglia budzik
  orologio da  polso zegarek ręczny

46  NUMERI
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 tredici trzynaście
 quattordici czternaście
 quindici piętnaście
 sedici szesnaście
 diciasette siedemnaście
 diciotto osiemnaście
 dicianove dziewiętnaście
 venti dwadzieścia
 trenta trzydzieści
 quaranta czterdzieści
 cinquanta pięćdziesiąt
 sessanta sześćdziesiąt
 settanta siedemdziesiąt
 ottanta osiemdziesiąt
 novanta dziewięćdziesiąt
 cento sto
 mille tysiąc

  due mila dwa tysiące
 milione milion
 miliardo miliard
 primo pierwszy
 secondo drugi
 terzo trzeci
 quarto czwarty
 quinto piąty
 sesto szósty
 settimo siódmy
 ottavo ósmy
 nonno dziewiąty
 decimo dziesiąty

 penultimo przedostatni
 ultimo ostatni

 auguri, congratulazioni gratulacje
 arrivederci do widzenia, 

do zobaczenia
  arrivederci  presto do szybkiego 

zobaczenia
 a  domani do jutra
 a  presto! na razie!
 a più  tardi! do zobaczenia później!
 buon appetito! smacznego!
 buona fortuna! powodzenia!
 buongiorno dzień dobry
 buona giornata! miłego dnia!
 buona  sera dobry wieczór
 buona  notte dobranoc
 buon divertimento! miłej zabawy!
 buon  lavoro miłej pracy
 buon viaggio! szczęśliwej podróży!
 grazie dziękuję
 molte  grazie bardzo dziękuję
 per cortesia, per favore, per piacere 

proszę

   un’acqua minerale, per piacere 
proszę o wodę mineralną

 espressioni wyrażenia
 attenda per favore proszę poczekać
 ascolti per favore proszę posłuchać
 aspetti per favore proszę zaczekać
 benvenuto! witaj!
 benvenuti! witajcie!
 mi dica per favore proszę mi powiedzieć
 dammi per favore daj mi, proszę
 dimmi per piacere powiedz mi, proszę
 mi dia per favore proszę mi dać
 fammi vedere per favore pokaż mi 

proszę
 mi  faccia vedere proszę mi pokazać
 mi permetto pozwolę sobie
  mi permetto di dire pozwolę sobie 

powiedzieć
 ripeta, per favore proszę powtórzyć
 scusami przepraszam cię
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 scusi Signora przepraszam Panią
 si accomodi proszę usiąść
 vorrei chciałbym, chciałabym

 Buon  Natale! Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia!

 Buona  Pasqua! Wesołego Alleluja!
  Felice  Anno Nuovo! Szczęśliwego 

Nowego Roku!

 abbandonare qualcuno al suo 
destino porzucić kogoś na pastwę 
losu

 a braccia aperte z otwartymi 
ramionami

 a  capo  alto z podniesioną głową
 a  capo chino ze spuszczoną głową
 a denti stretti z zaciśniętymi zębami
 a  faccia a  faccia twarzą w twarz
 accenare col  capo skinąć głową
 allungare la  mano (fig) kraść
  andare a donne iść na podryw
  andare a prendere wyjść, wyjechać 

 po kogoś
  andare a spasso pójść na spacer
  andare avanti kontynuować
  andare a vuoto spełznąć na niczym
  andare al sodo przejść do sedna 

sprawy
  andare  d’accordo con qualcuno 

zgadzać się z kimś
  andare in bestia (fig) wściec się 

(o człowieku)
  andare pazzo per (fig) szaleć za kimś
  andare su e giù chodzić tam 

i z powrotem
  andare  via pójść sobie
 avercela con mieć z kimś na pieńku
  avere  acqua in  bocca (fig) milczeć, 

nabrać wody w usta
  avere bisogno di potrzebować
   avere fame być głodnym
  avere fifa mieć  pietra

   avere freddo jest komuś zimno
  avere fretta spieszyć się
  avere i nervi  d’acciaio (fig) mieć 
żelazne nerwy

  avere la  lingua lunga (fig) mieć długi 
język, być gadatliwym, plotkarzem

  avere le mani bucate (fig) mieć 
dziurawe ręce

   avere mal di boli kogoś coś
  avere  paura bać się
  avere ragione mieć rację
  avere sete mieć pragnienie
  avere torto mylić się, nie mieć racji
  battere i denti szczękać zębami
 bere al  collo pić z butelki
 bruciare i ponti (fig) palić mosty, 

zrywać kontakt
 buttare  via wyrzucić
 cadere a  quattro zampe (fig) spadać 

na cztery łapy
 cadere dalle nuvole (fig) spaść 

z księżyca
 capire a rovescio zrozumieć na opak
 capitare bene, male dobrze, źle trafić
 chiedere scusa a przepraszać kogoś, 

prosić o wybaczenie
  comprare la gatta nel sacco (fig) 

kupować kota w worku
 contare le pecore (fig) liczyć barany
 correre a rotta di  collo (fig) biec 

na złamanie karku
 correre dietro a biegać za czymś, 

za kimś
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 corre voce che... chodzą słuchy, że ...
 dare fastidio a przeszkadzać komuś
 dare ragione a przyznać komuś rację
 dare una  mano a (fig) pomóc, podać 

pomocną dłoń
 dare un  passaggio a podwieźć kogoś
 dire la sua powiedzieć swoje
 essere al  settimo cielo (fig) być 

w siódmym niebie
 essere goloso di być łasym na coś
 essere giù di morale być w podłym 

nastroju
 essere in grado di być w stanie coś 

zrobić
 essere al  verde (fig) być spłukanym
 essere pelato come un’uovo (fig) być 
łysym jak kolano

 essere stanco morto być śmiertelnie 
zmęczonym

 essere ubriaco fradicio (fig) być 
zalanym w trupa

è un altro paio di maniche (fig) 
to inna para kaloszy

 fare alla romana każdy płaci za siebie
 fare brutta  figura (fig) robić złe 

wrażenie
  fare da padrone (fig) rządzić się
 fare il doppio  gioco prowadzić 

podwójną grę
 far festa bawić się, świętować
 far finta di udawać
 far  fronte a stawić czoło, sprostać
 fare il pieno zatankować do pełna
 fare la nanna iść do łóżeczka, iść 

„spatuchny”, „paciulki”
 fare le corna przyprawić rogi
 far male a qualcuno wyrządzić 

krzywdę
 far pena wzbudzać litość
 far ridere rozśmieszać
 fare scherzi żartować, wygłupiać się
 far  tardi spóźniać się
 farsi la  barba golić się
 farsi vivo dać, znać o sobie, pokazać 

się  po dłuższej nieobecności

 lasciare in pace zostawić w spokoju
 lasciare  stare dać spokój, machnąć 

ręką na coś
 leccare i piedi a (fig) podlizywać się
 metterci una croce  sopra (fig) 

postawić krzyżyk, zrezygnować
 mettere alla  porta wyrzucić za drzwi
 mettere a  parte odłożyć na bok, 

zaoszczędzić
 mettere in dubbio poddać 

w wątpliwość
 mutare il  mantello (fig) zmieniać front
 parlare ad alta voce mówić głośno
 parlare a bassa voce mówić cicho
  perdere di  vista stracić z oczu
  perdere la  testa (fig) stracić głowę
 portare  via zabrać ze sobą, odebrać
 prendere il  bagno kąpać się
 prendere in considerazione wziąć 

pod uwagę
 prendere informazioni zasięgnąć 

informacji
 prendere una cotta zadurzyć się
 prendere un vizio wpaść w nałóg
 ridere di  cuore śmiać się serdecznie
 scoppiare a ridere wybuchnąć 
śmiechem

    stare a   cuore a qualcuno (fig) leżeć 
komuś na sercu

 mi sta a  cuore (fig) leży mi na sercu, 
zależy mi

  stare a disagio czuć się nieswojo
  stare  sveglio być rozbudzonym, 

czuwać
  stare zitto nie odzywać się, być cicho
  tornare a mani vuote (fig) wracać 

z pustymi rękami
  tornare indietro cofać się
  vendere  fumo (fig) wciskać kit
 venire bene (fig) dobrze wyjść (coś, 

komuś)
 venire in mente (fig) przyjść na myśl, 

do głowy
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 ACI, Automobile Club  d’Italia 
Automobilklub Włoski

ACNUR  Alto Commisario delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati 
Wysoki Komisarz ONZ ds. 
Uchodźców

 a.C., avanti Cristo przed naszą erą
 avv.,  avvocato adwokat
 AIEA, Agenzia Internazionale per 

l’Energia Atomica Międzynarodowa 
Agencja Energii Atomowej

 AIG,  Associazione Italiana 
alberghi per la Gioventù 
Włoskie Stowarzyszenie Schronisk 
Młodzieżowych

 ALITALIA, Aerolinee Italiane 
Internazionali Włoskie 
Międzynarodowe Linie Lotnicze

 AN, Alleanza Nazionale Sojusz 
Narodowy

 AO, Avanguardia Operaia Awangarda 
Robotnicza

 BM,  Banca Mondiale Bank Światowy
 BNL,  Banca Nazionale del  Lavoro 

Narodowy Bank Pracy
 ca.,  circa około
 c.a.,  corrente alternata prąd zmienny
 c.a.,   anno  corrente bieżącego roku
 c/c,   conto  corrente rachunek bieżący
 CAP, Codice di Avviamento Postale 

kod pocztowy
 CC, Corpo Carabinieri Korpus 

Karabinierów
 CC, Corpo  Consolare Korpus 

Konsularny
 CC,  Corte dei Conti Najwyższa Izba 

Kontroli
 c.c.,  corrente continua prąd stały
 CCNL,  Contratto Collettivo 

Nazionale di  Lavoro Ogólnokrajowy 
Zbiorowy Układ Pracy

 C.d.S., Codice della  Strada Kodeks 
Ruchu Drogowego

 CEI,  Comitato Elettrotechnico 
 Italiano Włoski Komitet 
Elektrotechniczny

 CFP,  Certificato di Formazione 
Professionale świadectwo 
wykształcenia zawodowego

 CGIL, Confederazione Generala 
Italiana del  Lavoro Włoska 
Powszechna Konfederacja Pracy

 CIG,  Cassa  Integrazione Guadagni 
Kasa Zapomogowa

 CISL, Confederazione Italiana 
Sindacati Lavoratori Włoska 
Konfederacja Pracowniczych 
Związków Zawodowych

 cm,  centimetro centymetr
 cod., codice kodeks, kod
 CONI,  Comitato Olimpico Nazionale 

 Italiano Włoski Narodowy Komitet 
Olimpijski

 C.P., Casella Postale skrytka pocztowa
 c.p.c., codice di  procedura civile 

kodeks postępowania cywilnego
 CRI, Croce Rossa Italiana Włoski 

Czerwony Krzyż
 DOC, Denominazione di Origine 

Controllata Kontrolowana Nazwa 
i Pochodzenie (wino)

 Dott., dottore magister
 Dot.ssa, dottoressa pani magister
 D.P., Decreto Presidenziale 

rozporządzenie prezydenta
 D.P.R., Decrento del  Presidente 

della Repubbica dekret prezydenta 
republiki

 ENI, Ente Nazionale Idrocarburi 
Państwowe Przedsiębiorstwo 
Naftowe
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 FF.SS., Ferrovie dello Stato Włoskie 
Koleje Państwowe

 FMI,  Fondo Monetario 
Internazionale Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy

 G.U., Gazzetta Ufficiale Dziennik 
Ustaw

 ISTAT, Istittuto Centrale di Statistica 
Główny Urząd Statystyczny

 IVA,  Imposta sul valore aggiunto VAT
 km, kilometro kilometr
 m,  metro metr
 MPI, Medie e Piccole Imprese MŚP, 

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
 NU, Nazioni Unite Narody 

Zjednoczone
 OIL,   Organizzazione Internazionale 

dell  Lavoro Międzynarodowa 
Organizacja Pracy

 OLP,  Organizzazione per la 
Liberazione della  Palestina 
Organizacja Wyzwolenia Palestyny

 OMS,  Organizzazione Mondiale 
della  Sanità Światowa Organizacja 
Zdrowia

 O.N.U.,  Organizzazione delle 
Nazioni Unite Organizacja 
Narodów Zjednoczonych

 P.I.,  Partita IVA Numer Identyfikacji 
Podatkowej

 PM,   Pubblico Ministero Prokuratura
 PO, Potere  Operaio Władza 

Robotnicza
 PR,  Partito Radicale Partia Radykalna
 PRI,   Partito Repubblicano  Italiano 

Włoska Partia Republikańska
 prof.,  professore profesor
 PU, Polizia Urbana Policja Miejska
 RAI-TV,  Radio  Televisione Italiana 

 Radio i Telewizja Włoska
 S.a.s., Società in Accomandita 

Semplice spółka komandytowa 
zwykła

 Soc.  società spółka
 SpA., Società per Azioni Spółka Akcyjna

 Srl., Società a responsabilità 
limitata Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

 SS,   strada statale droga pańswowa
 TG,  Telegiornale Dziennik 

Telewizyjny, Wiadomości
 U.d.C., Unione di Centro Unia 

Centrum
 UDeuR,  Unione dei Democrati per 

 l’Europa Unia Demokratów dla 
Europy

 UDI,  Unione Donne Italiane Unia 
Kobiet Włoskich

 UIC, Ufficio Internazionale dei 
Cambi Międzynarodowy Urząd 
Dewizowy

 UIL, Unia Italiana del  Lavoro Włoska 
Unia Pracy

 V.U., Vigile Urbano Strażnik Miejski
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A
a braccia aperte  456
a.C., avanti Cristo  458
a capo alto  456
a capo chino  456
a che ora?  454
a denti stretti  456
a destra  428, 431
a domani  455
a faccia a faccia  456
a fiori  397
a mezzogiorno  454
a più tardi  455
a piedi  416
a pois  397
a presto  455
a prezzo conveniente  

400
a quadretti  397
a righe  397
a scacchi  397
a sinistra  428, 431
a spighe  397
a vista  408
a volte  454
abat–jour  382
abbaiare  452
abbandonare qualcuno al 

suo destino  456
abbigliamento  395
abbigliamento da uomo  

395
abbigliamento femminile, 

da donna  395
abbigliamento per 

bambini  395
abbottonare  397
abbracciare  386
abbronzarsi  419
abete  451
abete rosso  451
abisso  418
abitare  379
abitazione  379, 381

abitino  395
abito  395
abito da sera  395
aborto  377
Abruzzo  419
accamparsi  417
accanto a  428
accappatoio  382, 418
accarezzare  386
accelerare  431
accenare col capo  456
accendere  401
accendere la luce  401
accendere la radio  401
accendigas  399
accesso  432, 436, 437
accessori  396
accetta  417
acciaio  443, 456
acciuga  389
accompagnare  401, 426
accompagnare alla 

stazione  426
acconto  441
accordo  440, 443, 456
accordo bilaterale  440
accordo commerciale  

443
accordo di cooperazione  

443
Accordo Europeo  443
accordo internazionale  

440
accordo quadro  443
accredito  406
accumulatore  430
acero  451
aceto  386, 391
Achile  447
ACI, Automobile Club 

d’Italia  458
acido  390
acne  375

acqua  377, 390, 398, 
430, 449, 450, 455, 
456

acqua artesiana  449
acqua corrente  449
acqua da toiletta  398
acqua di cologna  398
acqua di mare  449
acqua di percolazione  

449
acqua di rubinetto  449
acqua di sorgente  449
acqua disttillata  377
acqua dolce  449
acqua minerale  390, 455
acqua piovana  449
acqua potabile  449
acqua tonica  390
acquaio  383
acquazzone  433
acque di rifiuto  449
acque reflue  449
acque sotterrane  449
acque superficiali  449
acquistare  400
acquisto  400, 441, 442
acquitrino  449
acre  390
acrilico  443
acuto  376
addebito  406
addetto alla difesa  405
addetto commerciale  

405
addome  371
addormentarsi  401
Adelaide  447
Adele  447
adempiere a  442
adempiere ad un 

contratto  442
adesione  440, 443, 446
adesione ad un partito  

440

INDEKS
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adesione all’Unione 
Europea  443

adesso, ora  454
adolescente  379
Adolfo  447
adorazionie  385
Adriana  447
Adriano  447
Adriatico  423
adulto  379
aerofaro  424
aeroporto  424
aerorimessa  424
aeroscalo  424
aerosol  376
affare  441
affettare  390
affettato  391
affettato misto  391
affetto  385
affettuoso  380
affezionato  380
affezione  385
affumicato  389, 391, 392
Africa  420
agenda  399
agente di cambio  403
agente di commercio  

403
agente di polizia  403
agenzia di stampa  436
aggiungere  390
aggiustare  383
agitazione  385
aglio  387
agnello  388, 451
Agnese  447
ago  399
agopuntura  377
Agostino  447
agosto  434
agricoltore  403
Agricoltura  439
agricoltura  403
Agrigento  420
agro  390
agronomo  403
agroturismo  417
agrumi  388

ai ferri  391
AIDS  375
AIEA, Agenzia 

Internazionale per 
l’Energia Atomica  458

AIG, Associazione 
Italiana alberghi per la 
Gioventù  458

airbag  429
aiuti statali  443
aiuto  443
al centro  428
al dente  391
al forno  391, 392
al mare  418, 419
al mattino  454
al sangue  391
al vapore  391
ala destra  415
ala sinistra  415
alba  454
albanese  422
albergatore  403
albergo  416, 417
alberi  451, 452
alberi a foglie  452
alberi da frutto  452
albero  427, 430
albero di distribuzione  

430
albero di trasmissione  

430
albero motore  430
Alberto  447
albicocca  388
albicocco  452
Albino  447
alcoolismo  375, 380
alcune città italiane  420
alcune isole  423
alcuni segnali stradali  

433
Aldo  447
Aldonso  447
Alessandro  447
Alessio  447
algebra  402
Algeri  422
algerino  422
aliantista  413

alienazione  385, 442
alienazione delle quote  

442
ALITALIA, Aerolinee 

Italiane Internazionali  
458

all’alba  454
all’esterno  428
all’interno  428
all’una  454
alla griglia  391, 392, 393
alla sera, di sera  454
allacciare le cinture di 

sicurezza  425
allacciare le scarpe  397
allargamento  443
alle tre  454
alleato  384
allegrezza  385
allegro  380
allenamento  415
allenatore  403, 415
allergia  375
allergologo  377
allevamento  452
allevare  452
allevatore  403
allieva  402
allievo  402
alligatore  450
allo spiedo  391, 392
allodola  450
alloggio  416
allora  454
alloro  388
alluminio  443
allungare la mano  456
almeno  453
Alpi  424
alpinismo  411, 412
alta marea  418
alternatore  430
Alto  420, 443, 458
alto  372, 396, 400, 413, 

414, 456
Alto Commissario  443
altoparlante  425
altopiano  418
altre festività  410
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altroieri  434
altura  418
alunno  402
alzarsi  401
amabile  380
amante  411
amarena  388
amaretto  390
amarezza  385
amaro  390
ambasciatore  405
ambientazione  411
Ambrogio  447
ambulanza  428
Amedeo  447
America del Nord  420
America del Sud  420
americano  422
Amerigo  447
amichevole  380
amici, conoscenti  384
amicizia  384, 385
amico  385
amico intimo  385
amicone  385
ammalarsi  378
ammaraggio  425
Ammazzoni (Rio delle)  

423
amministratore  405, 442
amministratore unico  

442
amministrazione pubblica  

439
ammiraglia  427
ammirazione  385
ammistrazione  403
ammobiliamento  382
ammogliarsi  386
ammortizzatore  430
amore  385
amore a prima vista  385
ampere  453
ampio/a  397
ampliamento  443
amputazione  377
AN, Alleanza Nazionale  

458
analgesico  376

analisi  377
analisi batteriogica  377
analisi del sangue  377
analisi delle feci  377
analisi delle orine  377
analitico  403
anamnesi  377
ananas  388
anarchico  440
anarchismo  440
anatra  389, 451
anca  371
Ancara  422
Ancona  419
ancora  427
ancorare  427
andare  379, 401, 402, 

406, 411, 412, 416, 
419, 431, 442, 456

andare a caccia  412
andare a donne  456
andare a dormire, a letto  

401
andare a lavorare  401
andare a prendere  456
andare a sciare  419
andare a scuola  401, 402
andare a spasso  456
andare a vuoto  456
andare al lavoro  406
andare al mare  419
andare al sodo  456
andare al teatro  412
andare alla lavagna  402
andare avanti  456
andare d’accordo con 

qualcuno  456
andare in bestia  456
andare in bicicletta  412
andare in chiesa  379
andare in fallimento  442
andare in macchina  431
andare in pensione  406
andare in retromarcia  

431
andare in ufficio  401
andare in vacanza  419
andare pazzo per  456
andare su e giù  456

andare via  456
Ande  424
andiamo a far la spesa  

400
andiamo a scuola  402
Andrea  447
anelli  414
anello  396
anemia  375
anemone  452
anestesia  377
anestesista  377
anfibi e i rettili  450
anfibio  452
Angela  447
anglicanesimo  379
anguilla  389
anguria  388
anice  388
animale  452
animale carnivoro  452
animale domestico  452
animale selvaggio  452
animali domestici  451
annegare  419
annesso  381
Anniversario  410
Anniversario della 

Liberazione  410
Anniversario della Vittoria  

410
Anno  456
anno  402, 434, 458
anno corrente  434, 458
anno prossimo  434
anno scolastico  402
anno scorso  434
anno solare  434
annuciatore radiofonico  

435
annunciatore  403, 435
annunciatore televisivo  

435
annuncio  436
ano  371
anoressia  376
Anselmo  447
ansia  376
Antartida  420
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antenna  429
antiallergico  376
antibiotico  376
anticalcare  398
anticamera  382
anticipo  406, 441
antifebbrile  376
antifurto  431
Antille  423
antilope  450
antipasti  391
antipasto  391
antipatico  380
Antonina  447
Antonio  447
Anunziata  447
anzianità  405
anziano  379
AO, Avanguardia Operaia  

458
aorta  372
ape  451
aperitivo  390
aperto  380, 407
appalti publici  443
apparecchiare la tavola  

394
apparecchio telefonico  

409
appartamento  381, 417
appassire  452
appendicite  371, 375
Appennini  424
applicazioni  399, 402
applicazioni tecniche  

402
appoggiacapo  425, 429
apporto  441
apprendista  405
apribottiglie  393
aprile  434
aprire un conto  407
apriscatola  417
apriscatole  393
Aquila  419
aquila  451
Arabia Saudita  420
arachide  388
aragosta  389

arancia  388
aranciata  390
arancio  397, 452
arancio, arancione  397
arbitri  415
arbitro  415
arbusto  452
architetto  403
arcivescovo  379
arco  413, 414
arcobaleno  433
Ardenne  424
ardito  380
area  415, 432, 443
area d’angolo  415
area di libero scambio  

443
area di porta  415
area di rigore  415
area di servizio  432
Argentina  420
argentino  422
argento  384, 397, 415, 

443
argilla  443, 449
aria  417, 426, 430, 449
aria atmosferica  449
aria condizionata  417, 

426
aria inquinata, viziata  

449
aringa  389
aritmetica  402
aritmia  375
armadietto  382, 383
armadio  382
armadio a muro  382
Armando  447
armatore  427
armonizzazione  443
armonizzazione fiscale  

443
Arno  423
arrabiarsi  385
arrampicarsi  418
arredatore  403
Arrigo  447
arrivare col treno  426
arrivederci  455

arrivederci presto  455
arrogante  380
arrostire  390
arrostito  391
arrosto  391, 392
arrosto di manzo, di 

vitello  392
arteria  372, 431
arteriosclerosi  375
articolazione  372
articoli di bigiotteria  396
articoli di cancelleria  399
articoli di passamaneria  

399
articolo  436
articolo di fondo  436
articolo di spalla  436
artigianato  403
artigiano  403
artista  403
arto  371
arto inferiore  371
arto superiore  371
artrite  375
Arturo  447
ascella  371
ascensore  381, 417
asceso  375
asciugacapelli  399
asciugamano  382
asciugapiatti  383
asciugare i piatti  383
asciugarsi  401
asciutto  372
ascolatare la radio  401
ascoltatore  435
ascolti per favore  455
Asia  420
asilo  401
asilo nido  401
asistente  405
asma  375
asparagi  387
aspetti per favore  455
aspirapolvere  383, 399
assaggiare  394
asse  383, 414, 430
asse d’equilibrio  414
asse da stiro  383
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assegno  406, 408
assegno familiare  408
assegno in bianco  406
assegno scaduto  406
assegno scoperto  406
Assemblea dei Soci  442
assente  402
assenza  402
assesore  405
assicurazione contro gli 

incidenti  431
Assisi  420
assistente di volo  424
Associazione  458
associazione  443
assorbenti igienici  377
assumere  406
Assunta  447
Assunzione  410
assunzione  405
asta  413, 414, 443
astista  413
Atene  422
atlante stradale  431
Atlantico  423
atleta  413
atleti  413
atletica  412
atletica leggera  412
atrio  372, 381
attacco  416
attenda per favore  455
atterraggio  425
atti giuridici comunitari  

443
attico  381
attività  405, 441
attività economica  405, 

441
attivo  441
atto  442, 443
atto costitutivo  442
attore  403, 411
attore comico  411
attore drammatico  411
attrezzatura da campeggio  

417
attrezzi sportivi  414
attrice  411

auguri,congratulazioni  
455

Augusto  447
aula  402
aumento del capitale  442
Australia  420
australiano  422
Austria  421
austriaco  422
autista  403, 428
autobetoniera  428
autobus  428
autobus snodato  428
autocarro  428
autocisterna  428
autoimmondizie  428
automobile sportiva  428
automobilismo  412
autonomia  443
autonomia territoriale  

443
autopilota  425
autoradio  429
autorete  416
autoribaltabile  428
autosoccorso  428
autospazzatrice  428
autostoppista  416
autostrada  431
autunno  434
avambraccio  371
avanporto  427
avaro  380
avercela con  456
avere  372, 378, 386, 

408, 426, 456
avere acqua in bocca  

456
avere bisogno di  456
avere disturbi  378
avere fame  456
avere fifa  456
avere freddo  456
avere fretta  456
avere i nervi d’acciaio  

456
avere la coincidenza  426
avere la lingua lunga  456
avere le mani bucate  456

avere le nausee  378
avere mal di  456
avere paura  386, 456
avere ragione  456
avere sete  456
avere torto  456
avere un colorito sano  

378
avere un sacco di soldi  

408
avere voglia di  386
aviazione  412
avitaminosi  375
avv., avvocato  458
avviso  408
avvocato  403, 458
avvolgere  390
azienda  441
azione  406, 441
azionista  441
Azzorre  423
azzuro  397

B
babà  393
babbo  384
babordo  427
baciare  386
bacinella  383
bacino  372, 427
badile  400
badminton  412
baffetti  372
baffi  372
baffi corti  372
baffi folti  372
baffi lunghi  372
Bagdad  422
bagnino  418
bagno  382, 383, 398, 

401, 417, 418, 457
Bahama  423
Balcani  420
balcone  381
balena  450
baleniera  427
balestra  430
ballare  412
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ballerina  403
ballerine  396
ballerino  403
ballo  396, 410
ballo in maschera  410
balsamo  376, 398
balsamo dopobarba  398
balsamo idratante  398
balsamo per i capelli  398
balsamo per il corpo  398
Baltico  423
bambina  379
bambini  379, 382, 395, 

401, 453
bambino  379
banana  388
Banca  458
banca  403, 406, 407
banca commerciale  406
banca di credito  406
banca nazionale  406
banchetto  410
banchiere  407
banchina  418, 425, 427, 

432
banco  400, 417
bancogiro  407
bancomat  407
banconota  407
banda  435
banda di frequenza  435
bandiera  418, 443
bandiera europea  443
bar  394, 417
baracca  381
barba  373, 398, 401, 

457
barba corta  373
barba folta  373
barba ispida  373
barbabietola  387
barbiere  403
barca  427
barca a remi  427
barca a vela  427
Bari  420
barista  403
barriera doganale  444
barriera ferroviaria  425

barriera fiscale  444
Bartolomeo  447
base  392, 406, 418, 436, 

437
base dati  436
Basilicata  419
basilico  388
Basilio  447
bassa marea  418
basseball  412
basso  372, 400
bastoncini da sci  414
bastone da golf  414
bastone da hockey  414
batiscafo  427
batista  396
battello  427
battente  381
battere  390, 456
battere i denti  456
batteria  430
battesimo  384, 386, 395
battezzare  386
batticarne  393
batticoda  451
baule  429
bavarese  390
Beatrice  447
beccapesci  451
beige  397
bel tempo  433
belga  422
Belgio  421
Belgrado  422
bello  372, 374, 433
benda  377
benda elastica  377
benda semielastica  377
Benedetta  447
Benedetto  447
beneficiario  444
beneficiario netto  444
beni materiali  441
beni mobili  441
benvenuti  455
benvenuto  455
benzina senza piombo  

431
bere al collo  456

Bergamo  420
berlina  428
Berlino  422
Bermuda  423
bermuda  395
Berna  422
Bernardo  447
berretto  396
berretto basco  396
berretto con visiera  396
berretto da fantino  396
bersaglio  414
besciamella  392
betulla  451
bevande alcoliche  390
bevande calde  390
Biagio  447
biancheria intima  395
bianco  387, 390, 397, 

406, 435
bibite  390
biblioteca  402
bibliotecario  403
bicchiere  393, 394
bicicletta da corsa  414
bidé  382
bidone  417
biella  430
Bielorussia  421
bielorusso  422
bigliettaio  403
biglietteri a  411
biglietteria  425
biglietti  426
biglietto  407, 426
biglietto a tariffa ridotta  

426
biglietto chilometrico  

426
biglietto con prenotazione  

426
biglietto d’abbonamento  

426
biglietto di andata  426
biglietto di andata e 

ritorno  426
biglietto di banca  407
biglietto di prima, 

seconda classe  426
biglietto valido  426
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bilancia  393
bilancio  441, 444
bilancio communitario  

444
bilancio consuntivo  441
bilancio preventivo  441
biliardo  411
binario  425
binario di corsa  425
binario di manovra  425
binario di ricovero  425
binario morto  425
biodegradazione  449
biologia  402
biro  399
birra  390
birra alla spina  390
birra bionda  390
birra rossa  390
birra scura  390
birreria  394
biscia  450
biscia d’acqua  450
biscotto  393
bisettimanale  436
bisnonna  384
bisnonno  384
bisonte  450
bistecca  392
bistecca alla fiorentina  

392
bivacco  416
bloccho cilindri  430
blocco  399
blu  395, 397
blu jeans  395
BM, Banca Mondiale  

458
BNL, Banca Nazionale del 

Lavoro  458
boa  418, 450
bob  414
bobina d’accensione  430
bobista  413
bobsleigh  412
bocca  371, 373, 456
bocca grande  373
bocca larga  373
bocca piccola  373

bocca stretta  373
boccale  393
boccaporto  427
bocciare un esame  402
body  395
Boemia  421
Bogotà  422
bolletta  408
bolletta telefonica  408
bollire  390
bollito  391, 392
Bologna  419
Bolzano  420
boma  427
bombetta  396
bombo  451
bombola a gas  417
bombolone  393
Bonifacio  447
bonifica  449
bonifica di terre incolte  

449
bonifico bancario  407
bonus  408
bordo  425
Borneo  423
borraccia  417
borsa  396, 408, 417, 441
borsa a tracollo  396
borsa di merci  441
borsa di sudio  408
borsa di valori  441
borsa termica  417
borse  373
bosco  388, 452
Bosnia  421
bottega  397
bottone  399
boutique  397
boxer  395
braccialetto  396
braccio  371
brandina pieghevole  417
brandy  390
branzino  389
brasare  391
Brasile  421
brasiliano  422
Bratislava  422

bretelle  396
brevetto  444
brevetto comunitario  444
bricolage  411
bridge  411, 412
brina  433
brioche  393
britannico  422
brividi  376
broccoli  387
brodo  388, 392
bronchi  371
bronchite  375
broncoscopia  377
bronzo  415, 443
bruciare i ponti  456
brutto  372, 433
brutto tempo  433
Bruxelles  422
bubbola  388
bucaneve  452
Bucarest  422
Budapest  422
buddismo  379
budino  393
bue  451
Buenos Aires  422
bufera di neve  433
buffer  436
buffet  382
Bulgaria  421
bulgaro  422
bulimia  375
bungalow  381, 416
buon appetito  455
buon divertimento  455
buon lavoro  455
Buon Natale!  456
buon viaggio  455
buona fortuna  455
buona giornata  455
buona notte  455
Buona Pasqua!  456
buona sera  455
buongiorno  455
buono  380
burriera  393
burro  386, 393
burrone  418
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bussola  417
busta  399, 408
buttare via  456

C
c’é  433
c.a., anno corrente  458
c.a., corrente alternata  

458
c.c., corrente continua  

458
c/c, conto corrente  458
C.d.S., Codice della 

Strada  458
C.P., Casella Postale  458
c.p.c., codice di 

procedura civile  458
ca., circa  458
cabaret  411
cabina  409, 427
cabina telefonica  409
cabriolet  428
cacao  386, 390
caccia  411, 412
cacciavite  400
cadere a quattro zampe  

456
cadere dalle nuvole  456
caduta del governo  438
caffè  386, 390, 393, 399
caffè corretto  390
caffè espresso  390, 399
caffè in chicchi  386
caffè macchiato  390
caffè ristretto  390
caffè solubile  386
caffè turco  390
caffelatte  390
caffeteria  394
caffettiera  393
Cagliari  420
cahemire  396
caiaco  427
Cairo  422
Calabria  419
calamari fritti  392
calamaro  389
calata  427
calcagno  371

calciatore  413
calcio  412, 414, 416
calcio d’angolo  416
calcio di punizione  416
calcio di rigore  416
calcolatrice  399
calcoli intermedi  444
calcosi  375
calibro  400
calice  393
calmante  376
calorifero  381
calzature  396
calze  395
calzettoni  395
calzolaio  403
calzoleria  397
calzoni corti  395
cambiale  407
cambiare i soldi  408
cambiare l’olio  431
cambiare la gomma  431
cambiarsi  397
cambio  403, 407, 424, 

429, 430, 444
cambio di velocita  430
cambio fisso  444
cambio variabile  444
cambusa  427
Camera  438
camera  382, 417, 430
camera con aria 

condizionata  417
camera con bagno  417
camera con pensione 

completa  417
camera con prima 

colazione  417
camera da letto  382
camera dei bambini  382
Camera dei Deputati  438
Camera dei Senatori  438
camera di combustione  

430
camera doppia  417
camera matrimoniale  

417
camera singola  417
cameriera  417
cameriere  394, 403

camicetta  395
camicia  392, 395
camicia da notte  395
camicina  395
caminetto  381
camion  428
camioncino  428
cammello  450
camminare  416
camminatore  416
camomilla  390
campagnola  428
Campania  419
campari  390
campeggio  416, 417
camper  417, 428
campionato  415
campionato mondiale  

415
campionato nazionale  

415
campionatrice cercafase  

400
campo  414, 415, 417, 

452
campo coltivato  452
campo da tennis  414
campo da tiro  414
campo di golf  414
Campobasso  420
Canada  421
canadese  422
canale  435
canapé  382
Canarie  423
canarino  397, 451
canasta  412
cancellato  425
cancello  381
cancro  375
candela d’accensione  

430
candelabro  382
candidare  440
candidato alle elezioni  

440
Candido  447
cane  451
canelloni  387
canguro  450
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cannella  388
cannocchiale  417
canoa  414, 427
canoista  413
canottaggio  412
canottiera  395
canottiere  413
canotto  418, 427
canotto di salvataggio  

418
cantante  403
cantina  382
canto  411
CAP, Codice di 

Avviamento Postale  
458

capace  380, 402
capacità  453
capanna  381
capelli  371, 373, 398
capelli bianchi  373
capelli castagni  373
capelli color rame  373
capelli corti  373
capelli di seta  373
capelli dritti  373
capelli fini  373
capelli folti  373
capelli lisci  373
capelli lunghi  373
capelli morbidi  373
capelli ondulati  373
capelli ricci  373
capelli rossi  373
capelli tagliati  373
capelli tinti  373
capire a rovescio  456
capitale  441, 442
capitale circolante  441
capitale di riserva  441
capitale iniziale  441
capitali di alcuni Stati  

421
capitalista  441
capitaneria di porto  427
capitare bene, male  456
capo  371, 386, 436, 

438, 456
capo del governo  438

capo di famiglia  386
capocuoco  394
Capodanno  410
capolinea  428
caposquadra  405
capostazione  405
capoufficio  405
cappa  381, 383
cappello  396, 418
cappello di feltro  396
cappello di paglia  396, 

418
cappotto  395
cappuccina  387
cappuccino  390
capra  451
caprese  391
capriolo  389
capsula  376
caramelle  386
carbone  399, 443
carbone fossile  443
carburatore  430
carciofo  387
cardigan  395
cardinale  379
cardiochirurgo  377
cardiologo  377
cardiotonico  376
carello portabagagli  424
carica di ministro  438
caricabatterie  409
caricare un cellurare  409
Carla  447
Carlo  447
carnagione  373
carnagione bella  373
carnagione bruna  373
carnagione delicata  373
carnagione olivastra  373
carnagione pallida  373
carnagione sensibile  373
carne  386, 388, 392
carne da brodo  388
carne di cavallo  388
carne di maiale  388
carne di manzo  388
carne di montone, ovina  

388

carne di vitello  388
carne lessa  392
carnevale  410
caro amico  385
carota  387
carovita  405
carpa  389, 392
carpa al forno  392
carpaccio  392
Carpazi  424
carpentiere  403
carreggiata  432
carrello  382, 425
carrello portabagagli  425
carro funebre  429
carro postale  426
carro refirigerante  429
carrozza  426
carrozzeria  429
carta automobilistica  431
carta carbone  399
carta d’imbarco  424
carta da lettere  399, 408
carta da macchina  399
carta di credito  400, 407
carta europea  444
cartaccia  449
cartella  399
cartello stradale  432
cartoleria  397
cartolina  408
cartoncino giallo  416
cartoncino rosso  416
cartone animato  435
casamento  381
cascata  418
casella postale  408
casello  432
caserma  381
Casimiro  447
Cassa  458
cassa  400, 407
cassa continua  407
cassa di risparmio  407
cassapanca  382
cassata  393
casseruola  393
cassetta delle lettere  408
cassetto  383, 429
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cassetto ripostiglio  429
cassettone  382
cassiera  400
cassiere  403
castagna  388
castagno  451
castello  381, 382, 418
castello di sabbia  418
catalizzatore  429
Catania  420
cataratta  375
catarro  375
catarro gastrico  375
catarro nasale  375
catena montuosa  418
catenina  396
Caterina  447
cattivo  380
cattolicesimo  379
Caucaso  424
cavalcavia  432
cavalla  451
cavalletta  451
cavallo  388, 412, 414, 

451
cavalone  418
cavatappi  393
caviale  392
caviglia  371
cavolfiore  387
cavolo  387
cazzuola  400
CC, Corpo Carabinieri  

458
CC, Corpo Consolare  

458
CC, Corte dei Conti  458
CCNL, Contratto 

Collettivo Nazionale di 
Lavoro  458

ceci  387
ceco  422
cedro  451
CEI, Comitato 

Elettrotechnico Italiano  
458

celeste  397
celibe  378
cellulosa  443
cellurare  409

cena  391, 400, 401, 442
cenare  394, 401
Ceneri  410
centigrado  453
centilitro  453
centimetro  453, 458
centinaia di persone  453
centinaio  453
centinaio di libri  453
cento  455
centralino  409
centrata  416
centrocampista  415
centrocampo  415
centromediano  415
cera da pavimento  383
cera per pavimenti  398
cercare un lavoro  406
cerchio  414
cerimonie  410
cerniera lampo  399
cerotto  377
Certificato  458
certificato  402, 405
certificato di lavoro  405
certificato medico  405
cervello  371
cervo  389, 450
Cesare  447
cesta  383
cetrattacco  415
cetriolo  387
CFP, Certificato 

di Formazione 
Professionale  458

CGIL, Confederazione 
Generala Italiana del 
Lavoro  458

champagne  390
che ora è? che ore sono?  

454
che tempo fa?  433
check–in  424
check–up  377
chemisier  395
chiamare il cameriere  

394
chiamare per telefono  

409
chiamarsi  378

chiamata  409
Chiara  447
chiara  374
chiave  400, 417
chiave inglese  400
chiavi  400
chiedere l’aumento di 

stipendio  406
chiedere scusa a  456
chiedere un prestito  408
chiesa  379
chiesa cattolica  379
chiffon  396
chiglia  427
chilogramma, kilogramma  

453
chilometro, kilometro  

453
chilowatt, kilowatt  453
chimica  402
chimico  403, 450
china  418
chiodi di garofano  388
chiodino  388
chiodo  400
chirurgo  377
ciabatta  386
ciabatte  396
ciambella  386, 418
cicala  451
ciclamino  452
ciclismo  411, 412
ciclista  413, 416
cicogna  451
cicoria  387
CIG, Cassa Integrazione 

Guadagni  458
ciglia  371, 373
ciglia chiare  373
ciglia corte  373
ciglia di seta  373
ciglia lunghe  373
ciglia rade  373
cigno  373, 451
Cile  421
cileno  422
ciliegia  388
ciliegio  452
cilindro  430
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cima  418
Cina  421
cinema  411, 412
cinese  422
cinghiale  389, 450
cinquanta  455
cinque  454
cintura  396, 425, 429
cintura di sicurezza  425, 

429
cioccolata al latte  386
cioccolata amara  386
cioccolato  386
cioccolato ripieno  386
ciondolo  396
cipolla  387
cipolline fresche  392
cipresso  451
cipria  398
cipria compatta  398
cipria in polvere  398
circa  453, 458
circo  411
circolazione  431, 432
circoli governativi  438
circolo parlamentare  438
circonvallazione  431
cirrosi epatica  375
CISL, Confederazione 

Italiana Sindacati 
Lavoratori  458

cisti  371, 375
cisti billare  371
citofono  381
cittadinanza  378, 444
cittadinanza europea  444
civetta  451
clackson  429
classe  402, 426
classifica  415
classifica generale  415
Claudia  447
Claudio  447
clavicola  372
Clemente  447
cliente  400
clima  433
clima continentale  433
clima mite  433

clima rigido  433
clima salubre  433
clima secco  433
clima umido  433
clinica  377
clistere  377
Clotilde  447
cm, centimetro  458
cobra  450
coccinella  451
cocco  388
coccodrillo  450
cocente  376
coctail–party  410
cod., codice  458
codice del lavoro  405
codice di avviamento 

postale  408
coesione  444, 446
cofano  429
cognac  390
cognata  384
cognato  384
cognome  378
cognome da nubile  378
colapasta  393
colare  391
colazione  391, 401, 417
colecistite  375
colelitiasi  375
colera  375, 385
colibri  451
colica  375
colla  399
collaboratore  385
collana  396
collana d’ambra  396
collant  395
collega  385
collegamento telefonico  

409
collina  418
collirio  376
collisione  431
collo  371, 373, 456
collo di cigno  373
collo rugoso  373
collo slanciato  373
collo taurino  373

colombo  451
colonna vertebrale  372
colorante  398
colori  397, 400, 435
colpo apoplettico  375
colpo di testa  416
coltello  393, 399, 417
coltello elettrico  399
coltello multiuso  417
coltellone  393
coltivare  452
coltivatore  403
coltivazione  452
Columbia  421
comandatario  441
comando  429
comando dei proiettori  

429
comando indicatore di 

direzione  429
comando tergicristallo  

429
come è un uomo?  380
come servire  391
cominciare a lavorare  

406
Comitato  444, 458
comitato  444
Comitato di Conciliazione  

444
commedia  411
commentatore  435
commento  435
commercialista  403
commerciante  403
commercio  403, 441
commercio estero  403
commessa  400
commesso  403
commisione  438, 444
commisione d’inchiesta  

438
Commisione delle 

Comunità Europee  444
Commisione Europea  

444
Commissario  443
commissario  444
commissione  407, 438
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commissione di disciplina  
438

commissione governativa  
438

commissione legislativa  
438

commissione 
parlamentare  438

commissione plenaria  
438

commozione  385
commutatore 

d’avviamento  429
compaesano  385
compagna aerea  424
compagna armatrice  427
compagno  385, 439
compagno d’armi  385
compagno di partito  439
compagno di sventura  

385
compagno di vita  385
compagnone  385
competente  380
competitività  441, 444
competitore  415
competizione  415
compilare un modulo  

409
compito  402
compito di classe  402
compleanno  384, 386
complessato  380
completo  395
completo da battesimo  

395
comporre il numero  409
compositore  403
compostaggio  449
comprare  400, 456
comprare a buon mercato  

400
comprare caro  400
comprare la gatta nel 

sacco  456
compressa  376
compressa effervescente  

376
computer  411, 436
computer personale  436

computer portatile  436
computerizzare  437
comunicazione  409, 410
comunismo  440
Comunità  444
Comunità Europea (CE)  

444
conca  418
conceder un credito, 

prestito  408
concedere un credito  

407
concentrato di pomodoro  

386
concerto  411
conchiglia  418
conchiglie  387
concludere un 

matrimonio  386
concorrente  415
concorrenza  441, 445
concubina  378
concubino  378
condensare  391
condensato  387, 391
condimenti  392
condito  391
condizioni di lavoro  405
condizioni di pagamento  

408
condotta  402
condotto  430
condotto di aspirazione  

430
conduttore  403
conferenza stampa  436
confessione  379
confettura  386
congedo  405
congedo di maternià  405
congelare  391
congelatore  383
Congo  421
congresso di partito  439
CONI, Comitato 

Olimpico Nazionale 
Italiano  458

conifere  452
coniglio  389, 451
coniuge  378

conoscente  385
conoscere  385
conquistare un primato  

415
conserve alimentari  386
consigliere  403, 405
Consiglio 

d’Amministrazione  442
Consiglio d’Europa  444
Consiglio dei Ministri  438
Consiglio dell’Unione 

Europea  444
Consiglio Sanitario 

Nazionale  439
Consolare  458
consolare  386
consolarsi  386
console  382, 405
consommè  392
consorte  378
consulente  405
consumo di carburante  

431
contachilometri  429
contagiri  429
contare le pecore  456
contento  380
conto  394, 407, 417, 

458
conto allo scoperto  407
conto corrente  407, 458
conto spento  407
contodotto di scarico  

430
contorni  392
contorno  391
contraccettivo  376
contrarre un debito  442
Contratto  458
contratto  405, 406, 441, 

442
contratto d’acquisto  441
contratto d’affitto  441
contratto di lavoro  405
contratto di lavoro a 

tempo determinato  
405

contratto di lavoro a 
tempo ideterminato  
405
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contratto di lavoro 
collettivo  405

contratto di locazione  
441

contratto di vendita  441
contribuente  408
contributi  405, 408
contributi sociali  405
contributo  405
controllo doganale  424
controllo passaporti  424
controllore  403, 426, 

428
convivere  385
convocazione 

dell’Assemblea dei Soci  
442

cooperazione  443, 444
cooperazione 

intergovernativa  444
cooperazione rafforzata  

444
coperchio  393
coperta  427
coppa  389, 393, 415, 

430
coppa dell’olio  430
coppa di gelato  393
copriasse da stiro  383
coprifasce  395
coraggioso  380
cordolo  432
Corea  421
coreano  422
coriandolo  388
Cornelio  447
cornetto  386, 393
corona  407
corpacciutto  372
corpulente  372
Corpus Domini  410
Corrado  447
corre voce che  457
corredo per neonati  395
corrente  407, 418, 434, 

449, 458
correntista  407
correre a rotta di collo  

456
correre dietro a  456

correre forte  431
correttore  399
corridoio  381, 382, 417, 

426
corridore  413
corridore automobilistico  

413
corridore di fondo  413
corrispondente  436
corrispondente di guerra  

436
corrispondenza  408, 409
corsa  412, 414, 425
corsa a ostacoli  412
corsa campestre  412
corsetto  396
corsia  431, 432
Corsica  421, 423
Corte Costituzionale  439
Corte d’Appello  439
Corte d’Assise  439
Corte dei Conti  439, 458
Corte di Cassazione  439
Corte Suprema  439
cortile  381
cortomettraggio  435
corvo  451
coscia  371, 389
Cosimo  447
cosmetici  398
costa  400, 418
Costantino  447
costata  389
costi  408, 441
costi d’investimento  441
costi della produzione  

441
costi di trasporto  441
costituire una società  442
Costituzione  438
costo  441
costola  372
costole  389
costruttore  403
costume da bagno  418
cotoletta  392
cotoletta alla milanese  

392
cotone  396, 399

cotone da ricamo  399
cotone per cucire  399
cotone per mouliné  399
coupé  429
cozza  389
crêpe  393
cracker  386
crauti  392
cravatta  395, 396
credente  379
credenza  382
credito  400, 406, 407, 

408, 441
credito a breve termine  

407
credito a lungo termine  

407
credito agevolato  407
credito aperto  407
credito ipotecario  407
creditore  407
crema  376, 392, 393, 

398, 418
crema abbronzante  398
crema antirughe  398
crema da barba  398
crema da giorno  398
crema da notte  398
crema indratante  398
crema nutriente  398
crema per il corpo  398
crema per le mani  398
crema revitalizzante  398
crema solare  398, 418
crescere  452
cresima  384
cresta  418
Creta  423
cretonne  396
CRI, Croce Rossa Italiana  

458
criceto  451
cricket  412
crisantemo  452
crisi del governo  438
crisi extraparlamentare  

438
crisi parlamentare  438
Cristina  447
Cristoforo  447
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criteri di convergenza  
444

criterio  444
critico  403
croato  422
Croazia  421
crociera  427
cruciverba  411
crudele  380
cruscotto  429
Cuba  421, 423
cucù  451, 454
cuccetta  426
cucchiaino  393
cucchiaio  393
cucina  382, 383, 387, 

393, 400
cucina a gas  383
cucina elettrica  383
cucinare  383, 391
cucire  383, 399, 412
cucitrice  399
cuffia  395, 399
cugina  384
cugino  384
culto  379, 411
Cultura  439
cultura  403
cumino  388
cuocere  391
cuoco  394, 403
cuoio  443
cuore  371, 372, 436, 

457
cuore, vasi e vene  372
cura  377
curarsi  378
curatore  405
curva  431, 432
cuscinetto  430
cuscinetto a rulli  430
cuscinetto a sfere  430
cuscinetto dell’albero  

430
custodia per carte  399
cute  371
cutter  427

D
D.P., Decreto 

Presidenziale  458
D.P.R., Decrento del 

Presidente della 
Repubbica  458

da che ora  454
dadi  411
dado  386, 400
dal mattino alla sera  454
dalle sette  454
dama  412
Damasco  422
Damaso  447
dammi per favore  455
danese  422
Daniele  447
Danimarca  421
Danubbio  423
dare da mangiare  401
dare da mangiare ai 

bambini  401
dare fastidio a  457
dare l’esame  402
dare la mancia  394
dare le dimissioni  440
dare ragione a  457
dare un colpo di telefono  

409
dare un passaggio a  457
dare una lavata  383
dare una mano a  457
dare una pulita  383
Daria  447
Dario  447
darsena  427
dati  436, 437
dati di ingresso  436
dati numerici  436
datore di lavoro  405
dattero  388
davanti a  428
Davide  447
dazi all’esportazione  444
dazi all’importazione  444
dazi convenzionali  444
dazi protettivi  444
dazio  424, 444
dazio doganale  424

debito  407, 441, 442
debitore  407
decagrammo  453
decano  405
decathlon  412
decatleta  413
decedere  378
decelerare  431
decimetro  453
decimo  455
decina, diecina  453
deciso  380
declivio  418
decollo  425
decoratore  404
decreto governativo  439
deficit  444
deficit sotenibile  444
del pomeriggio  454
delfino  450
deliberazione  438
delicato  374, 390
deltaplano  414
delusione  385
democrazia  440
dente  371, 391
dente canino  371
dente del giudizio  371
dente di latte  371
dente incisivo  371
dente molare  371
dente rotto  371
dente sano  371
dentifricio  382, 398
dentista  377
deodorante  398
deposito  407, 424, 425
deposito bagagli  424, 

425
depressione  385
depurazione  449, 450
deputato  405, 438
deputato al parlamento  

438
deragliare  426
dermatite  375
dermatologo  377
desiderio  385
designer  404

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   473Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   473 3-01-12   12:51:553-01-12   12:51:55

3136893



3136893

• INDEKS  

474

dessert  391, 393
destinatario  408
detergente  398
detergente liquido  398
detergente per pavimenti  

398
detersivi  383, 398
detersivo  398
detersivo per il bucato  

398
detersivo per le lavatrici  

398
deviazione  432
di fronte a  428
di giorno  454
di lavoro  405, 406, 442, 

453
di mattina  454
di media statura  372
di notte  454
di recente, recentemente  

454
di tempo in tempo  454
diabete  375
diaframma  371
diarea  376
diarrea  375
dibattito  438
dicastero  439
dicembre  434
dicianove  455
diciasette  455
diciotto  455
dieci  454
Dieta  438
dieta  377
difterite  375
digestivo  390
diligente  402
diluire  391
dimensione  453
dimissioni governative  

439
dimmi per piacere  455
dinamo  430
diocesi  379
Dionigi  447
dipartimento  439
dipendente  405
dipingere  400, 412

diploma  402
dire la sua  457
direttiva  444
direttore  402, 404, 405
direttore d’orchestra  404
direzioni e localizzazione  

428
Diritti Umani  444
diritto  405, 444
diritto comunitario  444
diritto d’iniziativa  444
diritto del lavoro  405
dirupo  418
discarica  449
discesismo  412
discesista  413
dischetto  436
disciplina di partito  439
discipline  412
disco  413, 414, 436
disco di sistema  436
disco ottico  436
disco rigido  436
discobolo  413
discoteca  410
disdetta  405
disdire la prenotazione  

394
disegni  397
disegno  399, 402, 438
disegno di legge  438
disinfettante  377
disintossicazione  377
disoccupato  405, 406
disoccupazione  405
disossare  391
dispensa  382
dispepsia  375
disperazione  385
dispiacere  385
dispnea  376
dissenteria  375
distanza di frenatura  431
distorsione  375
distratto  402
distributore automatico  

428
distributore di benzina  

432

ditale  399
dito  371
ditta  441
divano  382
divano-letto  382
diversi tipi di articoli  398
divertimenti  411
dividendo  441
divieto  432
divieto di accesso  432
divieto di fermata  432
divieto di sorpasso  432
divieto di sosta  432
divieto di transito nei due 

sensi  432
divise  407
divorziato  378
divorzio  384
DOC, Denominazione 

di Origine Controllata  
458

doccia  382, 417
docente  405
documentario  435
documento  444
Documento Unico di 

Programmazione 
(DOCUP)  444

dodici  454
doganiere  404, 424
doglie del parto  376
dolce  380, 386, 390, 

449
dolciastro  390
dollaro  407
Dolomiti  424
dolore  376, 385, 386
domanda  402, 441, 444
domani  434, 455
Domenica  410, 447
domenica  434
Domenico  447
domicilio  378, 379, 406
domino  412
Donato  447
donatore di sangue  378
dondolo  382
donna di servizio  404
dopo  428, 454
dopodomani  434
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doppiaggio  411
dormire  401, 417
dormire all’aria aperta  

417
dormire bene  401
dormire male  401
dormire sotto la tenda  

417
Dorotea  447
dorsale  372, 418
dorso  371
Dot.ssa, dottoressa  458
Dott., dottore  458
dove  428
dozzina  453
dramma  411
dribbling  416
dritto  428
dromedario  450
Dublino  422
due  394, 430, 432, 454, 

455
due mila  455
duepezzi  418
duodeno  371
durante  454
durata  442
duty free  424

E
Ebro  423
ecologia  449
Economia  439
economia  441
economia di mercato  

441
economia nazionale  441
economista  404
Ecuador  421
edema  375, 376
Edgardo  447
edicola  397, 425
edificio  381
edilizia  403
editore  404
Edmondo  447
Eduardo  447
educato  380
educazione  402

Edwige  447
effetto  444, 449
effetto serra  449
effetto utile  444
effettuare un pagamento  

408
Egitto  421
egiziano  422
elaborare  437
elaborazione automatica 

dei dati  436
elaborazione continua  

436
elaborazione d’immagini  

436
elaborazione dei dati  

436
elastico  399
Elba  423
elefante  450
eleggere  440
Elena  447
elenco telefonico  409
elettorato  440
elettricista  404
elettrodomestici  399
elettromeccanico  404
elettrosaldatore  400
eletttrotreno  426
elezioni  438, 440
elezioni parlamentari  

438
Eligio  447
Elisabetta  447
emanazione  438
ematologo  377
embolia  375
emendamento  438
emicrania  375
Emilia Romagna  419
emissione fumi  449
emittente  407
emorragia  375
emorroidi  375
endoscopia  377
ENI, Ente Nazionale 

Idrocarburi  458
Enrico  447
entrare in finale  415
entrata  381

Enzo  447
epatite  375
epatite virale  375
Epifania  410
epilessia  375
epoca  453
equilibrio  414, 444
equipaggio  425
era  454
Ercole  447
Ermanno  447
errore  402
esame  377, 402, 403
esame audometrico  377
esame di maturità  402
esame elettrocardiografico  

377
esame radiografico  377
esami ed interventi  377
esaminare  402
escursione  416
escursionismo  411
escursionista  416
esercizio  402
esito  402
esofago  371
espadrille  396
espressioni  455
espresso  383, 390, 399, 

409
essere agitato  385
essere al settimo cielo  

457
essere al verde  408, 457
essere amico  385
essere ammalato, malato  

378
essere assente  402
essere bocciato  402
essere commossso  385
essere deluso  385
essere disoccupato  406
essere distrutto  385
essere eccitato  385
essere felice  385
essere giù di morale  457
essere goloso di  457
essere gravida, incinta  

378
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essere in ferie  419
essere in grado di  457
essere in pensione  406
essere in vacanza  419
essere infelice  385
essere innamorato  385
essere innamorato cotto  

385
essere licenziato  406
essere molto amico di 

qualcuno  385
essere nudo  397
essere pelato come 

un’uovo  457
essere povero  408
essere preoccupato  385
essere promosso  402
essere raffreddato  378
essere ricco sfondato  408
essere sano come un 

pesce  378
essere stanco morto  457
essere ubriaco fradicio  

457
essere viziato  386
Est  420
estate  434
estetista  404
estone  422
Estonia  421
estragone  388
estratto conto  407
estrazione  377
estremista  440
Estremo Oriente  420
età  378, 379
etettore  440
ettaro  453
etto  453
ettolitro  453
Ettore  447
Eugenio  447
euro  407
eurocheque  407
EuroCity  426
eurodeputato  444
euroobbligazione  444
Europa  420, 444, 446, 

459
Europa a più velocità  444

Europa Centrale  420
Europa Dell’Est  420
Europa delle Patrie  444
Europa Occidentale  420
Europartenariato  444
eurosportello  444
Eusebio  447
evaporare  391
Ezio  447

F
fa caldo  433
fa freddo  433
fa fresco  433
fabbro  404
Fabio  448
Fabrizio  448
facchino  404, 425
faccia  371, 373, 401, 

455, 456
faccia cerea  373
faccia grassa  373
faccia magra  373
faccia tonda  373
faccia triangolare  373
faggiano  451
faggio  451
fagiano  389
fagioli in umido  392
fagiolini verdi  387
fagiolo  387
falco  451
falda  418, 449
falda acquifera  449
falegname  404
falena  451
fallimento  441, 442
fallo  416
falo  417
famiglia  386
familiare  384, 408, 429
fammi vedere per favore  

455
fantino  396, 413
far  385
far amicizia  385
far festa  457
far finta di  457

far fronte a  457
far male a qualcuno  457
far pena  457
far ridere  457
far tardi  457
faraona  389
farcire  391
fard  398
fare  386
fare alla romana  457
fare brutta figura  457
fare da padrone  457
fare i compiti  401, 402
fare il bagno  401
fare il bucato  383
fare il doppio gioco  457
fare il letto  383, 401
fare il pieno  431, 457
fare il trucco  401
fare il turismo di week–

end  416
fare l’autostop  416
fare la coda  400
fare la colazione, il 

pranzo, la cena  401
fare la conoscenza  385
fare la nanna  457
fare la siesta  401
fare le corna  457
fare le nozze  386
fare le spese  400
fare lo shampoo  401
fare lo sport  415
fare scherzi  457
fare una bella dormita  

401
fare una telefonata  410
faretti orientabili  382
farfalla  451
farfalle  387
farfallino  396
farina  386
farina di frumento  386
farina di granturco  386
faringite  375
farmacia  397
farmacista  404
farmacodipendenza  380
faro  418, 429
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farsi la barba  401, 457
farsi un pisolino  401
farsi vivo  457
fasciame  427
fascismo  440
fattibilità  442, 444
fattorino  404
fava  387
fax  409
fazzoletto  396
febbraio  434
febbre  375, 376
fede  379
Fedele  448
fedele  379
Federica  448
Federico  448
fegatino  392
fegato  371
Felice  448, 456
felice  385
Felice Anno Nuovo!  456
felicità  385
Felicita  448
feltro  396
fenicottero  451
ferie  405, 419
ferie di riposo  405, 419
ferie estive  419
ferie invernali  419
fermacarte  399
fermaglio  399
fermarsi  417, 431
fermarsi a un campeggio  

417
fermarsi in un albergo  

417
fermata  428, 432
fermata dell’autobus, del 

tram  428
Fermo  448
Fernando  448
Ferragosto  410
Ferrara  420
ferri  391, 399
ferro  383, 399, 443
ferro da stiro  383, 399
ferro da stiro a vapore  

399

ferroviere  404, 425
Festa del Lavoro  410
Festa della Mamma  410
festa di famiglia  410
festeggiare  386
festeggiare il compleanno  

386
festeggiare il 

fidanzamento  386
fette biscotatte  386
FF.SS., Ferrovie dello Stato  

459
fiala  376
fiammiferi  417
fianchi  373
fianchi snelli  373
fico  388, 452
fidanzamento  384, 386
fidanzata  379
fidanzato  379
fideiussione  407
fido  407
figli  384
figlia  384
figlia unica  384
figliastra  384
figliastro  384
figlio  384
figlio primogenito  384
figlio unico  384
figura  373, 457
figura snella  373
figura tozza  373
filatelia  411
filettare  391
filetto  389, 392
filetto di manzo  389, 392
Filippo  448
film  411, 435, 436
film a puntate  435
film d’avventure  411
film dell’orrore  411
film di culto  411
film di fantascenza  411
film giallo  411
film storico  411
filmato  435
filo  399
filo di lana  399

filobus  428
filosofia  402
filro d’aria  430
filtro  430
filtro dell carburante  430
filtro dell’olio  430
finachi larghi  373
finachi stretti  373
finale  415
finanziamento  444
finestra  381, 426
finestra panoramica  426
finestrino  426
finlandese  422
Finlandia  421
fiordalizo  452
fiore  452
fiore selvatico  452
Fiorenzo  448
fioretto  414
fiori  397, 452
fiorire  452
Firenze  420
firma  409, 441, 442
fisica  402
fiumi  423
flanella  396
flipper  411
flotta aerea  424
FMI, Fondo Monetario 

Internazionale  459
foca  450
foglia  452
foglie di prezzemolo  388
fondamenta  381
fondere  391
Fondi  444
fondi  441
fondi finali  441
fondi statutari  441
Fondi Strutturali  444
fondina  393
fondista  413
Fondo  444, 445, 459
fondo  393, 407, 413, 

414, 428, 436, 441, 
444

Fondo di Coesione 
Economica  444

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   477Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   477 3-01-12   12:51:563-01-12   12:51:56

3136893



3136893

• INDEKS  

478

Fondo Europeo Agricolo 
di Orientamento e 
Garanzia  445

Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale  
444

Fondo Europeo Sociale  
445

fondo pensionistico  407
fondotinta  398
forbici  400
forcella  418
forchetta  393
forchettina  393
foresta  452
formaggio  386
formaggio dolce  386
forme di farmaci  376
formica  451
formicolio  376
fornaio  404
fornello  383, 417
fornello a gas  417
fornello a spirito  417
forno  383, 391, 392, 399
forno (a) microonde  383
forno elettrico  399
forte, di carattere forte  

380
fortunale  433
foruncolo  375
fossette  373
fotografia  411
fotografo  404
fotoreportage  436
fotoreporter  404, 436
foulard  395
fra nove ore  454
fra un anno  434
fra un giorno  434
fra una settimana  434
fragola  388
fragola di bosco  388
Francesca  448
francese  422
Franco  448
franco  407
franco svizzero  407
francobollo  409
frangionde  418

frassino  451
fratellastro  384
fratelli  384
fratello  384
fratello di latte  384
fratello maggiore  384
fratello minore  384
frattaglie  389
frattura  375
freccia  414
freezer  383
frenare  431
freno a mano  429
freno di emergenza  426
frequentare  402
frese  400
frigo, frigorifero  383
frigorifero  383, 399
frittata  392
frittella  393
fritto  391
Friuli – Venezia – Giulia – 

Friuli  419
fronte  371, 373, 428, 

457
fronte alta  373
fronte ampia  373
fronte bassa  373
fronte liscia  373
fronte piatta  373
fronte solcata dalle rughe  

373
frontiera  445
frontiera esterna  445
frullare  391
frullato  390
frullatore  383, 393, 399
frutta  386, 388, 390, 393
frutta sciroppata  386
frutteto  452
frutti di mare  389, 392
frutticoltore  404
fulmine  433
Fulvio  448
fumaiolo  427
fumo  380, 457
funerale  384
funghi fritti  392
funghi mangerecci  388

funivia  418
funzionario  439
funzionario della Pubblica 

Amministrazione  439
funzionario governativo  

439
funzioni  405
fuoribordo  427
fuoristrada  429
furgone  429
fusili  387

G
G.U., Gazzetta Ufficiale  

459
gabardine  396
gabbia toracica  372
gabbiano  451
gabinetto  382, 425, 426
Gabriele  448
Gabriella  448
Gaetano  448
galleria  432
gallina  389, 451
gallinaccio  388
gallo  451
gamba  371, 380
gambaletii  395
gambaletti  396
gambe  373, 378
gambe arcuate  373
gambe corte  373
gambe lunghe  373
gambe snelle  373
gamberetto  389
gamberi lessi  392
gambero  389
gancetto  399
gancio  400
Ganghe  423
gara  415
gara ciclistica  415
garage  381
garden–party  410
gargarismo  376
garofano  388, 452
garza  377
gas  383, 417, 431
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gasolio  431
Gaspare  448
gassosa  390
gastrite  375
gastroscopia  378
gatto  451
gavetta  417
gazza  451
gazzella  450
gel  376
gelateria  394
gelatina  387, 391
gelato  393
gelo  433
gelosia  385
geloso  385
gemelli  396
gemello  384
genero  384
generoso  380
gengiva  371
genitali  371
genitori  384
gennaio  434
Gennaro  448
Genova  419
Genoveffa  448
gentile  380
geografia  402
geografo  404
geologo  404
geometria  402
Georgia  421
georgiano  422
Gerardo  448
geriatra  377
Germania  421
gettone  409
Ghana  421
ghiaccio  413, 433
ghiandole  371
giacca  395
giacca a vento  395
giacciaio  418
Giacinto  448
giacinto  452
Giacomo  448
giadiniera  429
giallastro  397

giallo  397, 411, 416
giallo canarino  397
giallo paglia  397
Giamaica  424
Gianna  448
Gianni  448
Giappone  421
giapponese  422
giardinaggio  411
giardino  381
Giava  424
giavelottista  413
giavelotto  414
gilé  395
gin  390
ginecologo  377
ginepro  388
ginnasta  413
ginnastica  412
ginnastica agli attrezzi  

412
ginnastica artistica  412
ginnastica sportiva  412
Gino  448
ginocchio  371
giocare  401, 412, 414
giocare a calcio  414
giocare a carte  412
giocatore di pallamano  

413
giocatore di pallavolo  

413
giocatore di placanestro  

413
giocatori  415
giochi  411
giochi per il computer  

411
gioco  412, 416, 457
gioco delle bocce  412
gioco delle carte  412
gioia  385, 386
gioielleria  397
Giorgio  448
giornale  435, 436
giornale illustrato  436
giornale radio  435
giornalismo  436
giornalista  404, 436

giorni della settimana  
434

giorni festivi  410
Giorno  410
giorno  398, 405, 434, 

454
Giorno dei Morti  410
giorno feriale, lavorativo  

405
giostra  412
giovane  374, 379
Giovanna  448
Giovanni  448
giovedì  434
Giovedi Grasso  410
giraffa  450
giramondo  416
girare  431
girare a destra  431
girare a sinistra  431
giratubi  400
Girolamo  448
gita  416
gita guidata  416
giubotto  395, 425
giubotto di salvataggio  

425
giudice  404
Giuditta  448
giugno  434
Giuliano  448
Giulio  448
Giuseppe  448
Giustino  448
globalizzazione  445
gnocchi  387
goal  416
gocce  376
gocce cardiache  376
gola  371, 376
goletta  389, 427
golf  395, 412, 414
gomito  371
gomma  399, 429, 431
gommone  418
gondola  427
gonfiore  376
gonna  395
gonna-pantaloni  395
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gonnellina  395
gorgo  418
governo  438, 439
governo democratico  

439
governo di miaggioranza  

439
governo di minoranza  

439
governo di transizione  

439
gracchiare  452
grammo  453
Gran Bretagna  421
grandine  433
granoturco  387
grappa  390
Grasso  410
grasso  372
gratifica  408
gratinare  391
grattacielo  381
grattugia  393
Graziano  448
grazie  455
Grecia  421
greco  422
Gregorio  448
grembiulino  395
grigio  397
grigio perla  397
griglia  391, 392, 393, 

429
griglia radiatore  429
grillo  451
grissino  387
Groenlandia  424
grondaia  381
grosso  372
grotta  418
gru  427
guance incavate  373
guance paffute  373
guance smunte  373
guancia  371
guanti  395
guantone  414
guardalinea  415
guardare la televisione  

401, 412

guardaroba  382
guarire  378
guastarsi la salute  378
gufo  451
Guglielmo  448
guida  416, 431
guidare la macchina  431
Guido  448
guidoslitta  412
Gulia  448
gunce  373
gusto  372

H
Haiti  424
hardware  436
Hawai  424
Helsinki  422
Himalaia  424
hockeista  413
hockey  412, 414
hockey su prato  412
hotel  416, 417

I
ice–yachting  412
ictus  375
idennità di licenziamento  

405
ieri  434
Ignazio  448
il mese prossimo  434
il mese scorso  434
illuminazione  382
imbarcare  427
imbarco  424, 427
imbianchino  404
imbucare una lettera  409
imbuto  393
Immacolata Concezione  

410
immersione subacquea  

413
immigrazione  445
immobile  441
immobilizzazioni  441
immobilizzazioni 

finanziarie  441

immobilizzazioni 
immateriali  441

immobilizzazioni 
materiali  441

impanare  391
imparare  402
imparare a memoria  402
impastare  391
impazienza  385
impermeabile  395
impiegato  404, 405
impiegato di ruolo  405
implementazione  445
Imposta  459
imposta  408, 445
imposta sul reddito  408
imposta sul valore 

aggiunto (I.V.A.)  408
imposta sulle persone 

fisiche  408
imposta sulle persone 

giuridiche  408
imprenditore  404
impresa  441, 445
impresa commerciale  

441
impresa di produzione  

441
in aereo  416, 424
in autostop  416
in autunno  434
in bicicletta  412, 416
in estate  434
in fondo  428
in gamba  380
in gelatina  391
in inverno  434
in macchina  416, 431
in mezzo a  428
in montagna  418
in padella  391
in primavera  434
in pullman  416
in questo momento  454
in ritardo  425
in salamoia  391
in treno  416
in via  380, 445
incapace  380
incapacità al lavoro  405
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incenerimento  449
inchiostro  399
incontro  415
incrocio  432
incubatore  445
indebitarsi  407
indeciso  380
indennità  408
India  421, 451
indicatore  429
indicatore della 

temperatura  429
indicatore di direzione  

429
indicatore livello 

combustibile  429
indicatore pressione olio  

429
indirizzare una lettera  

409
indirizzo  409, 436
Indo  423
Indocina  420
Indonesia  421
indossare  397
indossatrice  404
indraulico  404
industria  403
industriale  404
infarto cardiaco  375
infermiera  404
infezione  375
infilarsi sotto le coperte  

401
infissi  381
influenza  375
informatizzare  437
informazione  424, 435
informazioni turistiche  

424
informazioni volo  424
infornane  391
ingegnere  404
ingessatura  378
Inghilterra  421
inglese  400, 422
ingresso  381, 436
iniettore  430
iniezione  376, 430
innestare la frizione  431

innestare la marcia  431
inquimento delle acque  

449
inquinamento  449, 450
inquinamento atmosferico  

450
inquinamento chimico  

450
inquinamento d’aria  449
inquinamento da rumore  

450
insalata  392
insalata fresca di stagione  

392
insalata russa  392
insaponarsi  401
insegnamento  402
insegnante  402, 404
insegnare  402
inserire i dati  437
inserto  436
insetti  451
insetto  452
inslata di pomodori  392
installatore  404
insufficienza  375
Integrazione  458
integrazione  445
integrazione differenziata  

445
intelligente  380, 402
intensivo  376
InterCity  426
interessi  407, 439
interessi di partito  439
interfaccia  436, 437
interfaccia grafica  436
interfaccia parallela  437
internalizzazione  445
internista  377
interno di un automobile  

429
interprete  404
intervallo  415
intervento  438
intestazione  409
intestino  371
intossicazione  375
inverno  434
investimento  441, 442

investitore  442
investitore straniero  442
investitore strategico  442
inviare un telegramma  

409
inviare una lettera  409
inviato speciale  436
invidia  385
invitare  386
invitare a nozze  386
invitare a pranzo  394
Iolanda  448
ipertensione  375
ipotensione  375
ippica  412
ippocastano  451
ippodromo  414
Ippolito  448
ippopotamo  450
ira  385
Iran  421
Iraq  421
Irene  448
Irlanda  421
irlandese  422
irresponsabile  380
Isabella  448
iscrivere una società al 

registro  442
islam  379
Islanda  421
ispettore  405
Israele  421
israeliano  422
ISTAT, Istittuto Centrale di 

Statistica  459
Istituto Centrale di 

Statistica  439
Istituto Nazionale di 

Previdenza Sociale  439
istituto tecnico  401
istruzione pubblica  403
Italia  419, 421, 458
Italiano  458, 459
italiano  402, 422
IVA, Imposta sul valore 

aggiunto  459
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J
Jakarta  422
jersey  396
jet  425
jet liner  425
jogging  411
judo  413
judoka  413
Jutland  424

K
karatè  413
Kenia  421
Kiev  422
kiwi  388
km, kilometro  459
koala  450

L
L’Aja  422
l’Aquila  419
La Domenica delle Palme  

410
la settima scorsa  434
la settimana prossima  434
labbra  371, 373
labbra carnose  373
labbra morbide  373
labbra screpolate  373
labbra sensuali  373
labbra serrate  373
laborioso  380
lacca per i capelli  398
Ladislao  448
lama  400, 450
lamentarsi  386
lampada  382, 429
lampada a stelo  382
lampadario  382
lampadina  382
lampeggia  433
lampo  399, 433
lampone  388
lana  396, 399
lancio  413
lancio del disco  413
lancio del gevelotto  413

lancio del martello  413
lancio del peso  413
laparotomia  378
larghezza  453
largo/a  397
laringe  371
laringologo  377
lasagna  387
lasciare in pace  457
lasciare stare  457
lassativo  376
latte  371, 384, 386, 387, 

398, 446, 451
latte condensato  387
latte detergente  398
latte in polvere  387
latte intero  387
latte magro  387
latte pastorizzato  387
latteria  398
latticini  387
lattuga  387
lavanda  388
lavanderia  382
lavandino  382
lavapiatti  398
lavare  383, 391
lavare i piatti  383
lavarsi  401
lavarsi i denti  401
lavarsi la faccia, il viso  

401
lavastoviglie  383, 399
lavatrice automatica  399
lavello  383
lavorare  401, 406, 412
lavorare a maglia  412
lavorare a tempo pieno  

406
lavorare in proprio  406
lavori domestici  383
lavori in corso  432
lavori preliminari  406
lavori pubblici  406
lavori stradali  432
Lavoro  410, 439, 458, 459
lavoro  405, 406, 442, 

453, 455
lavoro a cottimo  406

lavoro a domicilio  406
lavoro a part time  406
lavoro a turno  406
lavoro straordinario  406
Lazio  419
leccare i piedi a  457
legale  403, 404, 454
legatore  404
Legge  438
legge  438, 445
legge comunitaria  445
Legge di revisione della 

Costituzione  438
leggere  412
legislazione  406, 438
legislazione del lavoro  

406
legno  443
leone  450
leonessa  450
leopardo  450
lepre  389, 450
lessare  391
lettera  407, 409
lettera di credito  407
lettera raccomandata  409
lettino  382, 417
lettino da campo  417
letto  382, 383, 401, 417, 

426
letto a castello  382
letto matrimoniale  382, 

417
letto singolo  417
lettone  422
Lettonia  421
lettura  411, 437
leu  407
leucemia  375
leva del cambio  429
levare la tenda  418
levistico  388
lezione  402
Liban  421
libbra  453
libellula  451
libera professione  406
Libia  421
libico  423
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libreria  382, 398
libretto d’assegni  407
libretto del lavoro  406
libretto di circolazione  

431
libretto di risparmi  407
licenziamento  405, 406
licenziare  406
liceo  401
liceo classico  401
lignite  443
Liguria  419
lilla  397
Lima  422
limite di velocità  432
limonata  390
limoncello  390
limone  390, 452
linea  409, 415, 430
linea di metà campo  415
linea di porta  415
linea laterale  415
linea libera  409
lingua  371, 445, 456
lingua ufficiale  445
lingue  402
lino  396
liquidazione  406, 408
liquidità finanziaria  442
liquido  398, 399, 442
liquido ammorbidente  

399
liquore  390
lira sterlina  407
Lisbona  422
lista dei vini  394
litro  453
Lituania  421
lituano  423
livella  400
Livio  448
lobbia  396
locale  381, 437, 454
locali  382
locanda  416
locomotiva  426
locomotiva elettrica  426
locomotrice  426
loden  396

Lodovico  448
loggia  381
Lombardia  419
lombata  389
lombo  389
Londra  422
lontano  428
lontano da  428
lonza  389
Lorenzo  448
lotta  413, 445
lotta contro crimnalità 

organizzata  445
lotta contro il terrorismo  

445
lotta contro la corruzione  

445
lotta contro la droga  445
lottatore  413
lotteria  412
lotto  412
lozione per i capelli  398
Luca  448
luccio  389
lucertola  450
luci  429
luci abbaglianti  429
luci anabbaglianti  429
luci antinebbia  429
luci di emergenza  429
luci di posizione  429
luci di retromarcia  429
luci di stazionamento  

429
Lucia  448
Luciano  448
lucidatrice  383
luglio  434
Luigi  448
lumache  392
luna park  411
lunedì  434
lunghezza  453
lungo  372, 407, 413, 

414, 428
lungomare  418
lungomettraggio  435
lungotevere  431
lunotto  429

luogo di abitazione  379
lupo  450
Lussemburgo  421

M
m, metro  459
maccheroni  387
macchina per caffè  393
macchina per cucire  399
macchina per il caffè 

espresso  399
Macedonia  421
macedonia  393
macedonia di frutta  393
macinacaffè  383, 399
macinare  391
Madagascar  421
Maddalena  448
madre  384, 437
Madrid  422
madrina  384
maestra  402, 404
magazziniere  404
magazzino  398
maggio  434
maggiorana  388
maggioranza 

parlamentare  438
maggiorenne  379
maglia  395, 412
maglietta  395
maglietta con maniche 

corte  395
maglione  395
magro  372, 387
magrolino  372
mai  454
maiale  388, 451
maionese  392
Maiorca  424
mal di denti  376
mal di gola  376
mal di mare  375
mal di testa  376
mal tempo  433
malattie e disturbi  375
malcontente  380
Malta  424
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Mamma  410
mamma  384
mammella  371
mammiferi  450
mammografia  378
mancia  394
mandarino  388
mandato parlamentare  

438
mandibola  372
mandorla  374, 388
mandorlo  452
mangiare  383, 394, 401
mangiare fuori  394
manicha a vento  424
maniglia  381, 429
mano  371, 429, 456, 

457
mantello  395, 457
mantello col cappuccio  

395
mantenere  385
mantenere rapporti 

amichevoli  385
Mantova  420
manubrio  414
Mar Artico  423
Mar Egeo  423
Mar Ionio  423
Mar Morto  423
Mar Nero  423
Mar Rosso  423
Mar Tirreno  423
maraschino  390
maratona  413
marca  407
marcatura  416, 445
Marcella  448
Marche  419
marchio  445
marchio communitario  

445
marcia  431
marciapiede  425, 432
Marco  448
marconista di bordo  425
mare  375, 389, 392, 

418, 419, 423, 449
margarina  387
Margherita  448

margherita  452
mari  423
marinaio  404
marinare  391, 402
marinare la scuola  402
Mario  448
marito  379, 384
marketing  442
marmellata  387
marmo  443
marocchino  423
Marocco  421
marrone  397
martedì  434
martellista  413
martello  400, 413, 414
Martino  448
marxismo  440
marxista  440
marzo  434
mascara  398
maschera da scherma  

414
massiccio  372, 418
Massimo  448
matematica  402
materasso  417
materasso pneumatico  

417
materiale plastico  443
materie  402
matita  398, 399
matita per gli occhi  398
matrigna  384
matrimonio  384, 386
matrimonio civile  384
matrimonio religioso  384
Matteo  448
Mattia  448
mattino  454
mazza  414
meccanico  404
medaglia  415
medaglia d’argento  415
medaglia d’oro  415
medaglia di bronzo  415
media  372, 374, 402, 

445
mediano destro  415

mediano sinistro  415
mediatore  404
medicazioni  377
medico  404, 405
Medio Oriente  420
Mediterraneo  423
mela  388
melagrana  388
melancolia  385
melanzana  387
melo  452
melodramma  411
melone  388
membro  439, 445, 446
membro di partito  439
memoria  402, 437
memoria a sola lettura  

437
memoria ad accesso 

casuale  437
memoria non volatile  

437
memoria tampone  437
memoria volatile  437
memorizzare  437
menú  394
Meno  423
mensa  402
mensile  436
mensilità  408
mento  371, 373
mento affilato  373
mento sporgente  373
menzione  436
mercantile  427
mercato  400, 441, 442, 

445
mercato di lavoro  442
mercato di sbocco  442
mercato interno  445
mercato unico  445
mercoledì  434
merenda  391
meringa  393
merletto  399
merlo  451
merluzzo  389
mescolare  391
mese  434
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mesi  434
messa  379
messicano  423
Messico  421
Messina  420
mestolo  393
metà  415, 453
metalli ferrosi  443
metalli pesanti  443
metallo  443
metro  399, 426, 428, 

453, 459
metro cubo  453
metro quadro  453
metropolitana  426, 428
metterci una croce sopra  

457
mettere a parte  457
mettere alla porta  457
mettere in dubbio  457
mettere in ordine  383
mettere la sveglia  401
mettere un francobollo  

409
mezzanino  381
mezzanotte  454
mezzi di trasporto  428
mezzo’ra  454
mezzogiorno  454
mi dia per favore  455
mi dica per favore  455
mi faccia vedere  455
mi passi, per favore  410
mi permetto  455
mi permetto di dire  455
mi sta a cuore  457
mi sta bene  397
mi sta largo  397
mi sta stretto  397
miaugolare  452
Michele  448
michetta  387
micosi  375
microimpresa  445
miele  387
migliaia  453
miglio  453
miglioramento del tempo  

433

Milano  419, 420
miliardo  455
milione  455
milioni  453
militante  439
militare  377, 404
mille  455
milza  371
minatore  404
minestra  391, 392
minestra di verdura  392
minestre  392
minestrone  392
minigonna  395
ministeri  439
Ministero degli Affari 

Esteri  439
Ministero degli Interni  

439
Ministero del Tesoro  439
Ministero dell’Agricoltura  

439
Ministero dell’Economia  

439
Ministero della Cultura  

439
Ministero della Giustizia  

439
Ministero della Sanita  

439
Ministero delle Finanze  

439
Ministero delle 

Produzioni e del Lavoro  
439

ministro  405, 438, 439
ministro senza portafolio  

439
minoranza etnica  438
minoranza parlamentare  

438
Minorca  424
minorenne  379
Minsk  422
minuto  454
miopia  375
mirtillo  388
mistura  376
misura  445, 453
misurare  453

misurazione della 
pressione  378

mittente  409
mobile porta TV  382
mobiletto  382
mobili ad incasso  382
mobili componibili  382
mocassini  396
modellismo  411
modem  437
modem esterno  437
modem interno  437
Modena  420
modesto  380
modo di 

somministrazione  376
modo di viaggiare  416
modulo  409
moglie  379, 384
Moldavia  421
moldavo  423
Molise  419
molo  418
molte grazie  455
molto  385, 400, 453
molto tempo  453
Monaco  421
monarchia  440
monarchia assoluta  440
monarchia costituzionale  

440
monarchista  440
moneta  407, 445
moneta europea  445
monofamiliare  381
monolocale  381
montagne  424
montare cavallo  412
montone  388, 451
morire  378
morsa da banco  400
mortadella  389
morte  378
Mosca  422
mosca  412, 451
mosca cieca  412
moscerino  451
moscone  418
Moscova  423
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motel  416
motociclismo  413
motodromo  414
motonautica  413
motore  430, 431
motore a benzina  430
motore a cilindri in linea  

430
motore a combustione  

430
motore a d’iniezione  430
motore a due tempi  430
motore a iniezione  430
motore a pistoni  430
motore a quattro tempi  

430
motore a V  430
motore ad accensione per 

compressione  430
motore ad accensione per 

scintilla  430
motore Diesel  430
motore raffreddato ad 

acqua  430
motore raffreddato ad 

aria  430
motorino d’avviamento  

430
motorista di bordo  425
motoscafo  418, 427
MPI, Medie e Piccole 

Imprese  459
mucchio  453
mucchio di lavoro  453
muffole  396
mugghiare, muggire  452
mughetto  452
mugolare  452
mulo  451
muratore  404
muro  381, 382
muscolare  376
musica  402, 411
musicista  404
mutandine  396, 418
mutandine da bagno  418
mutare il mantello  457
mutuo  407

N
Nadia  448
Napoli  419
narciso  452
narcosi  378
nascere  378
nascondino  412
nasello  389
naso  371, 373, 374
naso a patata  374
naso aquilino  374
naso arcuato  374
naso in su  374
naso uncinato  374
nastrino  399
nastro  396, 399
nastro adesivo  399
Natale  410, 456
natica  371
naturale  390
nausea  376
nave  416, 427
nave a vapore  427
nave a vela  427
nave passeggeri  427
nazionalità  379
nazismo  440
nazista  440
nebbia  433
nebulizzatore  376
negozio  398
negozio alimentare  398
negozio di antiquariato  

398
negozio di giocattoli  398
negozio di macelleria  

398
negozio di mobili  398
nel pomeriggio  454
neonato  379
neozelandese  423
Nepal  421
Nero  423
nero  397, 435
neurochirurgo  377
neurologo  377
neve  433
nevi eterne  418
nevica  433

nevischio  433
nevralgia  375
nevralgico  376
Nicola  448
nidi  387
Nigeria  421
Nilo  423
nipote  384
nitrire  452
nocciola  388
noce  388, 451
noce moscata  388
nomina  439
non sento  410
non-ti-scordar-di-me  452
nonna  384
nonni  384
nonnino  384
nonno  384, 455
Nord  420
norma  445
norma comunitaria  445
norvegese  423
Norvegia  421
nostalgia  385, 386
notaio  404
notizie  435
notte  395, 398, 454, 455
novanta  455
nove  454
novembre  434
nozze  384, 386, 410
nozze d’argento  384
nozze d’oro  384
nozze di diamante  384
NU, Nazioni Unite  459
nubile  378, 379
nucleo duro  445, 446
numero  379, 409, 410, 

453
numero civico  379
numero di persone  453
nuora  384
nuotare  419
nuotatore  413, 418
nuoto  413
Nuova Zelanda  421
nutella  387
nylon  396
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O
O.N.U., Organizzazione 

delle Nazioni Unite  
459

obbligazione  407
obeso  372
obiettivo  445
oblò  427
oca  389, 451
occhi  374, 398
occhi a mandorla  374
occhi azzuri  374
occhi castagni  374
occhi celesti  374
occhi cisposi  374
occhi di cerbiatta  374
occhi felini  374
occhi furbi  374
occhi gonfi  374
occhi incavati  374
occhi incolori  374
occhi marroni  374
occhi neri  374
occhi strabici  374
occhiaie  374
occhiali da sole  418
occhio  371
occupazione  406
oceani  423
oceano  423
Oceano Indiano  423
oculista  377
odio  385
odontotecnico  377
offerta  442
offrire da bere  394
oggetto sociale  442
oggi  434
ogni anno  434
ogni giorno  434
ogni mese  434
ogni settimana  434
Ognissanti  410
OIL, Organizzazione 

Internazionale dell 
Lavoro  459

Olanda  421
olandese  423
olfatto  372

olio  387, 429, 430, 431
olivastro  397
olmo  451
OLP, Organizzazione per 

la Liberazione della 
Palestina  459

ombrello  396
ombrellone  418
ombretto  398
omelia  379
OMS, Organizzazione 

Mondiale della Sanità  
459

oncia  453
oncologo  377
onda  418
onomastico  384
onorario  408
Operaio  459
operaio  404, 440
operazione  407
ora  454
ora legale  454
ora locale  454
orario  406, 425
orario degli arrivi  425
orario delle partenze  425
orario di lavoro  406
orata  389
Orazio  448
orchidea  452
ordinare  394
ordinazione  394
ore di punta  432
orecchi  374
orecchi a sventola  374
orecchini  396
orecchio  371
orecchioni  375, 387
organi interni  371
Organizzazione  459
organizzazione  445
Organizzazione 

Internazionale  459
organizzazione 

internazionale  445
organizzazione non–profit  

445
organizzazione 

sopranazionale  445

organza  396
origano  388
oro  384, 415, 443
orologio  454
orologio a cucù  454
orologio a pendolo  454
orologio a sveglia  454
orologio da polso  454
orso  450
Orsola  448
ortodontista  377
ortodossia  379
ortopedico  377
Oslo  422
ospedale dermatologico  

377
ospedale ginecologico  

377
ospedale oncologico  377
ospedale pediatrico  377
ospitare  394
ossa  372
osso  372
osso corto  372
osso lungo  372
ossobuco  389, 392
ostello  416
ostello per la gioventù  

416
osteria  394
ostetrico  377
ostrica  389
ottanta  455
Ottavio  448
ottavo  455
ottimista  380
otto  454
ottobre  434
ottone  443
ovaio  372
ovatta  377
Ovest  420
ovulo  376

P
P.I., Partita IVA  459
Pacifico  423
pacifismo  440
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pacifista  440
padella  391, 393
padiglione  429
Padova  420
padre  386
padre di famiglia  386
paese  445
paese membro  445
Paesi  420
paesi  445
paesi in via di sviluppo  

445
paffuto  372
paga  406
pagamenti aggiuntivi  445
pagamenti diretti  445
pagamenti indiretti  445
pagamento  407, 408, 

445
pagare  394, 400, 407, 

408
pagare a rate  407
pagare a richiesta  408
pagare con la carta di 

credito  400
pagare il conto  394
pagare in contanti  400, 

407
pagare una rata  407
pagina  436, 437
pagina web  437
pagine gialle  410
Pakistan  421
pakistano  423
palazzo  381
palcoscenico  411
Palermo  420
Palestina  421, 459
palestinese  423
palestra  414
paletta  383, 393, 418
palla  414, 416
palla da baseball  414
palla da golf  414
palla da ping–pong  414
palla da polo  414
palla fuori gioco  416
pallacanestro  413, 414
pallamano  413

pallanuoto  413
pallavolo  413, 414
pallone  414, 418
pallone da pallacanestro  

414
pallone da pallavolo  414
pallone da spiaggia  418
palpebre  371
pan di Spagna  393
Panama  421
panama  396
pancetta  389
pancetta affumicata  389
panchina  425
panciotto  395
pancreas  372
panda  450
pane  387
pane bianco  387
pane di segale  387
pane integrale  387
panettone  393
pangrattato  387
panna  379, 387, 393
panna da cucina  387
panna montata  387, 393
pannello  381
pantaloncini  395
pantaloni  395
pantofole  396
Paola  448
Paolo  448
papá  384
pap–test  378
papaia  388
papavero  452
pappagallo  451
pappardelle  387
parabrezza  429
paracadutismo  413
parafango  429
paralisi  375
parallele  414
paralume  382
paraurti  429
parecchia gente  453
parecchio  453
parecchio tempo  453
pareggiare  415

pareggio  415
parente  384
parete  381, 382
Parigi  422
Parlamento  445
parlamento  438
Parlamento Europeo  445
parlare a bassa voce  457
parlare ad alta voce  457
parlare per telefono  410
parquet  381
parrocchia  379
parrocco  379
parrucchiere  404
parte  429, 453, 457
parte esterna di un 

automobile  429
partenariato  445
partenza  415
parti del corpo  371
parti meccaniche, 

elettriche, trasmissione  
430

Partita  459
partita  416
partiti politici  439
Partito  459
partito  439, 440
partito cattolico  439
partito comunista  440
partito conservatore  440
partito dei contadini  440
partito demochristiano  

440
partito democratico  440
partito di centro  439
partito di destra  440
partito di sinistra  440
partito operaio  440
partito popolare  440
Partito Repubblicano  459
partito repubblicano  440
partito socialdemocratico  

440
partito socialista  440
partner  385
parto  376, 378
parto cesareo  378
partorire  378
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parziale  453
Pasqua  410, 456
Pasquetta  410
passaggio  416, 425, 432, 

457
passaggio a livello  425
passaggio pedonale  432
passamano  399
passamontagna  396
passare  391, 419
passare le vacanze  419
passata  387
passeggero  416, 425
passero  451
passo  419
password  437
pasta  382, 383, 387, 398
pasta fresca  387
pasti  391
pasticciere  404
pasticcini  393
pastiglia  376
patè  392
patata  374, 387
patate cotte con la buccia  

392
patate fritte  392
patate in purea  392
patente di guida  431
patrigno  384
Patrizia  448
pattinaggio artistico  413
pattinaggio di velocià  

413
pattinaggio su ghiaccio  

413
pattinatore  413
pattini  414
pattini da hockey  414
patto  445
pattuglia motorizzata  432
patumiera  383
paura  385, 456
pauroso  380
pausa  402
pavimento  381, 383
pavone  451
pazienza  385, 386
Pechino  422

pecora  451
pedaggio  432
pedale  429, 430
pedale d’acceleratore  

430
pedale del freno  430
pedale della frizione  430
pediatra  377
pedone  432
peggioramento del tempo  

433
pelare  391
pelle  371, 374, 396
pelle abbronzata  374
pelle bianca  374
pelle chiara  374
pelle delicata  374
pelle di seta  374
pelle fine  374
pelle fresca  374
pelle giovane  374
pelle grassa  374
pelle liscia  374
pelle mista  374
pelle rugosa  374
pelle ruvida  374
pelle screpolata  374
pelle secca  374
pelle vellutata  374
pelletiere  404
pelliccia  395
Peloponeso  420
pendenza  419
pene  371
penna a sfera  399
penna stilografica  399
pennarello  399
pensilina  425
pensionato  406
pensione  406, 408, 416, 

417
pensione d’invalidità  408
pensolina  428
pentathlon  413
pentatleta  413
Pentecoste  410
penthouse  381
pentola  393
penultimo  455

pepare  391
pepe  388
peperoncico  388
peperone  387
per cortesia, per favore, 

per piacere  455
per espresso  409
per inalazione  377
per via endomuscolare  

376
per via endovenosa  376
per via orale  376
per via rettale  376
per via sottocutanea  376
per via vaginale  377
pera  388
perdere  386, 406, 415, 

426, 457
perdere di vista  457
perdere il lavoro  406
perdere il treno  426
perdere la pazienza  386
perdere la testa  457
perdita  442
perditore  415
pericardio  372
periferiche  437
periodico  436
periodo di transito  445
pero  452
persiana  381
persistente  376
pertosse  375
Perugia  420
pesare  409, 453
pesca  388, 411, 413
pesca nettarina  388
pescatore  404
pesce  378, 389, 392
pesce al forno  392
pesce alla griglia  392
pesce persico  389
pescecane  389
pescegatto  389
peschereccio  427
pesci  389
pesco  452
peso  413, 414, 453
pessimista  380
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petroliera  427
petrolio  443
pettinarsi  401
petto  371, 374, 392
petto di pollo  392
petto musculoso  374
petto robusto  374
pezza per la polvere  383
pialla  400
piangere  386
piangere di dolore, di 

gioia  386
pianista  404
piano  381, 393
piantare la tenda  418
pianterreno  381
piastra madre  437
piastrelle  382
piatti a base di uova  392
piattino  393
piatto  374, 391, 393
piatto caldo  391
piatto fondo  393
piatto freddo  391
piatto ovale  393
piatto piano  393
piazza  379
piccante  390
picchetto  417
piccione  451
picco  419
piede  371, 374
piede grande  374
piede minuscolo  374
piede piatto  374
Piemonte  420
pietanze  391
pietra  443, 456
Pietro  448
pigiama  395
pigiamino  395
pigro  380
pila  417
pillola  376
pilota  404, 425, 427, 

446
pinguino  451
pino  451
pinza  400

Pio  448
pioggerella  433
pioggia  433
piombo  431, 443
pioppo  452
piove  433
piove a cantinella  433
piove a dirotto  433
pioviggina  433
Pirenei  424
piroscafo  427
pirosi  376
Pisa  420
piscina  414
piselli  387
pista  414, 419, 424
pista di atteraggio  424
pista di sci  419
pistacchio  388
pistone  430
pittore  404
pittura  411
pizzeria  394
pizzico  453
plafoniera  382
plancia  427
platano  452
platino  443
plinto  414
plurifamiliare  381
PM, Pubblico Ministero  

459
PMI (piccole e medie 

imprese)  445
pneumatico  417, 429
Po  423
po  385, 390, 392, 398, 

400, 401, 428, 454, 
456, 457

PO, Potere Operaio  459
pochissimo  453
poco  374, 378, 453, 454
poeta  404
poker  412
polacchine  396
polacco  423
policlinico  377
poliestre  443
polipropilene  443

politica  439, 440, 445, 
446

politica del nucleo duro  
446

politica della concorrenza  
445

politica di coesione 
economica  446

politica economica  446
politica esterna  440
politica governativa  439
politica interna  440
politica monetaria  446
politica spreggiudicata  

440
politicizzazione  440
politico  404, 440
polizia  432
polizia ferroviaria  425
polizia stradale  432
poliziotto  404
pollame  389
pollice  453
pollo  389, 392
pollo allo spiedo  392
pollo arrosto  392
polmone  372
polmonite  375
polo  395, 414
Polonia  421
polpaccio  371
polpetta  392
polpo  389
polso  371, 372, 454
poltrona  382
poltrona girevole  382
polvere  376, 383, 387, 

398
pomata  376
pomeriggio  454
pomodori pelati  387
pomodoro  386, 387
pompa  417, 430
pompa d’acqua  430
pompa dell freno  430
pompa dell’olio  430
pompa di alimentazione  

430
pompa di iniezione  430
pompelmo  388
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ponte  427, 432
pontile  418
popeline  396
poppa  427
porcellino d’India  451
porcino  388
porro  387
porta  381, 382, 414, 

415, 426, 429, 437, 
457

porta d’entrata, d’ingresso  
381

porta girevole  381
porta scorrevole  381, 

426
porta seriale  437
portaburro  393
portacenere  430
portacomputer  382
portale  437
portale Internet  437
portalettere  404
portaombrelli  382
portapacchi  429
portare in tavola  394
portare via  457
portariviste  382
portarotolo  383
portasapone  383
portasciugamani  383
portate  391
portatelefono  382
portato a  380
portavoce  439
porte–enfant  395
portiere  415, 417
portineria  381
porto  427
Portogallo  421
portoghese  423
posate  393
posizione  429, 446
posta  409, 436, 437
posta del cuore  436
posta elettronica  437
poste e telegrafi  424
posteggio di tassì  425, 

428
postino  409

posto  411, 419, 425, 
426

posto di villeggiatura  419
posto fumatori  425
posto non fumatori  425
potabilizzazione  450
Potenza  419
pozzanghera  433
PR, Partito Radicale  459
Praga  422
pranzare  394, 401
pranzo  382, 391, 394, 

401
prataiolo  388
praticare lo sport  412, 

415
prato  412, 452
precipitazioni  433
precipizio  419
preciso  380
predellino  426
predica  379
predicare  379
prefetto  405
prefisso  409
pregare  379
preghiera  379
prelevare  407
prelievo  378, 407
prelievo di muco  378
prelievo di sangue  378
prendere il bagno  457
prendere il raffreddore  

378
prendere il sole  419
prendere il treno  426
prendere in 

considerazione  457
prendere informazioni  

457
prendere la benzina  431
prendere le misure  453
prendere un vizio  457
prendere una cotta  457
prenotare  394, 411
prenotare un posto  411
prenotazione  394, 417, 

418, 426
prenottamento  418
preoccuparsi  386

preoccupazione  385
preparare da mangiare  

383, 394, 401
preparazione dei cibi  

390
prepare un pasto  394
presentatore  435
presentatrice  435
presente  402
preside  402, 405
Presidente  439, 458
presidente  405, 438, 442
presidente del parlamento  

438
Presidente della 

Repubblica  439
presidenza  446
pressione alta  433
pressione atmosferica  

433
pressione basa  433
prestare su pegno  408
prestatore di lavoro  406
prestazione di lavoro  406
prestazioni  406
prestito  407, 408, 442
prestito su pegno  407
presto  454, 455
presuntuoso  380
prete  379, 404
previsione del tempo  

433
prezzemolo  387, 388
prezzo  400, 442
prezzo alto  400
prezzo basso  400
prezzo competitivo  442
prezzo d’acquisto  442
prezzo di vendita  442
PRI, Partito Repubblicano 

Italiano  459
prima comunione  384
prima di  454
primato  415
primavera  434
primo  391, 405, 439, 

455
primo ministro  405, 439
princesse  395
priurito  376
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procedura  446, 458
processore  437
Proclamazione della 

Repubblica  410
procuratore  404
prodotti alimentari  386
prof., professore  459
professore  402, 405, 459
professoressa  402
profumeria  398
profumo  398
progettista  404
progetto  446
progetto pilota  446
programma  435, 437, 

445
programma antivirus  437
programma applicativo  

437
programma di sviluppo  

445
programma di utilità  437
programma diagnostico  

437
Programma Operativo  

445
programma residente  

437
programma routine  437
Programma Settoriale  

445
programma televisivo  

435
programmista  404
pronipote  384
pronto  410, 417, 425
pronto soccorso  417, 

425
prosciutto  389, 392
prosciutto affumicato  

389
prosciutto cotto  389, 392
prosciutto crudo  389, 

392
protestantesimo  379
protezione  446, 450
protezione dell’ambiente  

446, 450
protocollo  446
prova scritta  402

provare  386, 397, 400
provare la nostalgia  386
provente  442
provvigione  408
prua  427
prudente  380
prugna  388
psichiatra  377
psicofarmaco  376
psicologo  404
PU, Polizia Urbana  459
pubblicità  403, 435
Pubblico  439, 459
pubblico  377, 411
Pubblico Ministero  439, 

459
pube  372
publicità  436
pugilato  413
pugile  413
Puglia  420
pulce  451
pulire  383, 384
pulire le scarpe  384
pullover  395
pulloverino  395
pulmann  429
pulmino  429
pulsante  376
punch  390
pungente  376, 390
puntata  435
punte per trapano  400
punti cardinali  420
puntine da disegno  399
puntura  378
punzone  400
puzzle  412

Q
quaderno  399
quantità  453
quanto  400, 453
quanto costa  400
quanto pago  400
quanto pesa  453
quaranta  455
quarto  453, 454, 455

quarto d’ora  454
quattordici  455
quattro  430, 454, 456
quercia  452
quest’anno  434
questa settimana  434
questo mese  434
quindici  455
quinto  455
quiz  435
quiz televisivo  435
quota  446
quota latte  446
quotazione  407
quotazioni  442
quote di participazione  

442

R
Rabat  422
racchetta  414
racchetta da tennis  414
racchetta da tennis da 

tavolo  414
raccordo anulare  431
Rada  438, 439, 444
rada  427
radersi  401
radiatore  429, 430
radicalismo  440
Radio  459
radio  401, 429, 435
radioabbonato  435
radioascoltatore  435
radioaudizione  435
radiocronaca  435
radiocronista  435
radiofonia  435
radiofurgone  435
radiologo  377
radiomessaggio  435
radioutente  435
rafano  387
Raffaele  448
raffreddare  391
raffreddore  375, 378
raggiri elettorali  440
ragioniere  404
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RAI-TV, Radio Televisione 
Italiana  459

raion  396
rallentare  431
rally raid  415
rame  373, 443, 452
ramino  412
rammendare  384
rana  450, 454
ranuncolo  452
rapa  387
rappresentante  405, 446
rappresentante 

commerciale  405
rappresentazione  411
raschiamento  378
raso  396
rasoio  383
rasoio di sicurezza  383
rasoio elettrico  383
raspa  400
rata  407
rattifica  446
ratto  450
ravanello  387
ravioli  387
razzismo  440
razzista  440
recesso dal contratto  406
recitare una poesia  403
redattore  436
redattore capo  436
redditi  408
redditizio  442
reddito  408, 442
referendum  446
reggicalze  396
reggionalizzazione  446
reggione  446
reggiseno  396
regia  411
regime  440
regime comunista  440
regime democratico  440
regime socialista  440
regioni del mondo  420
regioni dell’Italia con i 

loro capoluoghi  419
regista  404, 411

registro  437, 442
regolamenti unitari  446
regolamento  446
reintegrazione  406
relatore  438
religione  379
remi  414, 427
Remigio  448
Remo  448
rendimento  406
rene  372
Reno  423
reportage  436
reporter  436
resezione  378
residenza  379
responsabile  380
restituire  408
resto  407
restrizione  446
rete  414, 437
rete locale  437
retribuzione  406, 408
retromarcia  429, 431
retrovisore  430
rettile  452
retto  372
rettore  405
reumatico  376
reumatismo  375
reumatologo  377
riabilitazione  378
ribes  388
Riccardo  448
riccio  397, 450
ricerca di mercato  442
ricevimento  411
ricevitore  409
ricezione  417
richiamare  410
riciclaggio  450
ridere di cuore  457
riempire  391, 394
rifiuti  450
rifiuti pericolosi  450
rifiuti solidi  450
rifiuti urbani  450
rifugio alpino  417
Riga  422

riga  399
rigatoni  387
rimborsare  407
rimorchiatore  427
rimunerazione  408
ring  414
rinoceronte  450
ripeta, per favore  455
ripetere  403
ripiano  383
ripieno  386, 391
riposarsi  401
ripostiglio  382, 383, 429
riproduttore  399
riproduttore a cuffia  399
riptoduttore DVD  399
riscaldamento centrale  

381
riserva  441, 442
riso  387
risoluzione  437
risorse  446, 450
risorse naturali  450
risorse proprie  446
risorse secondarie  450
risorse umane  446
risparmi  407
rispondere  402, 409, 

410
rispondere a una lettera  

409
risposarsi  386
risposta  402
ristorante  394, 417, 426
ritirato  380
riva  418
rivcevuta  400
rivista  436
roast beef  389
robot da cucina  383, 400
robot da cucina multiuso  

400
robusto  372, 374
roccia  419
Rocco  448
Rodano  423
rodare il motore  431
Rodolfo  448
Roma  419, 422
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Romania  421
Romano  448
romeno  423
Romolo  448
rompighiaccio  427
rondella  400
rondine  451
rosa  397, 433, 452
rosmarino  388
rosolia  375
rospo  450
rossetto  398
Rosso  423
rosso  390, 397, 416, 451
rotaia  425
rotonda  432
roulette  412
roulotte  417
Rubicone  423
rubinetto  383, 449
rublo  407
rubrica  436
rubrica sportiva  436
rucola  387
rugiada  433
rullaggio  425
rullo per dipingere  400
rum  390
ruota  429
Russia  421
russo  423

S
S. Stefano  410
S.a.s., Società in 

Accomandita Semplice  
459

sabato  434
sabbia  418, 449
sacco a pelo  395, 417
sacco a pelo per i neonati  

395
saderdote  379
sala arrivi  424
sala d’aspetto  425
sala d’attesa  424
sala partenze  424
salame  389

salare  391
salario  406
salario base  406
salato  390
saldatore  404
saldi  400
saldo  407
sale  387
salice piangente  452
saliera  393
salire sul treno  426
salita  432
salmone  389, 392, 397
salone per banchetti  417
salopette  395
salotto  382
salsa  392
salsa tartara  392
salsa verde  392
salsiccia  389
salsiera  393
saltare  386
saltare di gioia  386
saltare un pasto  394
saltatore  413, 414
saltatore in alto  414
saltatore in lungo  414
salto  413
salto con l’asta  413
salto in alto  413
salto in lungo  413
salto triplo  413
salumi  387, 389, 392
salumi assortiti  392
salute  378
salvagente a ciambella  

418
salvare i dati  437
salvia  388
sambuca  390
San Marino  421
San Silvestro  410
sandali  396
sangue  372, 377, 378, 

391
sanguinaccio  389
Sanità  459
sanità  403
santa messa  379

Santo Padre  379
sapone  383, 398
sapore  390
Sardegna  424
Sardenia  420
sardina  389
sarto  404
sauna  382
Sawerio  448
sbagliare il numero  410
sbandare  431
sbarra fissa  414
scaffale  382
scafo  427
scala  381, 383
scalare  419
scalata  419
scaldabagno  383
scaldare  391
scale mobili  424
scalo  424, 427
scaloppine  392
scambio  443, 446
scambio commerciale  

446
scambio di informazioni  

446
scampo  389
scapola  372
scarafaggio  451
scarpe  384, 396, 397
scarpe a spillo  396
scarpe a tacco alto  396
scarpe da tennis  396
scarpe in pelle  396
scarpe scollate  396
scarpette  396
scarpini da ballo  396
scarponi  414
scendere dal treno  426
sceneggiatore  404
schacchi  412
scheda  409, 437
scheda grafica  437
scheda sonora  437
scheda telefonica  409
schedario  399
scheletro  372
scherma  413, 414
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schermitore  414
schermo  411
schiena  371
schiuma da bagno  398
schiuma da barba  398
schiuma per i capelli  398
schizzare  419
sci  413, 414, 419
sci acquatico  413
sci da fondo  414
sci da nautica  414
sciabola  414
scialuppa  427
scialuppa di salvataggio  

427
sciare  419
sciarpa  395
sciata  419
sciatore  414
sciatore nautico  414
scienza  403
scimmia  450
sciogliere una società  

442
sciopero  406
sciroppo  376
scivolo  418
scogliera  418
scolapiatti  383
scolare  391
scompartimento  426
scompartimento fumatori  

426
scompartimento non 

fumatori  426
sconcentrato  385
sconsolato  385
scontento  385
scontrino  400, 424
scontrino bagaglio  424
scontrino fiscale  400
scontro  431
scopa  383, 412
scoppiare a ridere  457
scottarsi  419
Scozia  421
scozzese  397
scribacchiare  409
scrittore  404

scrittura  409
scrittura illeggibile  409
scrittura leggibile  409
scrivania  382
scrivere una lettera  409
scultore  404
scultura  411
scuola  401, 402
scuola elementare  402
scuola media inferiore  

402
scuola media superiore  

402
scusami  455
scusi Signora  456
sdraio  417
secchio  383, 417
secco  372, 390, 433
secolo  454
secondi  392
secondo  391, 454, 455
sedano  387
sedativo  376
sedia  382, 417
sedia ripiegabile  417
sedici  455
sedile  383, 425, 426, 

430
sedile copriwater  383
seduta  438
seduta parlamentare  438
seduta plenaria  438
sega  400
seggiolino  382, 426
seggiolino ribaltabile  426
seggiovia  419
seghetto  400
segnalazione  432
segnalazione orizzontale  

432
segnalazione verticale  

432
segnale  409, 432
segnale di libero  409
segnale di occupato  409
segnale stradale  432
segnaletica  432
segnali  432
segnali di divieto  432

segnali di indicazione  
432

segnali di obbligo  432
segnali di pericolo  432
segretaria  404
segretario di stato  439
sei  454
self  394
selvaggina  389
selvicoltura  403, 450
semaforo  425, 432
semestre  402
semifinale  415
semifreddo  393
seminterrato  381
semolino  387
semplificazione  446
sempre  428, 454
sempre dritto  428
senape  392
senato  438
senatore  405, 438
seni  374
seni ben sviluppati  374
seni piccoli  374
seni poco sviluppati  374
seni prosperosi  374
Senna  423
seno  371
sensi  372, 432
sensibile  373, 380
sentiero  419
sentimenti ed emozioni  

385
sentirsi  378
sequenza  437
sera  393, 395, 454, 455
serata danzante  411
serbatoio  429
Serbia  421
Sergio  448
serio  380
serpente  450
serpente a sonagli  450
servire a tavola  394
servizi  403, 424
servizi igienici  424
servizio  394, 404, 410, 

417, 432, 446
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servizio a camera  417
servizio informazioni  410
sessanta  455
sesso  379
sesso femminile  379
sesso maschile  379
sessocolismo  380
sesto  455
seta  373, 374, 396
setaccio  393
settanta  455
sette  454
settembre  434
settimana  434
settimanale  436
settimo  455, 457
settori  403
sfacciato  380
sfortunato  385
sgabello  382
sgambetto  416
sgombro  389
sguazzare  419
shampo  383
shampoo  398, 401
shekel  408
shorts  395
si accomodi  456
si annuvola  433
si mette al bello  433
si rasserena  433
si sente bene  410
si sente male  410
Siam  421
siccità  433
Sicilia  420, 421, 424
sicurezza sociale  446
sicuro di se stesso  380
sidro  390
Silvestro  410, 448
Simone  448
simpatia  385
simpatico  380
sindacalista  406
sindacato  406
sindaco  405
sintomi di una malattia  

376
sinusite  375

Siria  421
Siro  448
sistema  430, 431, 436, 

437
sistema antibloccaggio  

431
sistema frenante  430
sistema informativo  437
sistema operativo  437
sistema sterzante  430
Sisto  448
siti d’Internet  437
sito  393, 437
ski–pass  419
slalom  413
slalom gigante  413
slalom speciale  413
slalomista  414
slip  396
slitta  414
slittinista  414
Slovacchia  421
slovacco  423
Slovenia  421
smacchiatore  399
smaltimento  450
smalto per unghie  398
smerigliatrice  400
smilzo  372
smoking  395
snack–bar  394
snello  372
soave  390
Soc. società  459
socialismo  440
società  442, 459
società a responsabilità 

limitata  442
società in accomandita  

442
società per azioni  442
socievole  380
socio  442
socio fondatore  442
soddisfare  442
soffitta  381
soffitto  381
soffriggere  391
soffrire di  378

soffritto  391
Sofia  422, 448
software  437
software applicativo  437
software di base  437
soggiorno  382
soglia  381
sogliola  389
solitario  412
sollevamento pesi  413
solvente per unghie  398
sonnifero  376
sono le due  454
sopra  428, 457
sopracciglia  371, 374
sopracciglia arsute  374
sopracciglia folte  374
soprattenda  417
sordo  376
sorella  384
sorellastra  384
sorpassare  431
sorveglianza  446
sospenzione  431
sostegno  446
sostenibilità  446
sott’aceto  391
sotto  401, 417, 428
sottobosco  452
sottopassaggio  425, 432
sottotetto  381
sottotitoli  411
sottoveste  396
sovrappeso  424
sovvenzione  446
SpA., Società per Azioni  

459
spada  414
spaghetti  387
Spagna  393, 421
spalla  371, 389, 436
spalle  374
spalle forti  374
spalle grosse  374
spalle larghe  374
spalle muscolose  374
spalliera  414
sparecchiare la tavola  

394
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spartineve  429
spartitraffico  432
sparviere  451
spasmo  375
spaventarsi  386
spaventato  385
spazzino  404
spazzolino da denti  383
specchiera  382
specchietto  429
specchio  383
speck  389
spedire una lettera  409
spedizioni  403
spegnere  401
spegnere la luce  401
spegnere la radio  401
spelarsi  419
spelonka  419
spendere  400, 408
spendere e spandere  408
spendere molto  400
spesa  400
spese quotidiane  400
spetattore  411
spettacolo  411
spezie  388
spezzatini di vitello  392
spiecialisti  377
spiedino di gamberetti  

392
spilla  396
spilli  399
spina dorsale  372
spinaccci al burro  393
spinacci  388
spiritoso  380
spirometria  378
spogliarsi  397, 401
spolverare  384
spolverino  395
sporgenza  419
sport a squadre  415
sport dello slittino  413
sport dilettantistico  415
sport nautici  413
sport professionistico  415
sportello  409, 429
sposare  386

sposarsi  386
sposata  379
sposato  379
spot pubblicitario  436
Sprea  423
spremiagrumi  393
spremuta  390
spugna  396
spugnola  388
spumante  390
spuntino  391
squadra  400, 415
squadra ospitante  415
squadra ospite  415
squalifica  415
squisito  390
Srl., Società a 

responsabilità limitata  
459

SS, strada statale  459
stabilimento  442
stabilimento di 

produzione  442
stadio  414
stadio olimpico  414
stagioni  434
stagno  443
stampa  436
stampa quotidiana  436
stampa scandalistica  436
stampato  397
stampo  393
stantuffo  431
stanza  381
star  411
stare  378, 406, 410, 457
stare a cuore a qualcuno  

457
stare a disagio  457
stare al telefono  410
stare bene  378
stare male  378
stare poco bene  378
stare senza lavoro  406
stare sveglio  457
stare zitto  457
starlett  411
starna  389
starnutire  378

stati terzi  446
Stati Uniti d’America  421
stato civile  379
stato membro  446
statura  372, 374
statura alta  374
statura bassa  374
statura media  374
stazione balneare  419
stazione di depurazione  

450
stazione di rifornimento  

432
stazione ferroviaria  425
stazione invernale  419
Stefano  410, 449
stendibiancheria  383
sterno  372
stick  398
stilista  404
stinco  392
stipendio  406, 408
stipulare un contratto  

442
stirare  378, 384
stirare le gambe  378
stitichezza  375, 376
stiva  427
stivali  396
Stoccolma  422
stoffa  397
stoffa morbida  397
stoffe  396
stomachevole  390
stomaco  372
stomatologo  377
stopper  415
storia  402
storione  389
storno  451
stracciatella  392
stracotto  391
Strada  458
strada  431, 432, 459
strada a corsia multiple  

431
strada a due corsie  432
strada a due sensi  432
strada a senso unico  432

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   497Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   497 3-01-12   12:51:583-01-12   12:51:58

3136893



3136893

• INDEKS  

498

strada acciottolata  431
strada asfaltata  432
strada d’accesso  432
strada di campagna  432
strada di sbocco  432
strada di transito veloce  

432
strada pavimentata  432
strada principale  432
strada privata  432
strada secondaria  432
strada statale  432, 459
strappo  397
strapuntino  411
strategia  446
strategia di sviluppo  446
stress  385
stretto/a  397
striscie  432
strudel  393
strumenti finanziari  446
strumento  446
strutto  389
studente  403
studentessa  403
studiare  403
studio  381, 382, 442
studio di fattibilità  442
stufa  381
stufare  391
stufato  391, 392
succo di frutta  390
Sud  420
sudare  378
suffraggio universale  440
suggerire  403
sul traghetto  416
sul treno  425, 426
sulfamidico  376
suocera  384
suocero  384
suolo  449
suonare  412
superare  403, 431
superare un esame  403
superficie  453
supermercato  398
superstrada  432
supplemento  426

supposta  376
surfing  413, 414
susina  388
susino  452
sussidiarietà  446
sussidio  446
sussidio finanziario  446
svedese  423
svegliarsi  401
sveglio  380, 457
svestirsi  397
Svezia  421
Svizzera  421
svizzero  407, 423
svuotare la pattumiera  

384

T
té  387, 390
tè al limone  390
tabacchaio  398
tacchino  389, 392, 451
tacchino arrosto  392
taccuino  399
tachimetro  430
Tadeo  449
taffetà  396
taglia  397
tagliare  391, 431
tagliare la curva  431
tagliare la strada  431
tagliatelle  387
taglio e cucito  411
Tago  423
Tahiti  424
tailleur  395
Tallin  422
tallone  371
Tamigi  423
Tampax  377
tamponare  431
tamponi  377
tanga  396
tangenziale  432
tanika  417
tante persone  453
tantissimo  453
tanto  453, 454

tanto quanto  453
tanto tempo fa  454
Tanzania  421
tappa  415
tappa di montagna  415
tappa speciale  415
tappeto  414
tappeziere  404
tardi  454, 455, 457
targa  429
tarlo  451
tarma  451
tartaruga  450
tartina  392
tartufo  388
tasista  404
Tasmania  421, 424
tassì  425, 428
tassa  408
tassista  428
tasso  407, 452
tasso d’interesse  407
tastiera  437
tastiera ergonomica  437
tasto  437
tasto di funzione  437
tasto numerico  437
tatto  372
taverna  394
tavola calda  394
tavola da surfing  414
tavola fredda  394
tavolino  382, 417, 426
tavolino ribaltabile  426
tavolino ripiegabile  417
tavolo  382, 394, 413, 

414
tavolo appartato  394
tavolo per due  394
tazza  383, 393
Tbilisi  422
teatro  411, 412
teatro dell’opera  411
teatro di varieté  411
tegame  393
Teheran  422
teiera  393
Tel Aviv  422
tela  396
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telaio  431
teleabbonato  435
telecamera  435
telecommando televisivo  

435
telecronaca  435
telecronista  435
teledidattica  435
telefilm  435
telefonata  409, 410
telefonata internazionale  

409
telefonata interurbana  

409
telefonata urbana  409
telefonino  410
telefonista  404
telefono  409, 410
Telegiornale  459
telegiornale  435
telegramma  409
telenovela  435
teleselezione  409
telespettatore  435
teletext  435
teletrasmissione  435
teleutente  435
Televisione  459
televisione  401, 411, 

412, 435
televisione satellitare  435
televisione via cavo  435
televisore  400, 435
televisore a colori  400, 

435
televisore bianco e nero  

435
telo da bagno  383
telo mare  418
temere  386
tempaccio  433
temperatura  429, 453
temperino  399
tempesta  433
tempia  371
tempo affoso  433
tempo da cani  433
tempo fa  433, 454
tempo nuvoloso  433
tempo piovoso  433

tempo variabile  433
temporale  433
tenaglie  400
tenda  417, 418
tenere  386
tenere a battesimo  386
tenersi in corrispondenza  

409
tennis  396, 413, 414
tennis da tavolo  413, 414
tennista  414
tensione  385
terapia  378
terazza  419
tergicristallo  429
terminal  424
termosifone  381
termostato  431
terrazza  381
terreno  449
terreno argilloso  449
terreno coltivato  449
terreno incolto  449
terreno paludoso  449
terreno roccioso  449
terreno sabbioso  449
territorio  446
terrorismo  445, 446
terzino destro  415
terzino sinistro  415
Terzo  446
terzo  420, 455
terzo mondo  420
Terzo Pilastro  446
tesi di laurea  403
tessera di abbonamento  

428
tessitore  404
test  378, 402
testa  376, 389, 416, 457
testardo  380
testata  431
testicolo  372
tetto  381, 429
Tevere  423
TG, Telegiornale  459
Thailandia  421
tifo  375
tiglio  452

tigre  450
timido  380
timo  388
timone  427
timore  385
tinca  389
tintura di iodio  377
tipi di abitazione  381
tipi di bar  394
tipi di farmaci  376
tipi di imbarcazioni  427
tipi di negozi  397
tipi di ospedali  377
tipi di strade  431
tipi di treni  426
tipografo  404
tira vento  433
tiramisù  393
tirante  417
tiratore a segno  414
tiratore con l’arco  414
tiratura  436
tiro a segno  413
tiro con l’arco  413
tiroide  372
tisana  390
Tito  449
titolo  436
togliere la comunicazione  

410
Tokio  422
tombola  412
Tommaso  449
tomografia 

computerizzata  378
tonico  398
tonnellata  453
tonno  389
torace  371
torcia  417
Torino  420
tornare  401, 457
tornare a casa  401
tornare a mani vuote  457
tornare da scuola  401
tornare indietro  457
toro  451
torre di controllo  424
torrente  419
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torta  393
tortellini  387
tortiera  393
Toscana  420
tosse  376
tossicomania  380
tostapane  383, 400
totocalcio  412
tovaglia  394
tovagliolo  394
tovagliolo di carta  394
tra, fra poco  454
trachea  372
traduttore  404
traffico  432
tragedia  411
traguardo  415
tram  428
tramezzino  392
trampolino  414, 418
tranquillo  380
transatlantico  427
transito  432, 445, 446
tranviere  428
trapano  400
trasferta  406
trasfusione  378
trasmettere i dati  437
trasmissione dei dati  437
trasparenza delle 

istituzioni  446
trasporto  403, 428, 441
trattamento dei dati  437
trattamento dell’acqua  

450
trattamento delle 

informazioni  437
trattamento di fine lavoro  

406
trattamento 

prepensionistico  406
trattare  437
trattative  440
trattato  440, 446
trattato di adesione  446
trattoria  394
trauma  376
travasare  391
tre  416, 454

tredicesima  406
tredici  455
trenino  426
treno  416, 425, 426
treno accelerato  426
treno diretto  426
treno rapido  426
treno suburbano  426
trenta  455
Trentino – Alto Adige – 

Trydent  420
Trento  420
tresette  412
tribordo  427
Trieste  419
trimestre  402
triplista  414
Tripoli  422
trippa  389
tristezza  385
tritare  391
tritato  391
tritatutto  393
tronco  452
troppo  453
trota  389, 392
trota alla griglia  392
tubercolosi  376
tubo  396, 429
tubo di scarico  429
tufarsi  419
tuffatore  414
tuffi  413
tulipano  452
tulle  396
tumore  376
Tunisi  422
Tunisia  421
tunisino  423
tuona  433
tuono  433
turbo–compressore  431
Turchia  421
turchino  397
turco  390, 423
turismo  403, 416
turista  416
tuta  395
tutela  446

tutela dei consumatori  
446

tutina  395
tweed  396

U
U.d.C.,Unione di Centro  

459
uccelli  450
uccellino  452
uccello  452
uccello di rapina  452
Ucraina  421
ucraino  423
UDeuR, Unione dei 

Democrati per l’Europa  
459

UDI, Unione Donne 
Italiane  459

udito  372
ufficiale di rotta  425
ufficio di cambio  424
ufficio di collocamento  

406
ufficio di oggetti smarriti  

425
ufficio postale  409
Uganda  421
Ugo  449
uguento  376
UIC, Ufficio 

Internazionale dei 
Cambi  459

UIL, Unia Italiana del 
Lavoro  459

uliva  388
ultimamente  454
ultimo  455
ultrasonografia  378
Umberto  449
Umbria  420
un’acqua minerale, per 

piacere  455
un albergo a tre stelle  

416
un albergo di lusso  416
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un mucchio  453
un pò  453
un paio  453
un paio d’ore  453
un pochino  453
un pugno di  453
un quarto  453
uncinetto  399
undici  454
ungherese  423
Ungheria  421
Unione  443, 444, 446, 

459
unione  446
Unione Doganale  446
Unione Economica e 

Monetaria  446
Unione Europea  443, 

444, 446
Unione per l’Europa delle 

Nazioni  446
unità di misura  453
unità di tempo  453
università  402
uno  454
uova  387, 392
uova fritte  392
uova strapazzate  392
uovo à la coque  392
uovo affogato  392
uovo al. tegamino  392
uovo in camicia  392
uovo sodo  392
uragano  433
urna elettorale  440
urtare  431
urto frontale  431
uscire  401
uscire di casa  401
uscita  381, 417, 426, 

432
uscita d’emergenza  417
uscita di sicurezza  426
uscite di imbarco  424
usignolo  451
utensili  393, 400

utensili da cucina  393
utero  372
utile  442, 444
uva  388
uva spina  388
uva sultanina  388

V
V.U., Vigile Urbano  459
vacca  451
vacca da latte  451
vaccinazione  378
vagabondare  416
vagabondo  416
vagina  372
vagone  426
vagone letto  426
vagone ristorante  426
valanga  419
Valentino  449
Valerio  449
valigetta di pronto 

soccorso  417
valle  419
valori  441, 442
valuta  407
valvole  431
vaniglia  388
vanitoso  380
vano  381
vano scala  381
varicella  376
Varsavia  422
vasca con idromassaggio  

383
vasca da bagno  383
vasellame  393
vasi coronari  372
vasi sanguini  372
vassoio  393
vecchio  379
vedere un film  411
vedova  379
vedovo  379
veicolo a gaz  429

veicolo antincendio  429
vela  413, 427
velismo  413
velista  414
velluto  396, 397
velluto a coste  397
velluto riccio  397
velour  397
vena  372
Venceslao  449
vendere  400, 457
vendere fumo  457
vendita  400, 441, 442
vendita a rate  400
venerdì  434
Venerdi Santo  410
Veneto  420
Venezia  419, 420
venire bene  457
venire in mente  457
venti  455
venticello  433
ventilatore di 

raffreddamento  431
vento  395, 424, 433
ventricolo cardiaco  372
veranda  381
verdastro  397
verde  392, 397, 408, 

440, 457
verdura  387, 392
verdure alla griglia  393
verdure cotte  393
Verona  420
versamento  407
versante  419
versare  391, 394, 407
vertebre  372
vertice europeo  446
vertigini  376
vescica  372
vescovo  379
vespa  374, 451
vestirsi  397, 401
vestiti  395
vestito  395, 397
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vestito aderente  397
vestito alla moda  397
vestito da sera  395
vestito elegante  397
vestito fuori moda  397
veterinario  404
veto  438
vetrina  400
vettura  426
via  376, 377, 379, 380, 

409, 432, 435, 445, 
456, 457

via aerea  409
via senza uscita  432
viadotto  432
viagggiare  412
viaggi  411
viaggiare  416, 426
viaggiare a piedi  416
viaggiare col treno  426
viaggiatore  426
viaggio organizzato  416
viale  432
vicedirettore  405
vicino a  428
video  412, 437
videodipendenza  380
videogioco  412
videoregistratore  400
Vienna  422
Vietnam  421
vietnamita  423
vigilanza sull osservanza 

dei trattati  446
vigile del fuoco  404
Vigilia di Natale  410
vigliacco  380
villa  381
villegiante  416
Vilnius  422
vincere  415
vincitore  415
vino  390
vino bianco  390
vino da pasto  390
vino dolce  390

vino frizzante  390
vino rosso  390
vino secco  390
vino semisecco  390
vinoso  390
viola  397
violetta  452
violinista  404
vipera  450
viscosa  397
visitatore  416
viso  371, 374, 401
viso bello  374
viso delicato  374
viso ossuto  374
viso sorridente  374
viso truccato  374
vista  372, 385, 408, 457
Vistola  423
vita  374, 384, 385
vita da vespa  374
vita familiare  384
vita snella  374
Vitale  449
vitamina  376
vite  400
vite autofilettante  400
vitello  388, 392, 451
Vito  449
Vittorio  449
vivere  379, 406
vivere del proprio lavoro  

406
vizi  380
vodka  390
voglia  385, 386
volano  414, 431
volante  430
volere  386
Volga  423
voli internazionali  424
voli nazionali  424
volo  413, 424, 425
volo a vela  413
volo diretto  425
volo indiretto  425

volovelista  414
volpe  450
volt  453
volume  453
vomito  376
vongola  389
vorrei  400, 456
vorrei provare  400
Vosgi  424
votare  440
votazione  438
votazione per 

acclamazione  438
voto  402, 438
voto nullo  438
voto valido  438
vov  390
vulcanizzatore  404

W
würstel  389
wafer  393
water  383
watt  453
western  411
wind surfing  413

Y
yachting  412, 413
yen  408
yo – yo  412
Yugoslavia  421

Z
zabaione  393
Zaccharia  449
zafferano  388
Zagabria  422
zaino  417
Zaire  421
zanzara  451
zenzero  388
zia  384
zinco  443
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zio  384
Zita  449
zloty  408
zoccoli  396
zolfo  443
zona  446
zona franca  446
zootecnico  404
zucca  388
zuccherare  391
zuccheriera  393
zucchero  387
zucchero in polvere  387
zucchero semolato  387
zucchero vanigliato  387
zucchina  388
zuppa  391, 392
zuppa di pesce  392
zuppiera  393
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IDIOMY

WŁOSKIE
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Skróty i objaśnienia zastosowane w słowniku:
eufem. eufemizm
iron. ironicznie
książk. wyrażenie książkowe
pejor. pejoratywnie
pot. wyrażenie potoczne
przen. przenośnie
przysł. przysłowie
wulg. wulgarnie
żarg. wyrażenie żargonowe
żart. żartobliwie
qlco. (qualcosa) coś
qlcu.  (qualcuno) ktoś
przecinek (,) oddziela wyrazy i wyrażenia bliskoznaczne
średnik (;) oddziela wyrażenia o dalszym odcieniu znaczeniowym
ukośnik (/) oddziela wymienne słowa i elementy wyrażenia
1,2,3… oddzielają inne znaczenia wyrażenia lub zwrotu
kreseczka (-) pod literą wskazuje na nietypowy akcent
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A
A
dall’a alla zeta od a do zet; 

od początku do końca

ABBAGLIO 
prendere/pigliare l’abbaglio popełnić 

błąd, pomylić się; 
nabrać się

ABITO 
L’abito non fa il monaco (przysł.). 

Habit nie czyni mnicha. 

ACCA
non capire un’acca nic nie rozumieć
non valere un acca nie być nic 

wartym

ACCIDENTE
correre come un accidente biec jak 

szalony
mandare un accidente  a qlcu. (pot.) 

złorzeczyć komuś
non capire un accidente nic a nic nie 

rozumieć

ACQUA
acqua in bocca! ani mru mru!, cicho 

sza!, ani pary z ust!
acqua cheta ( o człowieku) cicha woda
avere l’acqua alla gola mieć nóż 

na gardle; być w trudnej 
sytuacji

essere come un pesce fuor 
d’acqua czuć się nieswojo; być 
zażenowanym

fare acqua da tutte le parti nie 
trzymać się kupy 

fare un buco nell’acqua nic nie 
wskórać; trudzić się nadaremnie 

gettar via l’acqua sporca col 
bambino dentro (przen.) wylewać 
dziecko z kąpielą

L’acqua cheta rovina i ponti (przysł.). 
Cicha woda brzegi rwie.

lavorare sott’acqua prowadzić intrygi; 
robić krecią robotę

tirare l’acqua sul proprio mulino lać 
wodę na swój młyn; ciągnąć w swoją 
stronę; dbać tylko o swoje interesy 

trovarsi in cattive acque znaleźć się 
w poważnych kłopotach; cienko 
prząść

scoprire l’acqua calda odkryć coś 
oczywistego

ACQUOLINA
Mi fa venire l’acquolina in bocca. 

Leci mi ślinka do ust (na coś 
apetycznego).

AGO
è l’ago nel pagliaio to igła w stogu 

siana; coś, czego nie można znależć
cercare un ago in un pagliaio szukać 

igły w stogu siana

ACHILLE
il talone d’Achille (przen.) pięta 

Achillesa/achillesowa

ADAMICO
essere in costume adamico być 

w stroju adamowym (nago)

ADDOSSO
avere il diavolo addosso  (przen.) 

mieć diabła za pazuchą; być 
wściekłym/złym 

avere la maledizione addosso mieć 
pecha

avere molti anni addosso 
(o człowieku) być wiekowym/starym

dare addosso a qlcu. dać komuś 
do wiwatu

farsela addosso (wulg.) narobić 
w majtki/w spodnie; zrobić pod 
siebie (np. ze strachu)
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levarsi qlcu. d’addosso uwolnić się 
od kogoś

mettere le mani addosso a qlcu. 
rzucić się z pięściami na kogoś

stare addosso a qlcu.  (przen.) gnębić/
dręczyć kogoś

tirarsi addosso le disgrazie 
sprowadzić na siebie nieszczęścia

ADDIACCIO 
dormire all’addiaccio spać pod gołym 

niebem

AFFARE 
Che bell’affare! Ładny interes!
è affar mio, tuo, ecc. to moja, twoja 

itd. sprawa
è un affare to dobry interes
farsi gli affari propri pilnować swoich 

spraw

AIA 
menar il cane per l’aia przeciągać coś 

w nieskończoność; grać na zwłokę

ALA
avere le ali ai piedi pędzić jak 

na skrzydłach
in un batter d’ali w lot, 

w okamgnieniu
tarpare le ali a qlcu. (przen.) podciąć 

komuś skrzydła 
volare sulle ali della fantasia mieć 

bujną wyobraźnię

ALLORO
riposare/dormire sugli allori spocząć/

spoczywać na laurach

ALTARE
andare all’altare iść do ołtarza (ożenić 

się, wyjść za mąż)
porre/levare sugli altari  1. wynosić 

na ołtarze (kanonizować, ogłaszać 
świętym) 2. (przen.) stawiać (komuś) 
ołtarze, wychwalać pod niebiosa 

ALTARINO
scoprire gli altarini odkryć (czyjąś) 

tajemnicę/(czyjeś) zamiary; przejrzeć 
(kogoś)

ALTEZZA
essere all’altezza di qlco. stanąć 

na wysokości zadania; sprostać 
czemuś

ALTO
alta moda wykwintne krawiectwo
alta stagione pełnia sezonu 

(turystycznego)
avere alti e bassi mieć wzloty i upadki
guardare qlcu. dall’alto in basso 

traktować kogoś z góry
In alto i cuori! W górę serca!

ALTRO
d’altra parte zresztą
è una roba dall’altro mondo! 

to niestworzone/niesłychane rzeczy!

ALZARE
alzare i bicchieri wznieść toast
alzare il gomito zaglądać do kieliszka
alzare i tacchi (przen.) uciec
alzare le corna (przen.) pysznić się
alzare le mani su qlcu. podnieść 

na kogoś rękę; uderzyć kogoś
non alzare un dito (przen.) nie ruszyć 

palcem

AMERICA
scoperta dell’America (iron.) odkrycie 

Ameryki
scoprire l’America (iron.) odkryć 

Amerykę
zio dell’America (scherz., o bogatym 

krewnym) wujek z Ameryki

AMICO 
amico del cuore serdeczny przyjaciel
falso amico (przen.) fałszywy 

przyjaciel tłumacza
falso amico, amico del giaguaro 

fałszywy/nieszczery przyjaciel
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Il buon amico in mal si riconosce 
(przysł.) .Prawdziwych przyjaciół 
poznajemy w biedzie.

AMORE 
amore libero wolna miłość
d’amore e d’accordo zgodnie, 

w zgodzie
fare l’amore con qlcu. kochać się 

z kimś, współżyć z kimś
per amore o per forza nie tym, 

to innym sposobem; po dobroci lub 
siłą

Per amor di Dio! Na miłość Boską!

ANCORA
ancora di salvezza ostatnia deska 

ratunku

ANDARE
andarci di mezzo być w coś 

zamieszanym
andare a buon fine dobrze się 

zakończyć
andare a Canossa (przen.) pójść 

do Kanosy; upokorzyć się; pokajać 
się

andare addosso przejechać (kogoś)
andare all’altro mondo przenieść się 

na tamten świat (umrzeć)
andare a monte/a rotoli/a carte 

quarantotto spełznąć na niczym; 
upaść, nie powieść się

andare a nozze (przen.) nie posiadać 
się z radości

andare a picco/a fondo 1. (o statku) 
pójść na dno 2. zrujnować się

andare a ruba (o towarze) iść jak 
woda; sprzedawać się jak gorące 
bułeczki

andare a zonzo wałęsać się, włóczyć 
się

andare d’accordo żyć w zgodzie
andare dentro iść do więzienia/

za kratki
andare in bestia wpaść we wściekłość 
andare in collera rozzłościć się

andare incontro a qlco. narażać się 
na coś

andare incontro a qlcu. wyjść komuś 
naprzeciw (przen.)

andare liscia iść jak po maśle
andare soldato iść do wojska
andare sulla bocca di tutti znaleźć się 

na ustach wszystkich; być bardzo 
znanym

andare terra terra (przen.) stąpać 
twardo po ziemi

andarsene odejść, pójść sobie
lasciarsi andare (przen.) zaniedbać się
ne va di... tu idzie o…
non andare giù nie lubić/nie cierpieć 

(czegoś)
va di lusso (pot.) idzie/leci świetnie

ANELLO
anello mancante (przen.) brakujące 

ogniwo
l’anello più debole della catena 

(przen.) najsłabsze ogniwo
prendere l’anello ożenić się/wyjść 

za mąż

ANGUILLA 
sgusciare come un’anguilla wić się 

jak piskorz (przen.)

ANIMA
con tutta l’anima z całej duszy
essere l’anima gemella di qlcu. być 

czyjąś pokrewną duszą
giurare sull’anima  di qlcu. przysięgać 

na kogoś
non c’è anima viva nie ma żywej 

duszy
non avere anima  być bezdusznym, 

nie mieć serca
rendere l’anima a Dio wyzionąć 

ducha, umrzeć
rompere l’anima a qlcu. (pot.) 

zanudzać kogoś; zawracać komuś 
glowę 
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tenere/reggere l’anima con i denti 
być w złym stanie zdrowia; ledwie 
zipać

toccare l’anima wzruszać (kogoś) 
głęboko 

vendere l’anima al diavolo (przen.) 
zaprzedać duszę diabłu

ANIMO
di buon animo chętnie, z chęcią
fare animo a qlcu. podtrzymywac 

kogoś na duchu
farsi animo zebrać się na odwagę
mettersi l’animo in pace pogodzić się 

(z czymś), uspokoić się
perdersi d’animo zniechęcić się
prendere animo ośmielić się
toccare l’animo (di qlcu.) wzruszyć 

(kogoś)

ANNO
portare bene gli anni  nie wyglądać 

na swoje lata
portare male gli anni wyglądać staro
verdi anni zielone lata, młodość

ANTIFONA
capire l’antifona zrozumieć aluzję/ 

podtekst
ripetere sempre la stessa antifona 

powtarzać ciągle te samą śpiewkę

APPARENZA
in apparenza pozornie, na pozór 
L’apparenza inganna (przysł.). Pozory 

mylą.
salvare le apparenze zachować 

pozory

APRIRE
aprire la bocca odezwać się
aprire gli occhi a qlcu. (przen.) 

otworzyć komuś oczy (na coś)
aprire gli orecchi nadstawić uszu
aprire la luce włączyć światło
aprire l’acqua odkręcić wodę 

(w kranie)

non aprire bocca nie odezwać się

AQUILA 
non essere un’aquila (o człowieku) 

nie być orłem
occhio, sguardo d’aquila orle oczy, 

orle spojrzenie/orli wzrok

ARABO
l’araba fenice (przen., książk.) biały 

kruk, unikat
parlare arabo mówić po chińsku 

(niezrozumiale, zawile)

ARGENTO
avere l’argento vivo addosso (zwł. 

o dziecku)  być jak żywe srebro/
żywym srebrem

ARGO
occhi d’Argo argusowe oczy

ARIA
aria fritta oklepane/wytarte frazesy
buttare all’aria/per aria/in aria 

przewrócić (coś) do góry nogami
cambiare aria przeprowadzić się/ 

przenieść się gdzie indziej, wyjechać 
gdzieś

campare d’aria (przen.) żyć 
powietrzem

capire/sentire l’aria che tira czuć 
pismo nosem

C’è qlco. nell’aria/ per aria. Coś wisi 
w powietrzu. Coś jest na rzeczy.

colpo d’aria zawianie (wskutek 
przeciągu)

corrente d’aria przeciąg
darsi delle arie zadzierać nosa
darsi l’aria di qlcu. pozować na kogoś
fare castelli in aria fantazjować
parlare all’aria mówić jak do ściany
pigliare, prendere aria/un po’ 

d’aria przewietrzyć się, odetchnąć 
świeżym powietrzem

progetto campato in aria nierealny 
projekt/plan
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ARMA
arma a doppio taglio (przen.) broń 

obosieczna
essere alle prime armi 1. zaczynać 

służbę wojskową 2. (przen.) stawiać 
pierwsze kroki

ARTE
essere senz’ arte né parte nic nie 

umieć robić, być bez zawodu; mieć 
dwie lewe ręce

ASPETTARE 
aspettare la manna dal cielo/la 

Providenza czekać na mannę 
z nieba; siedzieć z założonymi 
rękami

aspettare un bambino spodziewać się 
dziecka

farsi aspettare spóźniać się

ASSO
avere l’asso nella manica (przen.) 

mieć asa w rękawie 
lasciare, piantare (qlcu.) in asso 

zostawić (kogoś) na lodzie, puścić 
(kogoś) kantem

ATTO
all’atto pratico w ptaktyce, 

praktycznie
dare atto di qlco. dać wyraz czemuś; 

uznać coś
mettere in atto (qlco.)  zrealizować 

(coś)
fare atto di presenza stawić się 

(gdzieś) dla czystej formalności 

AVEMARIA
sapere qlco. come l’avemaria umieć/

znać coś jak pacierz; znać coś 
na pamięć

AVERE
avercela con qlcu. 1. mieć coś 

do kogoś 2. uwziąć się na kogoś; 
mieć z kimś na pieńku

avere altro da fare mieć co innego 
do roboty

avere (a) che fare con qlcu., qlco. 
mieć z kimś, czymś do czynienia

avere bisogno potrzebować
avere fame być głodnym
averne fin sopra i capelli/gli occhi di 

qlcu., di qlco. mieć czegoś, kogoś 
powyżej uszu; mieć czegoś, kogoś 
dosyć

avere in memoria mieć w pamięci
avere in possesso posiadać
avere paura bać się
avere per scopo mieć na celu 
avere presente qlco. pamiętać 

o czymś
avere qlco. in vista mieć coś 

na widoku
avere qlco. per la testa mieć głowę 

zajętą czymś; mieć jakieś problemy
avere sete mieć pragnienie
avere sotto tutela mieć pod opieką
avere su (pot.) mieć na sobie

B
BABBO 
cose che non hanno né babbo né 

mamma nonsensy, niedorzeczności 
Babbo Natale św. Mikołaj

BACCHETTA 
bacchetta magica czarodziejska 

różdżka
comandare a bacchetta rządzić 

autorytarnie/twardą ręką 
con un colpo di bacchetta magica 

jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki
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BACIO
al bacio (pot.) doskonale, na medal
bacio di Giuda (przen.) judaszowy 

pocałunek

BAFFO
coi baffi wspaniały; wyśmienity; 

przedni
mi fa un baffo (pot.) mam to gdzieś
(torta) da leccarsi i baffi (ciasto) palce 

lizać
ridere sotto i baffi śmiać się w duchu

BAGNARE
bagnare una laurea oblewać dyplom

BAGORDO 
darsi ai bagordi balować

BAI 
non dire né ai né bai nie powiedzieć 

ani me ani be

BALDORIA 
fare baldoria hulać, balować

BALENO 
in un baleno błyskawicznie, 

w okamgnieniu

BALIA 
in balia di na łasce i niełasce (czegoś)
essere, restare in balia di sé stesso 

być pozostawionym samemu sobie

BALLARE  
far ballare i quattrini wydawać 

pieniądze
far ballare qlcu. podporządkować 

sobie kogoś
Quando si è in ballo, bisogna ballare 

(przysł.). Kiedy wejdziesz między 
wrony, musisz krakać jak i one

BALLO 
essere in ballo (przen.) wchodzić 

w grę, chodzić o...
tirare  in ballo qlcu. wmieszać kogoś 

do czegoś

BALORDO 
idee balorde głupie pomysły
tempo balordo zwariowana pogoda

BALZO
cogliere qlcu. al balzo zaskoczyć 

kogoś
fare un balzo nella propria carriera 

wybić się  (w swojej pracy)
prendere la palla al bazo złapać 

okazję

BAMBAGIA
tenere qlcu. sotto la bambagia 

dmuchać i chuchać na kogoś
vivere nella bambagia żyć 

w cieplarnianych warunkach

BAMBOCIO
fare il bambocio głupio postąpić; 

zachowywać się jak głuptas

BANCO
fare qlco. sotto banco robić coś 

ukradkiem
tener banco 1. wodzić rej 

(w rozmowie, dyskusji) 2. trzymać 
bank (w grze w karty)

BANDIERA 
abbandonare la bandiera 

zdezerterować
battere bandiera pływać pod banderą
cambiare/voltare bandiera (przen.) 

zmienić front; zmienić poglądy

BANDO 
mettere al bando (przen.) 

wyeliminować, wykluczyć
bando alle chiacchiere dosyć gadania

BANDOLO
trovare il bandolo trafić po nitce do 

kłębka, rozwikłać (coś)
perdere il bandolo speszyć się, 

zmieszać się; zgubić się (w czymś)

BARACCA
andare in baracca zmarnować się 
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far baracca hulać, pohulać sobie
mandare avanti la baracca (pot.) 

wiązać koniec z końcem
piantare baracca e buratini rzucić 

wszystko (w diabły)

BARBA 
barba d’uomo człowiek nieprzeciętny, 

autorytet
Che barba! Ale nuda!
farla in barba a qlcu. oszukać/

wykiwać kogoś
farsi la barba golić się
far venire la barba a qlcu. zanudzać 

kogoś 
in barba/alla barba di qlcu. 

na przekór/na złość komuś
servire qlcu. di barba e capelli  źle 

kogoś potraktować

BARCA 
essere (tutti) nella stessa barca 

jechać na tym samym wozie (przen.)
La barca di Pietro Kościół Katolicki

BARILE
essere un barile di lardo/di ciccia, 

essere grasso come un barile być 
grubym jak beka

fare il pesce in barile udawać Greka/
naiwnego

BASILISCO 
occhi, sguardo di basilisco 

bazyliszkowe spojrzenie, 
bazyliszkowaty wzrok

BASSO 
avere il morale basso być 

przygnębionym
cadere in basso (przen.) nisko upaść; 

zejść na psy
gli alti e i bassi della vita dobre i złe 

strony życia; wzloty i upadki
guardare qlcu. dall’alto in basso 

(przen.) patrzeć na kogoś z góry
messa bassa cicha msza

parti passe (eufem.) dolne/intymne 
części ciała

BASTA
averne (a) basta di... (pot.) mieć 

(kogoś, czegoś) dosyć 
Basta! Dosyć!, Wystarczy!

BASTONE 
avere il bastone del comando  być 

u steru, dowodzić
essere il bastone della vecchiaia di 

qlcu. być czyjąś podporą na starość
mettere i bastoni fra le ruote a qlcu. 

(przen.) rzucać komuś kłody pod 
nogi 

usare il bastone e la carota (przen.) 
używać (zasady) kija i marchewki 

BATTENTE 
chiudere i battenti  1. (o instytucji, 

sklepie) zamknąć podwoje 
2. zakończyć działalność 

BATTERE
battere cassa prosić o pieniądze
battere i denti szczękać zębami
battere il capo/la testa contro il muro 

(przen.) walić głową o mur
Battere il ferro finché è caldo 

(przysł.).Trzeba kuć żelazo póki 
gorące.

battere il marciapiede uprawiać 
nierząd 

battersela zwiać, uciec (w pośpiechu)
battersi il petto (przen.) bić się 

w piersi
batti e ribatti po wielu próbach
in un batter d’occhio/di ciglio 

w mgnieniu oka
non saper dove battere il capo 

(przen.) nie wiedzieć, co z sobą 
począć; być zrozpaczonym

senza batter ciglio bez mrugnięcia 
okiem
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BATTESIMO
battesimo del fuoco (przen.) chrzest 

bojowy
tenere qlcu. a battesimo trzymać/

podawać kogoś do chrztu
tenere a battesimo qlco. (przen.) 

tworzyć coś od podstaw

BAULE
viaggiar come i bauli podróżować/

zwiedzać po amerykańsku (niczego 
nie oglądając dokładnie)

BAVA 
avere la bava alla bocca (przen.) 

pienić się ze złości
far venire la bava alla bocca a qlcu. 

(przen.) rozzłościć kogoś

BAVAGLIO
mettere il bavaglio a qlcu. (przen.) 

kneblować komuś usta (zabraniać 
komuś wypowiadania się)

BAVERO 
prendere qlcu. per il bavero (przen.) 

zakpić z kogoś

BECCO 
aprire, chiudere il becco (pot.) 

otworzyć, zamknąć/stulić gębę
bagnarsi il becco (pot.) popijać sobie
mettere il becco in qlco. wsadzać 

w coś nos (wtrącać się) 
non avere il becco d’un quattrino nie 

mieć ani grosza, być bez grosza
tenere il becco chiuso (pot.) trzymać 

buzię na kłódkę; milczeć

BEFFA  
farsi beffe di qlcu. nabijać się/

naśmiewać sie z kogoś
restare col danno e con le beffe być 

wyśmianym; dać się wystrychnąć 
na dudka

BELLO
alla bell’e meglio tak sobie; jakoś 

tam; mniej więcej
bell’e buono najprawdziwszy
Bella figura! Ale się popisałeś! 
Belle cose! Ładne rzeczy!
bel sesso płeć piękna
bello spirito (iron.) dowcipniś
darsi allo bello zaszaleć 
dirne delle belle opowiadać bajki/

zmyślone historie
farla bella narozrabiać
farsi bello (wy)stroić się
farsi bello di qlco. chełpić się czymś
Questa è bella! (iron.) A to dopiero!, 

A to dobre!
sul più bello w najciekawszym/

najważniejszym momencie

BENE 
a fin di bene w dobrych zamiarach
Gli sta bene!, ben gli sta! Dobrze mu 

tak!
passarsela bene dobrze się powodzić
perdere il ben dell’inteletto (iron.) 

postradać rozum
portare bene gli anni dobrze 

wyglądać na swój wiek
stare bene a quattrini być przy 

pieniądzach; mieć dużo pieniędzy
Va bene! Dobrze! Zgoda!

BENEDIRE
mandare qlcu. a farsi benedire 

posłać kogoś do diabła 
è andato tutto a farsi benedire (pot.) 

wszystko przepadło

BENEFICIO
con beneficio d’inventario 

z dobrodziejstwem inwentarza

BERE
bere come una spugna pić (alkohol) 

jak szewc
bere un bicchiere di più wypić 

o jeden kieliszek za dużo
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bersela uwierzyć w coś; dać się 
nabrać

darla a bere a qlcu. wmówić coś 
komuś; nabrać kogoś

o bere o affogare wóz albo przewóz 
(przen.)

Ti sei bevuto il cervello ? (pot.) 
Zwariowałeś?, Postradałeś rozum?

BERLICCHE 
fare berlicche berlocche nie 

dotrzymać słowa; zmienić zdanie; 
kręcić

restare come berlicche być 
wyśmianym; najeść się wstydu

BERLINA
mettere in/alla berlina wystawić 

na pośmiewisko, wyśmiewać się

BERNOCCOLO 
avere il bernoccolo di qlco. mieć 

talent/żyłkę/smykałkę do 
czegoś

BESTIA 
andare/montare in bestia wściec się, 

wpaść w złość
lavorare come una bestia harować 

jak wół

BIANCO
dare carta bianca dać wolną rękę; 

dać carte blanche
di punto in bianco nagle, 

niespodziewanie; znienacka
firmare in bianco podpisać in blanco
matrimonio bianco białe małżeństwo
morte bianca biała śmierć (lawiny)
mosca bianca, merlo bianco (przen.) 

biały kruk
passare la notte in bianco/la notte 

bianca mieć bezsenną noc

BICCHIERE
affogare in un bicchiere d’acqua 

zrażać się najmniejszą trudnością

bere un bicchiere di più/di troppo 
wypić o jednego za dużo

il bicchiere della staffa (kieliszek 
wypity na pożegnianie) strzemienny 

facile come bere un bicchiere 
d’acqua bardzo/dziecinnie łatwe 

levare il bicchiere wznieść toast
tempesta in un bicchier d’acqua  

(przen.) burza w szklance wody 

BIDONE
dare/fare un bidone a qlcu. (pot.) 

nabić kogoś w butelkę, okantować 
kogoś

prendersi un bidone (pot.) dać się 
nabrać/oszukać (kupując coś)

tirare un bidone a qlcu. (pot.) 
wystawić  kogoś do wiatru, nabrać  
kogoś

BIRRA
a tutta birra pędem, bardzo szybko; 

z impetem
dare la birra a qlcu. (przen.) 

wyprzedzić kogoś (zwł. w zawodach 
sportowych)

BIVIO
essere a un bivio (przen.) być 

na rozstajnych drogach; wahać się, 
być niezdecydowanym

BIZZEFFE 
a bizeffe w bród, bardzo dużo; 

na pęczki
avere quattrini a bizzeffe mieć 

pieniędzy jak lodu

BOCCA
a bocca asciutta  na czczo; o suchym 

pysku 
a mezza bocca półgębkiem
chiudere/cucire/tappare la bocca 

a qlcu. zamknąć/zasznurować 
komuś usta (przen.)

di bocca in bocca z ust do ust
fare la bocca a qlco. przyzwyczaić się 

do czegoś
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essere di bocca buona 1. być 
niewybrednym (w jedzeniu) 
2. zadowalać się byle czym 

essere sulla bocca di tutti być 
na ustach wszystkich

essere la bocca della verità być 
szczerym/prawdomównym

In bocca al lupo! Powodzenia!
non aprir bocca (przen.) nie otwierać 

ust; nic nie mówić
parlare per bocca di qlcu. mówić 

przez czyjeś usta (za czyimś 
pośrednictwem)

passare di bocca in bocca 
przechodzić z ust do ust

respirazione bocca a bocca usta – 
usta (metoda przywracania oddechu)

restare a bocca asciutta zawieść się, 
rozczarować się

storcere la bocca wykrzywić usta 
(w grymasie, z obrzydzenia itp.)

togliere la parola di bocca a qlcu. 
(przen.) wyjąć komuś (coś) 
z ust; powiedzieć to, co ktoś miał 
na myśli

togliersi il pane di bocca (przen.) 
odejmować sobie (chleb) od ust

BOCCACCIA 
fare le boccacce grymasić, krzywić się

BOCCATA 
prendere una boccata d’aria 

zaczerpnąć świeżego powietrza

BOCCONE
a pezzi e bocconi po trochu
boccone da re coś wyśmienitego/

smacznego
bocconi amari upokorzenia
essere un boccone del prete (przen., 

pot.) być łakomym/wyśmienitym 
kąskiem

guadagnarsi un boccone di pane 
zarobić na kawałek chleba

levarsi il boccone di bocca (przen.) 
odejmować sobie od ust

mandare giù un boccone przekąsić 
coś

BOLLA 
bolla di sapone bańka mydlana (także 

przen.)
finire in una bolla di sapone spełznąć 

na niczym

BOLLETTA 
essere/stare in bolletta (pot.) być bez 

grosza, być spłukanym

BOMBA 
a prova di bomba 1. (o przedmiotach) 

wytrzymały, mocny, solidny; nie 
do ruszenia 2. (o osobach) pewny, 
wypróbowany 

tornare a bomba wrócić do tematu

BORSA
avere la borsa piena mieć dużo 

pieniędzy
avere le borse sotto gli occhi mieć 

worki pod oczyma
Borsa o la vita! Pieniądze albo życie!
stringere la borsa oszczędzać
mettere la mano alla borsa sięgnąć 

do kieszeni
pagare di borsa propria płacić 

z własnej kieszeni

BOSCO 
portare legna al bosco (przen.) nosić 

drwa do lasu (robić niepotrzebne 
rzeczy)

essere da bosco e da riviera być 
do tańca i do różańca

BOTTE 
dare un colpo al cerchio e uno 

alla botte (przen.) dać Panu Bogu 
świeczkę i diabłu ogarek; lawirować

essere in una botte di ferro być 
w bezpiecznym miejscu

volere la botte piena e la moglie 
ubriaca  chcieć, by wilk był syty 
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i owca cała; chcieć dwóch rzeczy 
naraz

BOTTEGA
chiudere bottega (przen.) zwinąć 

kram; zakończyć działalność
avere la bottega aperta (żart.) mieć 

rozpięty rozporek
scarto di bottega 1. bubel 

2. (o osobie) zero

BOTTONE 
attaccare un bottone a qlcu. 

zamęczać/zanudzać 
kogoś rozmową; zmuszać 
do wysłuchiwania czegoś

BRACA
calare le brache (przen.) upokorzyć 

się; spuścić z tonu; stchórzyć
farsi cascare le brache (przen.) trząść 

portkami; spietrać się
restare in brache di tela (przen., pot.) 

zostać z niczym; zostać 
w jednych portkach

BRACCIO
a braccia aperte (przen.) z otwartymi 

ramionami
avere le braccia legate (przen.) mieć 

związane ręce 
avere sulle braccia qlcu. (przen.) mieć 

kogoś na utrzymaniu
avere un braccio a collo mieć rękę 

(w gipsie) na temblaku
braccio di ferro (przen.) próba sił
essere il braccio destro di qlcu. być 

czyjąś prawą ręką
essere nelle braccia di Morfeo 

(przen.) być w objęciach Morfeusza 
(spać)

incrociare le braccia (przen.) 1. 
siedzieć z założonymi rękami 
2. (za)strajkować 

Mi sento cascare le braccia. Opadają 
mi ręce (jestem bezsilny).

BRACE
Cadere dalla padella nella brace 

(przysł.). Spaść z deszczu pod rynnę.
essere sulle braci (przen.) siedzieć jak 

na rozżarzonych węglach
farsi di brace zaczerwienić się 

(na twarzy)

BRECCIA
essere sulla breccia być popularnym, 

być na fali
fare breccia nell’animo/nel cuore 

di qlcu. wywrzeć na kimś dobre 
wrażenie; ująć kogoś za serce

morire sulla breccia umrzeć 
na stanowisku pracy 

BRIGA
attaccar briga szukać zaczepki; 

wszczynać kłótnie
darsi/prendersi la briga di podjąć się 

(czegoś); starać się (coś zrobić)

BRODO 
andare in brodo di giuggole tryskać 

radością
lasciare cuocere qlcu, qlco. nel suo 

brodo (przen.) nie dbać 
o kogoś, o coś 

tutto fa brodo wszystko się przyda

BRONCIO 
tenere il broncio a qlcu. dąsać się 

na kogoś

BRUCIAPELO
a bruciapelo (przen.) nagle, 

niespodziewanie

BRUCIARE
bruciare gli avversari pokonać 

przeciwników
bruciare i ponti (przen.) palić 

(za sobą) mosty
bruciare la carriera di qlcu. zniszczyć 

komuś karierę
bruciare la scuola wagarować 
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bruciarsi le cervella palnąć sobie 
w łeb

bruciare le tappe przyspieszyć coś; 
spieszyć się (z czymś)

bruciare sul vivo dotknąć do żywego

BRUCIATO
sentire puzzo di bruciato (przen.) 

podejrzewać podstęp

BRUTTO
alle brutte w najgorszym razie/

wypadku
brutta come una strega brzydka jak 

czarownica
brutta copia brudnopis
brutto come il peccato brzydki jak 

grzech śmiertelny
brutta notizia zła wiadomość
fare una brutta figura ośmieszyć się; 

dać plamę
farla brutta a qlcu. wyciąć komuś 

brzydki numer
guardare brutto/di brutto patrzeć 

wrogo, patrzeć nieprzychylnym 
okiem

passarne delle brutte przechodzić 
ciężki okres

vedersela brutta mieć kłopoty

BUCO
fare un buco nell’acqua nie udać się, 

upaść; ponieść porażkę
tappare/turare il buco załatać/

zapchać dziurę (przen.); spłacić dług 

BUONO
a buon mercato tanio
alla buona prosty, zwyczajny; 

przystępny
buon per me na moje szczęście
con le buone po dobroci
di buona lena energicznie
di buon occhio życzliwie
essere un/una poco di buono być 

niezłym gagatkiem
Questa è buona! (iron.). A to dobre!

BURRO 
avere le mani di burro (przen.) mieć 

dziurawe ręce

BUSSOLA
perdere la bussola stracić głowę 

(przen.)/panowanie nad sobą

BUTTARE
buttare all’aria przewrócić do góry 

nogami
buttare via il bambino insieme con 

l’acqua sporca (przen.) wylać/
wylewać dziecko z kąpielą

buttare giù osłabić (fizycznie); dobić 
(moralnie)

buttare giù una persona obmawiać/
obsmarować kogoś

buttare giù un boccone przegryźć coś 
naprędce

buttarsi nel fuoco per qlcu. (przen.) 
rzucić się w ogień dla kogoś

da buttar via do wyrzucenia

C
CACIO 
essere pane e cacio być jak papużki 

nierozłączki
alto come un soldo di cacio 

(o dziecku, osobie) niewielkiego 
wzrostu, lilipuci, mały jak palec 

il cacio sui maccheroni (coś, 
co pojawia się) w samą porę, jak 
na zawołanie

CADERE
cadere dalle nuvole (przen.) 

spaść z księżyca; być bardzo 
zaskoczonym/zdziwionym 

cadere in piedi spaść na cztery łapy 
(przen.)
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CALABRONE
essere nero come il calabrone 

1. mieć ciemną karnację 
2. być w złym humorze

fare il volo di calabrone źle skończyć

CALCAGNO
mostrare, voltare le calcagna (żart.) 

wziąć nogi za pas, zwiać
stare alle calcagna di qlcu. deptać 

komuś po piętach

CALCARE
calcare le scene/il palcoscenico 

występować na deskach 
(scenicznych)

calcare le orme di qlcu. pójść 
w czyjeś ślady

calcare la mano su qlcu. trzymać 
kogoś  żelazną ręką/w karbach; być 
surowym dla kogoś 

CALCIO
dare un calcio a qlco. odtrącić coś, 

wzgardzić czymś
trattare qlcu. a calci wstrętnie kogoś 

traktować 

CALCOLO
agire per calcolo działać 

z wyrachowaniem
fare calcolo su qlcu. liczyć na kogoś
fare i propri calcoli kalkulować sobie

CALDO
essere una testa calda (przen.) mieć 

gorącą głowę; zapalać się do czegoś
fa caldo jest ciepło/gorąco
ho caldo jest mi ciepło/gorąco
non fare né caldo, ne freddo ani 

ziębić ani grzać; być (komuś) 
obojętnym

pigliarsela calda przejmować się 
(czymś)

CALENDE
rimandare alle calende greche 

odkładać (coś) na święty nigdy

CALICE 
bere il calice fino alla freccia (przen., 

książk.) wypić/wychylić do dna 
kielich goryczy

levare le calici (książk.) wznieść/
wznosić kielich, wznieść toast

CALLO 
fare il callo a qlco. (przen.) 

przywyknąć do czegoś
pestare i calli a qlcu. (przen.) 

nadepnąć komuś na odcisk

CALMA 
Calma e gesso! (pot.) Tylko spokojnie, 

bez nerwów!
prendersela con calma zachować 

spokój; nie przejmować się 

CAMBIARE
cambiare aria 1. zmienić klimat 

2. przenieść się gdzie indziej 
cambiare le carte in mano, in tavola 

(przen.) odwracać kota ogonem
cambiar registro zmienić ton/taktykę
cambiare treno przesiąść się 

(do innego pociągu)
cambiare vestito przebrać się
tanto per cambiare dla odmiany

CAMICIA 
camicia di forza kaftan 

bezpieczeństwa
giocarsi/rimetterci anche la camicia 

zgrać się/spłukać się do suchej nitki
nato con la camicia (przen.) w czepku 

urodzony 
rimanere in camicia (przen.)zostać 

w jednej koszuli
sudare sette camicie pracować 

do siódmych potów/w pocie czoła
uovo in camicia jajko w koszulce

CAMPANA
essere sordo come una campana być 

głuchym jak pień
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sentire tutte e due le campane 
wysłuchać obu stron

stare in campana być czujnym
tenere qlcu. sotto la campana di 

vetro trzymać kogoś pod kloszem 
(przen.)

CAMPARE
campare alla giornata żyć z dnia 

na dzień
campare d’aria żyć samym 

powietrzem (mało jeść)
si campa jakoś leci, jakoś się żyje

CANDELA
il gioco non vale la candela gra nie 

warta świeczki
struggersi come una candela 

chudnąć w oczach

CANE
can che abbaia non morde krowa, 

która ryczy, mało mleka daje
Cane non mangia cane (przysł.). Kruk 

krukowi oka nie wykole.
da cane, da cani pieski, marny, 

nędzny
essere/stare come cane e gatto żyć 

jak pies z kotem
essere solo come un cane być samym 

jak palec
lavorare da cane pracować jak wół
mangiare da cani źle jeść/odżywiać 

się
menar il cane per l’aia przeciągać 

(rozmowę); grać na zwłokę
Non destare il can che dorma 

(przysł.) Nie wywołuj wilka z lasu. 
sentirsi come un cane bastonato 

czuć się jak zbity pies
tempo da cani pogoda pod psem
trattare qlcu. come un cane 

traktować kogoś jak psa
vita da cani pieskie życie
(voler) drizzare le gambe ai cani 

(przen.) zawracać Wisłę kijem; 
porywać się z motyką na słońce

CANNA
essere come una canna al vento 

(o człowieku) być jak chorągiewka, 
być chorągiewką na wietrze

essere povero in canna być biednym 
jak mysz kościelna

tremare come una canna drżeć/trząść 
się jak osika

CANTARE
Canta che ti passa! (żart.). Nie martw 

się, jakoś to będzie!
cantarle, cantarla chiara a qlcu. 

nakrzyczeć na kogoś; nawrzucać 
komuś; objechać kogoś

CANTONATA
prendere una cantonata strzelić byka; 

palnąć/zrobić głupstwo

CAPELLO
averne fin sopra i capelli mieć czegoś 

powyżej uszu/po dziurki 
w nosie (mieć czegoś dość)

avere un diavolo per capello mieć 
diabła za pazuchą; złościć się, 
wściekać się

essere a un capello da qlco. być 
o włos od czegoś

essere sospeso a un capello wisieć 
na włosku (przen.)

fare capelli bianchi osiwieć 
(ze zgryzoty); postarzeć się

far rizzare i capelli sprawić, że włosy 
komuś dęba stają/jeżą się 
na głowie

far venire i capelli bianchi a qlcu. 
doprowadzić kogoś do rozpaczy 

mettersi le mani nei capelli (przen.) 
rwać sobie włosy z głowy

non torcere un capello traktować tak, 
by włos z głowy nie spadł; nie zrobić 
krzywdy

prendersi per i capelli pokłócić się; 
wziąć się za łby

spaccare un capello in quattro 
(przen.) dzielić włos na czworo
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tirare qlcu. per i capelli (przen.) 
zmuszać kogoś do czegoś

tirato con i capelli naciągany

CAPO
alzare/rizzare il capo  podnieść głowę 

(przen.) 
andare a capo zacząć od nowego 

wiersza
battere il capo contro il muro (przen.) 

walić głową o mur 
far capo a qlcu. zwracać się do kogoś 

(po radę, informację)
fra capo e collo nagle, 

niespodziewanie; jak grom z jasnego 
nieba

in capo al mondo na końcu świata; 
na koniec świata

in capo a un mese, a un anno 
za miesiąc, za rok

mettersi in capo qlco. wbić sobie coś 
do głowy (przen.)

non avere né capo né coda nie mieć 
ani rąk ani nóg (przen.); 
być bez sensu

rompersi il capo (przen.) łamać sobie 
głowę

venire a capo di qlco. rozwiązać/
zakończyć jakąś sprawę

CAPOLINO
fare capolino 1. wychylić  (ostrożnie) 

głowę, wyjrzeć 2. (o slońcu) wyjrzeć 
(zza chmur) 

CAPPELLO
appendere il cappello al chiodo 

(przen.) zadomowić się
cavarsi il cappello, fare tanto di 

cappello a qlcu. chylić czoła przed 
kimś

tenere il cappello sulle ventitré nosić 
kapelusz na bakier

prender cappello (przen.) poczuć się 
urażonym

CAPRA 
salvare la capra e cavoli tak 

postępować, by wilk był syty i owca 
cała

CAPRICCIO
fare i capricci grymasić, kaprysić
levarsi/togliersi un capriccio 

zaspokoić kaprys

CAPRIOLA
fare le capriole (przen.) dokonywać 

cudów (by coś zrobić)
fare le capriole di gioia skakać 

z radości
fare una capriola (przen.) dokonać 

wolty (np. w poglądach); odmienić 
się

CAPRO
essere il capro espiatorio być kozłem 

ofiarnym

CARBONE
essere/stare sui carboni ardenti 

siedzieć jak na rozżarzonych 
węglach

nero come il carbone/la pece czarny 
jak węgiel/jak smoła

CARICA
dare la carica a qlcu.  zdopingować 

kogoś
passo di carica zdecydowany/szybki 

krok
tornare alla carica nalegać; ponawiać 

prośbę/żądanie

CARICARE
caricare la mano nie żałować ręki; 

bić, walić  
caricare lo stomaco przejeść się
caricare le tinte przejaskrawiać (coś) 

CARLONA 
alla carlona byle jak; pobieżnie; 

na kolanie
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fare qlco. alla carlona robić coś byle 
jak; odwalać coś

CARNE
avere molta carne addosso być 

otyłym; być przy kości
avere poca carne addosso być 

szczupłym
carne da maccello/da cannone mięso 

armatnie (przen.)
essere bene in carne wyglądać 

kwitnąco
in carne e ossa we własnej osobie
mettere molta carne al fuoco łapać 

kilka srok za ogon; robić 
kilka rzeczy naraz 

né carne né pesce ni pies, ni wydra; 
ni to kaczor, ni to kaczka; 
ni to ni owo

CARO
costare caro  wiele (kogoś) kosztować 

(przen.)
pagarla cara  drogo (za coś) zapłacić 

(przen.)
tenere caro wysoko cenić

CARRO
l’ultima ruota del carro piąte koło 

u wozu (przen.)
mettere il carro innanzi ai buoi 

dzielić skórę na niedźwiedziu; 
przedwcześnie coś robić

CARTA 
andare/mandare a carte quarantotto 

rozpaść się, rozlecieć się/ 
zaprzepaścić , zepsuć

avere le carte in regola mieć papiery/
dokumenty w porządku

cambiare le carte in tavola (przen.) 
odwracać kota ogonem

dare carta bianca /libera a qlcu. dać 
komuś wolną rękę; dać komuś carte 
blanche

sulla carta na papierze; teoretycznie

CASA
abitare a casa del diavolo mieszkać 

tam, gdzie diabeł mówi dobranoc
cambiare casa przeprowadzić się
essere di casa być przyjacielem domu
fatto in casa domowej roboty
mettere su casa założyć rodzinę
non sapere dove qlco. stia di casa 

nie mieć o czymś pojęcia 
Tieni le mani a casa! Trzymaj ręce 

przy sobie!

CASCARE 
cascare dalla stanchezza padać 

ze zmęczenia
cascarci dać się nabrać, złapać się 

na coś
Ci sei cascato! (Ale) wpadłeś!
Non casca il mondo! Świat sie nie 

zawali!
Qui casca l’asino! Tu jest/leży pies 

pogrzebany! 

CASSA
battere cassa (pot.) prosić o pieniądze

CASTAGNA
cavare la castagna dal fuoco con le 

zampe del gatto (przen.) wyciągać 
kasztany z ognia cudzymi rękami 
(wykorzystać kogoś 
do czegoś) 

togliere/levare/cavare le castagne dal 
fuoco a/per qlcu. (przen.) wyciągać 
dla/za kogoś kasztany z ognia 
(narażać się dla kogoś, robić coś 
za kogoś) 

prendere qlcu. in castagna przyłapać 
kogoś na czymś/na gorącym uczynku

CASTELLO
crollare/cadere come un castello di 

carte rozpaść się jak domek z kart
fare castelli in aria budować zamki 

na lodzie; fantazjować 
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CAVALLERIA 
passare in cavalleria (przen., żarg., 

o rzeczy) nie wrócić do właściciela, 
zniknąć 

CAVALLETTA
essere come le cavallette, essere 

peggio delle cavallette być bardzo 
namolnym/natrętnym

CAVALLINA
correre la cavallina prowadzić 

hulaszczy tryb życia; uganiać się 
za spódniczkami

CAVALLO
A caval donato non si guarda in 

bocca (przysł.).Darowanemu 
koniowi nie zagląda się w zęby

a cavallo di due secoli na przełomie 
wieków

a ferro di cavallo w podkowę
andare col cavallo di San Francesco 

chodzić pieszo
Campa cavallo (che l’erba cresce) 

(przysł.). Czekaj tatka latka.
cavallo di battaglia popisowy numer 

(aktora);  czyjaś mocna strona
cavallo di Troia (przen.) koń trojański
dose da cavallo końska dawka
essere a cavallo być w dobrym 

położeniu/w korzystnej sytuacji
febbre da cavallo wysoka gorączka
stare a cavallo di qlco. siedzieć 

na czymś okrakiem

CAVALLUCCIO 
portare qlcu. a cavalluccio nosić 

kogoś na barana

CAVOLO
cavoli riscaldati odgrzewane kotlety 

(przen.)
Col cavolo! Nigdy w świecie!
del cavolo (o rzeczach) do kitu 
entrarci come i cavoli a merenda 

pasować jak pięść do nosa/ jak 
kwiatek do kożucha

non capirci un cavolo (eufem., pot.) 
guzik z czegoś rozumieć; nic nie 
rozumieć

non valere un cavolo (eufem., pot.) 
być guzik wartym

Che cavolo vuoi? (wulg.) Co chcesz 
do cholery?

non me ne importa un cavolo (wulg.) 
guzik/gówno mnie (to) obchodzi

testa di cavolo (eufem.) zakuty łeb
Un cavolo! Guzik! Nic a nic!

CENERE
covare sotto la cenere (przen., 

o uczuciach) tlić się
ridurre qlco. in cenere (przen.) 

obrócić coś w popiół; zniszczyć coś 
doszczętnie

risorgere dalle ceneri  powstać 
z popiołów

CERVELLO 
avere il cervello di una gallina/di una 

formica mieć kurzy/ptasi móżdżek
avere un gran cervello (przen.) być 

bardzo inteligentnym/mądrym
bruciarsi, farsi saltare le cervella 

zastrzelić się; palnąć sobie w łeb
dare di volta il cervello (pot., żart.) 
świrować

lambricarsi/stillarsi il cervello (przen.) 
łamać sobie głowę

Ti sei bevuto il cervello? (pot.) 
Zwariowałeś?

tornare in cervello (przen.) zmądrzeć, 
opamiętać się

Usa il cervello! Puknij się w głowę! 
Pomyśl!

CHIARO 
a chiare note otwarcie, jasno, bez 

niedomówień
avere le idee chiare wiedzieć, czego 

się chce
chiaro come la luce del sole jasne jak 

słońce
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con questi chiari di luna (przen.) 
w tych ciężkich czasach

È chiaro? Jasne?
essere chiaro wyrażać się zrozumiale
dirla chiara mówić bez ogródek/

prosto z mostu 
cantarla chiara (pot.) nawrzucać 

(komuś), objechać (kogoś)
non vederci chiaro in qlco. mieć 

podejrzenia co do czegoś; nie 
rozumieć dobrze czegoś

mettere in chiaro qlco. wyjaśnić/
naświetlić coś

vedere chiaro in qlco. dobrze się 
w czymś orientować 

CHIAVE
chiavi in mano pod klucz 

(np. wykończone mieszkanie)  
chiudere a chiave zamknąć na klucz
essere fuori chiave, uscire di chiave 

1. pleść trzy po trzy 
2. fałszować (śpiewając)

essere/stare in chiave trzymać się 
tematu

in chiave z punktu widzenia
tenere qlco. sotto la chiave trzymać 

coś pod kluczem

CHIODO
attaccare qlco. al chiodo (przen.) 

zawiesić coś na kołku; 
zaprzestać jakiejś działalności

battere sullo stesso chiodo powracać 
w kółko do tego samego

Chiodo scaccia chiodo (przysł.). Klin 
klinem wybija.

magro come un chiodo chudy jak 
szczapa/jak patyk

non battere chiodo nie nie zarobić 
(na czymś); nic nie uzyskać

ribadire il chiodo maglować to samo; 
obstawać przy swoim  

roba da chiodi coś absurdalnego/
niewiarygodnego

CICCA 
non valere una cicca nie być wartym 

złamanego grosza

CIELO
a cielo aperto pod gołym niebem
Apriti cielo! Wielkie nieba!
Cascasse il cielo!, Caschi il cielo! 
Żeby nie wiem co (się stało)!

essere al settimo cielo (przen.) być 
w siódmym niebie

innalzare, portare qlcu. al cielo 
wychwalać kogoś pod 
niebiosa 

non stare né in cielo né in terra nie 
mieścić się w głowie

toccare il cielo con un dito (przen.) 
nie posiadać się ze szczęścia

CIGLIO
aggrottare le ciglia (o człowieku) 

spochmurnieć 
in un batter di ciglio w mgnieniu oka
senza batter ciglio bez zmrużenia oka 

CIGNO 
il canto del cigno (przen.) łabędzi 
śpiew

CILECCA
far cilecca  1. (o broni) nie wypalić 

2. (przen.) nie wypalić; rozłożyć się 
(np. na egzaminie)

CINGHIA 
tirare/stringere la cinghia (przen.) 

zaciskać pasa

CINQUE
avere i (propri) cinque minuti 

(przen.) mieć swoje pięć minut
dare, battere un/il cinque (pot.) 

przybić piątkę
in cinque minuti szybciutko
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CIRCOLO
circolo vizioso błędne koło

CIVETTA 
fare la civetta (o kobiecie) kokietować

CODA
andarsene con la coda fra le gambe 

(przen.) odejść z podkulonym 
ogonem; doznać upokorzenia; 
odejść z kwitkim

avere la coda di paglia (przen.) mieć 
nieczyste sumienie

coda di cavallo koński ogon (fryzura)
fare la coda stać w kolejce
guardare con la coda dell’occhio 

patrzeć/spoglądać kątem oka
non avere né capo né  coda nie 

trzymać sie kupy; nie mieć ani rąk 
ani nóg (przen.)

reggere la coda a qlcu. podlizywać się 
komuś 

rizzare la coda (przen.) nabrać odwagi

COLLO 
a rotta di collo na złamanie karku, 

na łeb na szyję
bere a collo pić z gwinta/prosto 

z butelki
essere con la corda al collo (przen.) 

mieć nóż na gardle

COLMO
È il colmo! To już szczyt (wszystkiego)!
per colmo di sventura na domiar 

nieszczęścia

COLORE
dirne di tutti i colori wygarnąć, 

nagadać (komuś); zwymyślać (kogoś)
dipingere qlco. a vivaci colori (przen.) 

przejaskrawiać coś, przedstawiać coś 
w jaskrawych barwach

farne di tutti i colori narozrabiać; 
napsocić; narobić bigosu

farsi di tutti i colori mienić się 
na twarzy (ze złości itp.)

vedere tutto di colore rosa  (przen.) 
widzieć wszystko w różowych 
barwach

COLPO
a colpo d’occhio na pierwszy rzut oka
a colpo sicuro na pewniaka 
colpo basso cios poniżej pasa (także 

przen.)
colpo della strega (pot.) lumbago, 

postrzał, heksenszus 
colpo di coda ostatnie podrygi
colpo di fortuna szczęśliwy traf
colpo di fulmine (przen.) miłość 

od pierwszego wejrzenia
colpo di scena niespodziewany zwrot 

sytuacji, wolta
colpo di sole udar słoneczny
colpi di sole, colpi di luce balejaż 

(fryzura)
colpo di testa pochopna decyzja; 

wyskok
dare il colpo di grazia a qlcu.  

(przen.) dobić, wykończyć kogoś
dare il colpo di spugna a qlco. 

(przen.) puścić coś w niepamięć
sbagliare il colpo chybić

COLTELLO
avere il coltello per il  manico mieć 

nad kimś przewagę; być panem 
sytuacji

lotta a coltello  walka na noże (przen.)
prendere il coltello per la lama 

szkodzić sobie samemu; źle 
na czymś wyjść

COMODO 
Ciò mi fa/mi torna comodo. To mi 

pasuje/odpowiada; to mnie urządza 
/jest mi na rękę

con tutto comodo bez pośpiechu, 
spokojnie

fare il proprio comodo robić  (coś) 
według własnego uznania 
(tak, jak komuś wygodnie)
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• COMPLIMENTO – CORTO 

526

COMPLIMENTO
fare complimenti robić ceregiele, 

certować się
senza (tanti) complimenti bez 

ceregieli

COMPRARE
comprare a scatola chiusa kupować 

kota w worku
vendere qlco. come s’è comprata 

przekazać coś dalej, tak jak się 
usłyszało

COMPRENDONIO
essere duro di comprendonio (żart.)

mięć ciężki pomyślunek

CONCIARE
conciare qlcu. per le feste 

wygarbować komuś skórę; 
porządnie kogoś urządzić/pobić 

CONTARE
contare come le due di coppe nie 

liczyć się; nie mieć wpływu 
(na coś)

contare le pecore (żart.) liczyć barany 
(nie mogąc zasnąć)

si contano sulle dita/sulla punta delle 
dita można policzyć na palcach 
jednej ręki (rzeczy, osoby)

CONTO
fare conti addosso a qlcu. (przen.) 

zaglądać komuś do kieszeni 
per conto mio co do mnie, jeśli 

chodzi o mnie
rendere conto di qlco. zdawać 

sprawę/tłumaczyć się z czegoś
rendersi conto di qlco. zdać sobie 

z czegoś sprawę 
saldare, chiudere il conto (przen.) 

wyrównać rachunki

CONTROPIEDE 
prendere qlcu. in/di contropiede 

wziąć kogoś z zaskoczenia

CONVENTO
accontentarsi di quel che passa per il 

convento zadowolić się tym, co się 
ma/co się dostaje do jedzenia

CORDA
dare corda a qlcu. dać komuś 

swobodę działania; nie naciskać 
na kogoś

essere con la corda al collo mieć nóż 
na gardle

essere giù di corda mieć chandrę; 
być w dołku

Non nominare la corda in casa 
dell’impiccato (przysł.). Nie mówi 
się o sznurze w domu wisielca.

tagliare la corda (przen.) uciec, 
ulotnić się, prysnąć

tenere qlcu. sulla corda (przen.) 
trzymać kogoś w napięciu/ 
w niepewności

CORNO
dire corna di qlcu. obmawiać kogoś
fare le corna odpukać w niemalowane 

drewno
mettere/fare le corna a qlcu. (pot.) 

przyprawiać komuś rogi (zdradzać 
kogoś)

Non capisco un corno. Nic a nic nie 
rozumiem.

Non me ne importa un corno. Guzik 
mnie to obchodzi; mam to gdzieś.

prendere il toro per le corna (przen.) 
wziąć byka za rogi

Un corno! Guzik! Figa z makiem!

CORRERE
correre dietro alle donne uganiać się 

za spódniczkami; latać za kobietami
correre un rischio ryzykować, narażać 

się na ryzyko
corre voce che... krąży wieść, że…

CORTO
Alle corte! Do rzeczy!
andare per le corte streszczać się
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 COSA – CUORE •

527

essere a corto di qlco. mieć czegoś 
za mało/w niewystarczającej ilości

per farla corta krótko mówiąc; 
podsumowując, reasumując

COSA
arrivare a cose fatte przyjść 

na gotowe
Bella cosa! Ładne rzeczy!
Come stanno le cose? Jak się mają 

rzeczy?; jak stoją sprawy?
È tutt’altra cosa. To zupełnie coś 

innego.
per prima cosa przede wszystkim
sopra ogni cosa ponad wszystko
Tante (buone) cose! Wszystkiego 

najlepszego!

COTTA 
furbo di tre cotte kuty na cztery nogi
prendere una cotta per qlcu. 

zadurzyć się w kimś

COVARE
covare qlcu., qlco. con gli occhi 

pożerać kogoś, coś oczyma
Gatta ci cova! W tym coś jest! W tym 

coś się kryje!

CREPAPELLE 
mangiare a crepapelle najeść się 

do syta, przejeść się
ridere a crepapelle śmiać się 

do rozpuku

CRESTA
abbassare la cresta (przen.) spuścić 

z tonu
alzare la cresta (przen.) zadzierać 

nosa; pysznić się
essere sulla cresta dell’onda (przen.) 

być na fali; mieć powodzenie 
far abbassare la cresta a qlcu. 

(przen.) dać komuś prztyczka 
w nos

CROCE 
Ad ognuno la sua croce (przysł.). 

Każdy swój krzyż dźwiga.
a occhio e croce na oko, 

w przybliżeniu
fare a testa e croce, fare testa e croce 

grać w orła i reszkę 
farci una croce sopra (przen.) 

postawić/położyć na czymś krzyż(yk)
in croce na krzyż
la croce degli analfabeti  krzyżyk 

(zamiast podpisu)
mettere in croce (przen.) dręczyć 

(kogoś), nie dawać (komuś) spokoju
portare la croce (przen., pot.) dźwigać 

swój krzyż
quattro parole in croce kilka słów 

na krzyż
stare con le braccia a croce (przen.) 

stać/siedzieć z założonymi rękami 
(nic nie robić)

CUFFIA
uscire per il rotto della cuffia wyjść 

z czegoś cudem/obronną ręką

CULO 
avere culo/del culo (przen.) mieć fart
avere, essere una faccia di/da culo 

(przen.) być bezczelnym
Che culo! (przen.) Co za szczęście! 
essere culo e camicia con qlcu. 

(przen.) być z kimś za pan brat
fare il culo a qlcu. (wulg.) udupić 

kogoś; oszkapić kogoś; wystawić 
kogoś do wiatru 

leccare il culo a qlcu. (wulg.) lizać  
komuś dupę (podlizywać się komuś)

mandare qlcu. a fare in culo (wulg.) 
posłać kogoś do diabła

prendere/pigliare qlcu. per il culo 
(wulg.) nabijać się z kogoś; robić 
kogoś w konia

CUORE
a cuor leggero z lekkim sercem
amico del cuore przyjaciel od serca
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• DADO – DENARO 

528

avere il cuore di pietra/di ferro/di 
ghiaccio  mieć serce 
z kamienia; być bez serca

avere il cuore sulle labbra mieć 
serce na dłoni (być szczerym/
otwartym)

donna del cuore wybranka serca
farsi cuore zebrać się na odwagę, 

dodać sobie odwagi
mangiarsi/rodersi il cuore gryźć się; 

mieć wyrzuty sumienia
mettersi il cuore in pace pogodzić się 

z czymś
Occhio non vede, cuore non dole 

(przysł.). Co z oczu, to z serca.
persona di buon cuore człowiek 

wielkiego serca
prendersi qlco. al cuore wziąć sobie 

coś do serca
senza cuore bez serca, bezlitosny 

(człowiek)
spezzare il cuore a qlcu. złamać 

komuś serce
stare a cuore a qlcu. leżeć komuś 

na sercu
toccare il cuore di qlcu. ująć kogoś za 

serce (wzruszyć kogoś)

D
DADO 
far diciotto con tre dadi mieć 

szczęście/fart
il dado è tratto (przen.) kości zostały 

rzucone

DANNO
restare col danno e con le beffe dać 

się wystrychnąć na dudka

DARE, DARSI
darci sotto nie poddawać się
dare ai/sui nervi działać na nerwy
dare alla testa (o alkoholu) uderzyć 

do głowy
dare del tu a qlcu. być z kimś na ty; 

tykać kogoś
dare fastidio a qlcu. przeszkadzać 

komuś
dare nell’occhio wpaść w oko
dare nel segno trafić w dziesiątkę
dare noia 1. zanudzać 2. dokuczać; 

przeszkadzać
dare ragione a qlcu. przyznać komuś 

rację
darla vinta a qlcu. ustępować komuś
darsele pobić się
darsi al bere rozpić się
darsi al lavoro poświęcić się pracy
darsi da fare wysilać się; zabiegać 

(o coś)
darsi delle arie chwalić się; zadzierać 

nosa
darsi per vinto poddać się, dać 

za wygraną
può darsi być może

DATA
da lunga data od dawna
di lunga, fresca data starej, świeżej 

daty

DEBOLE
avere un debole per qlcu., qlco. mieć 

słabość do kogoś, do czegoś 
il punto/lato debole (przen.) słaba 

strona

DENARO
buttare il denaro (przen.) wyrzucać 

pieniadze w błoto
denaro sporco (przen.) brudne 

pieniądze
sciupare tempo e denaro tracić czas 

i pieniądze
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 DENTE – DITO •
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Sono a corto di denaro. Krucho 
u mnie z pieniędzmi. 

DENTE 
a denti stretti wbrew woli, niechętnie
al dente niedogotowany, al dente
armato fino ai denti uzbrojony 

po zęby
avere il dente avvelenato contro 

qlcu. żywić do kogoś żal/urazę; 
być ciętym na kogoś

battere i denti szczękać zębami
mettere qlco. sotto i denti wrzucić 

coś na ząb; przegryźć coś
Non è pane per i tuoi denti . To nie 

dla ciebie; to cię przerasta; zęby 
sobie na tym połamiesz

stringere i denti zacisnąć zęby
tirato con i denti (przen.) naciągany

DIAVOLO
avere un diavolo per capello 

(przen.) mieć diabła za pazuchą; 
złościć się

essere come il diavolo e l’acqua 
santa być jak ogień i woda

fare il diavolo a quattro 1. 
hałasować, rozrabiać 2. dwoić się 
i troić

il diavolo ci ha messo la coda 
diabeł maczał w tym palce

Il diavolo non è cosi brutto come lo 
si dipinge (przysł.). Nie taki diabeł 
straszny, jak go malują.

mandare qlcu. al diavolo posłać 
kogoś do diabła

mandare tutto al diavolo rzucić 
wszystko w diabły

saperne una più del diavolo być 
cwanym/kutym na cztery nogi

Va’ al diavolo! Idź do diabła!

DIRE
a dire il vero prawdę mówiąc
A chi lo dici! Komu to mówisz!

Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei 
(przysł.). Z jakim przestajesz, takim 
się stajesz.

dire chiaro e tondo powiedzieć coś 
wprost/bez ogródek

dire qlco. fra i denti 1. mamrotać 
coś 2. cedzić słowa przez zęby

dire la sua powiedzieć swoje
dirle grosse palnąć(coś) bez namysłu
dirne un sacco e una sporta 

powiedzieć do słuchu
non c’è che dire nie ma co mówić
non farselo dire due volte nie kazać 

sobie powtarzać dwa razy
per sentito dire ze słyszenia
trovare da dire su qlco. czepiać się, 

krytykować
vale a dire to znaczy, to jest

DISGRAZIA 
disgrazia volle che... pech chciał, 
że...

Le disgrazie non vengono mai sole 
(przysł.). Nieszczęścia  zawsze 
chodzą parami.

per mia disgrazia na moje 
nieszczęście

portare disgrazia przynosić pecha

DISTURBO
Mi scusi il disturbo. Przepraszam, 
że niepokoję.

prendersi il disturbo di fare qlco. 
zrobić komuś jakąś uprzejmość

Tolgo il disturbo. Nie przeszkadzam 
już dłużej ; żegnam pana/panią

DITO
(da) leccarsi le dita palce lizać
essere a un dito da qlco. być o włos 

od czegoś
legarsela al dito popamiętać (coś 

komuś); zapamiętać urazę
mettere il dito sulla piaga 

rozdrapywać rany; poruszyć 
bolesny temat
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• DOCCIA – ESSERE 

530

mordersi le dita (przen.) być złym 
na siebie; pluć sobie w brodę 

mostrare a dito wytykać palcem
non muovere/alzare un dito per 

qlcu. nie ruszyć/kiwnąć nawet 
palcem w czyjejś sprawie

DOCCIA
doccia fredda (przen.) zimny 

prysznic; kubeł zimnej wody

DOMINIO
essere di pubblico dominio być 

powszechnie wiadomym/znanym

DORMIRE
Chi dorme non piglia pesci (przysł.). 

Pieczone gołąbki nie lecą same 
do gąbki.

dormire come un ghiro/come un 
masso spać jak suseł/jak kamień 

dormire in piedi spać na stojąco
dormirci sopra (przen.) przespać się 

z czymś (z tematem, 
z podjęciem decyzji)

dormire tra due guanciali  spać 
spokojnie, nie obawiać się niczego

dormire il sonno del giusto spać 
snem sprawiedliwego

è un tipo che non dorme  
to sprytny/obrotny facet

DURO 
dura necessità przykra konieczność
duro di cuore nieczuły
duro d’orecchi głuchawy
duro di testa tępak, ciężko myślący
essere un duro być twardzielem; 

być bez skrupułów
osso duro (da rodere) 1. 

(o problemie) twardy orzech 
do zgryzienia 2. (o człowieku) 
twarda sztuka

tener duro nie poddawać się, nie 
ustępować 

E
ELEFANTE 
muoversi come un elefante in una 

cristalleria poruszać się jak słoń 
w składzie porcelany 

EMINENZA
eminenza grigia szara eminencja

EPOCA
fare epoca  przejść do historii

ERBA
fare da ogni erba un fascio wkładać/

wrzucać wszystko do jednego worka 
(przen.)

in erba początkujący (lekarz, technik 
itp.)

non è l’erba del suo orto to nie jego/
jej pomysł

ERTA
stare all’erta być czujnym, być 

w gotowości

ESSERE 
c’era una volta... był/była sobie raz...
Ci sei? (pot.) Zrozumiałes? Kapujesz?
Ci siamo! 1. Jesteśmy na miejscu! 2. 

Udało się!
Come sarebbe a dire? To znaczy?
come se nulla fosse jak gdyby nigdy 

nic
e così sia amen
E sia! Niech będzie!
essere al sicuro być bezpiecznym
essere altrove być gdzie indziej 

myślami; bujać w obłokach
essere al verde być bez grosza
essere di guardia stać na straży
essere di moda być w modzie
essere di cattivo/buon umore być w  

złym/dobrym humorze

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   530Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   530 3-01-12   12:52:013-01-12   12:52:01

3136893



3136893

 ESTASI – FALSO •

531

essere di ritorno być z powrotem, 
wrócić

essere di turno mieć dyżur
essere fuori di sé wyjść z siebie, 

stracić panowanie nad sobą
essere in dubbio/in forse 

powątpiewać, mieć wątpliwości
essere in ferie być na urlopie
essere in piedi być na nogach
essere in sé panować nad sobą
essere nei guai być w opałach
essere nel bisogno być w potrzebie
essere nel proprio elemento być 

w swoim zywiole
essere o non esssere być albo 

nie być
può essere być może
sarà może tak i jest
Siamo alle solite! Znowu to samo!

ESTASI
andare in estasi wpadać w ekstazę
essere in estasi (żart.) być 

roztargnionym

ESTRO
a estro zależnie od nastroju

ETICHETTA 
assegnare/appiccicare un’etichetta 

a qlcu. (przen.) przylepić/przypiąć/
przyczepić komuś jakąś etykietę 
(przypisać pewne cechy)

F
FACCIA 
Alla faccia ! Choroba! Psiakość!
Alla faccia tua! A niech cię! 
alla faccia di qlcu. na złość komuś

avere la faccia tosta mieć tupet; być 
bezczelnym

cambiare faccia zmienić oblicze
dire le cose in faccia mówić prosto 

z mostu; mówić prawdę w oczy
faccia a faccia twarzą w twarz
faccia patibolare zakazana gęba 
in faccia a qlco. naprzeciwko czegoś
non guardare in faccia a nessuno  

nie liczyć się z nikim; być 
bezwzględnym

perdere la faccia (przen.) stracić twarz
ridere in faccia a qlcu. śmiać się 

komuś w twarz/w nos
salvare la faccia zachować twarz 
uomo a due facce człowiek 

dwulicowy
voltar faccia a qlcu. (przen.) odwrócić 

się od kogoś 

FAGIOLO
andare a fagiolo (pot.) przypaść 

do gustu
capitare a fagiolo (pot.) spaść jak 

z nieba; przyjść w samą porę 

FAGOTTO 
far fagotto zwinąć manatki; wynieść 

się

FALLO
cogliere qlcu. in fallo przyłapać kogoś 

(na czymś)
mettere il piede nel fallo potknąć się 

(także przen.)
senza fallo bez wątpienia; 

niezawodnie; na pewno

FALSARIGA 
seguire la falsariga di qlcu. brać 

kogoś za przykład

FALSO
passo falso fałszywy krok (także 

przen.) 
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• FAME – FATICA 

532

essere su una falsa strada (przen.) 
być na złej drodze 

fare carte false być gotowym 
na wszystko  

pista falsa fałszywy trop
toccare un tasto falso (przen.) 

dotknąć czułego miejsca/punktu

FAME
avere una fame da lupo/da lupi być 

głodnym jak wilk
essere brutto come la fame być 

brzydkim jak noc
La fame è cattiva consigliera (przysł.). 

Głód jest złym doradcą.
lungo come la fame bardzo długi
morire di fame (pot.) umierać 

z głodu
un morto di fame nędzarz

FANALINO
essere il fanalino di coda  (przen.) 

być na szarym końcu

FANTASIA 
avere fantasia di qlco. mieć na coś 

chętkę
fantasia malata chora wyobraźnia
lavorare di fantasia fantazjować

FANTASMA 
essere il fantasma di sé stesso być 

cieniem samego siebie; wyglądać 
jak zjawa

FARE, FARSI
avere un bel fare mieć (z czymś) 

dużo zachodu
fa caldo jest ciepło
fa freddo jest zimno
farcela dawać sobie radę
fare a botte grzmocić się
fare a meno di qlco., di qlcu. obejść 

się bez czegoś, kogoś
fare a pugni okładać się pięściami
fare benzina, fare il pieno di benzina 

tankować, zatankować do pełna

fare e disfare robić, co się komu 
żywnie podoba; panoszyć się 

fare finta di udawać
fare forca/ fuga/ vela wagarować
fare la bella vita korzystać z życia 
farla finita 1.skończyć z czymś 2. 

skończyć ze sobą
farla franca wykaraskać się; upiec 

się, udać się; wykręcić się sianem
farla sporca postępować po świńsku; 

robić (komuś) świństwa
far male 1. boleć 2. szkodzić
far ridere rozśmieszać
far sapere powiadomić, dać znać
farsela addosso (pot.) zrobić pod 

siebie/w portki (także ze strachu)
farsela con qlcu.  rozumieć się 

z kimś; trzymać z kimś sztamę
farsi in quattro (przen.) dwoić się 

i troić
farsi strada (przen.) zdobyć pozycję, 

osiągnąć sukces; dorobić się
farsi una donna (wulg.) przelecieć 

kobietę
far vedere pokazać
non averci a che fare nie mieć 

z czymś do czynienia
Non fa nulla! Nieważne! Nie 

szkodzi! 
non farcela più nie móc wytrzymać; 

nie dawać sobie już  rady
non fare niente nic nie robić, lenić 

się

FARINA
non essere farina del proprio 

sacco nie być własnym dziełem/
pomysłem

FATICA
a/con fatica z trudem, z wysiłkiem; 

z ledwością 
durare fatica a fare qlco. ciężko 

przychodzić; z trudem coś robić; 
napotykać trudności 

fatica di Sisifo Syzyfowa praca
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fatica sprecata/vana daremny trud

FATTO
andarsene per i fatti propri odejść 

w swoją stronę
dire a qlcu. il fatto suo wygarnąć 

komuś (to, na co zasługuje)
farsi i fatti propri zajmować się 

swoimi sprawami 
fatto compiuto fakt dokonany
passare a vie di fatto przejść 

do rękoczynów
porre qlcu. davanti al fatto 

compiuto postawić kogoś przed 
faktem dokonanym

sapere il fatto proprio znać się 
na rzeczy; znać się na czymś

venire ai fatti przejść do rzeczy

FEGATO
avere del fegato być odważnym; 

mieć charakter
farsi venire il mal di fegato gryźć się 

(czymś); zamartwiać się 
mangiarsi/rodersi il fegato mieć coś 

na wątrobie (przen.); złościć się

FERRO
Battere il ferro finché caldo 

(przysł.). Trzeba kuć żelazo, póki 
gorące.

essere ai ferri corti con qlcu. być 
z kimś na noże

morire sotto i ferri umrzeć pod 
nożem (podczas operacji)

Tocca ferro! Odpukaj 
w niemalowane drewno!

FESSO 
far fesso qlcu. (pot.) zrobić kogoś 

w konia; wystrychnąć kogoś 
na dudka

FESTA
conciare qlcu. per le feste 

wygarbować komuś skórę; dolać 
komuś; porządnie kogoś urządzić

È finita la festa! Żarty sie skończyły! 
Koniec pieśni!

fare festa świętować
far festa a qlcu. witać kogoś 

wylewnie
fare la festa a qlcu. sprzątnąć  kogoś 

(zabić) 
guastare la festa a qlcu. zepsuć 

komuś humor

FIACCA 
battere la fiacca (pot.) obijać się, 

bumelować

FIASCO
fare fiasco zrobić klapę; nie udać 

się, nie powieść się
fiasco su tutta la linea fiasko 

na całej linii

FIATO
buttar via/sprecare/consumare 

il fiato strzępić sobie język 
nadaremnie

col fiato sospeso wstrzymując 
oddech; z zapartym tchem

essere tutto fiato sprecato pójść 
na marne; nie dać rezultatu

restare senza fiato zaniemówić, 
osłupieć (np. ze zdziwienia)  

tutto d’un fiato  1. jednym tchem 2. 
duszkiem

FIATONE 
avere il fiatone zasapać się; dostać 

zadyszki

FICO
foglia di fico listek figowy
Non me ne importa un fico (secco)! 

(pot.).Guzik mnie to obchodzi!
non valere un fico (pot.) być nie 

wartym złamanego szeląga

FIGLIO
figlio di papà synalek tatusia
figlio di mamma maminsynek
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figlio della fortuna dziecko 
szczęścia

Salute e figli maschi! Sto lat! 
Na zdrowie! (mówi się, gdy ktoś 
kichnął)

tale il padre, tale il figlio jaki ojciec, 
taki syn

FIGURA 
Bella figura! (iron.) Ładne rzeczy!
fare una bella figura wypaść dobrze
fare una brutta figura wypaść źle; 

skompromitować się
fare la figura di... zachować się jak…
fare una figuraccia wywrzeć fatalne 

wrażenie

FILARE 
al tempo che Berta filava w dawnych 

czasach; za króla Ćwieczka
Fila! Spływaj! Zmykaj!
filare all’inglese wyjśc po angielsku
filare il perfetto amore 1. 

prawdziwie/bardzo się kochać 
2. zgadzać się między sobą 

FILO
dare il filo da torcere a qlcu. (przen.) 

zabić komuś ćwieka; postawić kogoś 
w trudnej sytuacji

essere attaccato a un filo (przen.) 
wisieć na włosku

essere legato a doppio filo con 
qlcu. (przen.) być do kogoś bardzo 
przywiązanym; być nierozłącznym

fare il filo a una ragazza  (pot.) 
podrywać dziewczynę

filo di Arianna nić Ariadny
perdere il filo (del discorso) stracić 

wątek
per filo e per segno dokładnie, 

szczegółowo (opowiedzieć, napisać)
stare a filo stać prosto

FINE
alla fine  1. w końcu 2. pod koniec

alla fin fine, in fin dei conti koniec 
końców; ostatecznie

essere al prinicpio della fine być 
początkiem końca

FINIRE
farla finita con qlco. skończyć 

z czymś
finire sulla forca/sul patibolo 

skończyć na szubienicy
finirla skończyć, dać spokój
La vuoi finire! Przestaniesz wreszcie?!
Tutto è bene quel che finisce bene 

(przysł.). Wszystko dobre, 
co się dobrze kończy

FIOCCO
coi fiocchi, con i fiocchi e 

controfiocchi wspaniały; świetny; 
co się zowie

FIUTO
al fiuto (książk.) na pierwszy rzut oka, 

od razu 
avere fiuto mieć (dobrego) nosa

FLAGRANTE
cogliere qlcu. in flagrante przyłapać 

kogoś in flagranti/na gorącym 
uczynku

FOCACCIA 
rendere pane per focaccia odpłacić 

pięknym za nadobne

FOGLIA 
mangiare la foglia (przen.) zwietrzyć 

(coś); zwąchać pismo nosem 
non muovere foglia nie ruszyć nawet 

palcem; pozostawić rzeczy swojemu 
biegowi

tremare come una foglia drżeć/trząść 
się jak listek/jak osika

FOLLIA
alla follia, fino alla follia 

do szaleństwa 
fare follie szaleć, bawić się; wariować
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fare follie per qlco., qlcu. przepadać 
za czymś, szaleć za kimś

FONDO
a fondo dogłębnie, dokładnie
andare fino in fondo zgłębić (coś)
in fondo, in fondo in fondo w gruncie 

rzeczy; w końcu, ostatecznie
in fondo a w głębi (czegoś)

FORCHETTA
essere una buona forchetta być 
łakomczuchem/żarłokiem

FORCA
far forca wagarować
Va’ alla/sulla forca! Powieś się! Idź 

do diabła!

FORMA
essere in buona forma być w dobrej 

formie 
essere in cattiva forma być w złej 

formie
salvare le forme zachować pozory
sotto forma di... pod postacią (czegoś)

FORSE
essere/stare  in forse być/stać pod 

znakiem zapytania; być niepewnym
mettere in forse podać w wątpliwość
senza forse z pewnością; bez 

wątpienia

FORTE
andare forte (pot.) 1. szybko iść/

jechać 2.  przeć do przodu; odnosić 
sukcesy

essere forte in qlco. być w czymś 
dobrym/mocnym

farsi forte di nabrać odwagi

FORTUNA 
avere fortuna mieć szczęście
con una botta di fortuna psim 

swędem
con varia fortuna ze zmiennym 

szczęściem

figlio della fortuna dziecko szczęścia
fortuna nella sfortuna szczęście 

w nieszczęściu
per fortuna na szczęście
portare fortuna przynosić szczęście
tentare la fortuna  próbować 

szczęścia (np. w grze)

FORZA
a forza di za pomocą, (czegoś); 

dzięki (czemuś)
forza d’animo siła ducha
forza maggiore siła wyższa
in forza di na mocy, na postawie 

(czegoś)
per amore o per forza po dobroci 

albo siłą
per forza 1. z musu, z konieczności 2. 

oczywiście, jasne 
3. za wszelką cenę, koniecznie

FOSSA
essere con un piede in fossa być 

jedną nogą w grobie (przen.)
fossa dei serpenti (przen.) dom 

wariatów, wariatkowo
scavarsi la fossa con le proprie mani 

kopać sobie grób własnymi rękami 
(przen.)

FOSSO
saltare il fosso (przen.) podjąć ważną/

trudną decyzję

FRADICIO
essere bagnato fradicio być 

przemoczonym do suchej nitki
essere innamorato fradicio być 

zakochanym po uszy
essere ubriaco fradicio być zalanym 

w pestkę/pijanym jak bela

FRANCO
farla franca wykręcić się sianem; 

wykaraskać się; udać się, upiec się; 
ujść na sucho
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FRECCIA
correre come una freccia biec/

pędzić jak strzała

FREDDO
a freddo 1. na zimno 2. na zimno, 

bez emocji
a mente fredda (przen.) na trzeźwo, 

po opadnięciu emocji
fa freddo jest zimno
ho freddo jest mi zimno
Non mi fa né caldo né freddo. Ani 

mnie to ziębi ani grzeje.

FREGARE, FREGARSI
fregarsi gli occhi 1. trzeć oczy 

2. (przen.) przecierać oczy 
(np. ze zdumienia)

fregarsi le mani 1. rozcierać ręce 
2. (przen.) zacierać ręce

lasciarsi fregare dać się nabrać/
oszukać

FREGARSENE
E chi se ne frega? A kogo 

to obchodzi?
fregarsene di qlcu., di qlco. mieć 

kogoś, coś w nosie/gdzieś 
Me ne frego. Mam to gdzieś.

FREGATURA 
dare una fregatura nabrać/

okantować  (kogoś)
prendere una fregatura dać się 

nabrać/okantować

FRENO
allentare il freno (przen.) popuścić 

cugli
mettere/porre  il freno a qlco. 

położyć czemuś kres; powstrzymać 
coś

stringere il freno (przen.) ukrócić 
cugli

tenere a freno la lingua trzymać 
język na wodzy 

FRESCO 
essere fresco di studi być świeżo/

tuż po studiach
mettere al fresco (przen., żart.) 

wsadzić do paki
sposi freschi nowożeńcy
star fresco (pot.) być załatwionym; 
stai fresco! marne twoje widoki!

FRIGGERE
andare a farsi friggere pójść 

w diabły; nie ziścić się
mandare a farsi friggere posłać 

(kogoś) do wszystkich diabłów

FRITTO
aria fritta puste słowa, frazesy 
cosa fritta e rifritta rzecz oklepana, 

rzecz powtarzana do znudzenia
essere fritto (pot.) być załatwionym/

skończonym 

FRONTE
a fronte a/di w porównaniu z
(a) fronte a fronte twarzą w twarz
a fronte alta (przen.) z podniesionym 

czołem
a fronte bassa (przen.) 

z pochylonym/opuszczonym 
czołem

di fronte a 1. naprzeciwko 
2. wobec; w obecności

Gli si legge tutto in fronte (przen.). 
Ma wszystko wypisane na czole.

guadagnarsi la vita col sudore della 
fronte zarabiać na życie 
w pocie czoła

FRUTTO
frutto dell’amore owoc miłości 
frutto di fantasia wytwór wyobraźni
frutto proibito zakazany owoc
senza frutto bezowocnie; 

bezowocny (przen.)
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FULMINE
colpo di fulmine (przen.) miłość 

od pierwszego wejrzenia
come colpito dal fulmine jak rażony 

piorunem (zastygły z przerażenia, 
ze zdumienia)

come un fulmine al ciel sereno jak 
grom z jasnego nieba 

FUMO
andare/convertirsi in fumo (przen.) 

rozwiać się (jak dym); spełznąć 
na niczym

essere come il fumo negli occhi per 
qlcu. działać na kogoś jak płachta 
na byka 

mandare in fumo rozwiać, 
rozproszyć; zniszczyć

molto fumo e poco arrosto więcej 
dymu niż płomienia; to tylko pozory 

vendere fumo  obiecywać gruszki 
na wierzbie

FUOCO
buttarsi nel fuoco per qlcu. rzucić 

się w ogień dla kogoś (przen.)
far fuoco e fiamme (przen.) 

poruszyć niebo i ziemię
farsi di fuoco zaczerwienić się
fuoco di paglia (przen.) słomiany 

ogień
il fuoco cova sotto la cenere 

(o uczuciach, buncie, gniewie) 
ogień tleje i w popiele (przen.) 

mettere legna al fuoco (przen.) 
dolewać oliwy do ognia 

parole di fuoco gniewne słowa
scherzare con il fuoco igrać 

z ogniem

FURIA 
essere/andare su tutte le furie 

wpaść we wściekłość, wściekać się 

G
GALLA
rimanere (sempre)  a galla  spadać 

(zawsze) na cztery łapy
venire a galla wyjść na jaw, wydać się

GALLINA 
andare a letto con le galline chodzić 

spać z kurami
avere il cervello di una gallina mieć 

kurzy móżdżek
gli manca solo il latte di gallina brak 

mu tylko ptasiego mleka
la gallina dalle uova d’oro (przen.) 

kura znosząca złote jajka
Meglio un uovo oggi che una gallina 

domani (przysł.). Lepszy wróbel 
w garści niż  gołąb na dachu. 

zampe di gallina  1. kurze łapki 
(zmarszczki wokół oczu) 2. bazgroły

GALLO 
al canto del gallo o świcie; wczesnym 
świtem

essere il gallo della Checca  (przen.) 
być rodzynkiem (wśród kobiet), być 
ulubieńcem kobiet

fare il gallo 1. pysznić się 
2. nadskakiwać kobietom

GAMBA
andare a gambe all’ aria (przen.)

zrobić klapę; wziąć w łeb
andarsene con la coda fra le gambe 

(przen.) odejść z kwitkiem
a quatro gambe na czworakach
darsela a gambe wziąć nogi za pas; 

dać nogę; uciec
distendere/stirare le gambe (przen.) 

wyciągnąć nogi (umrzeć)
essere in gamba być zdolnym; być 

w czymś dobrym
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Gambe! W nogi!
mettersi la via tra le gambe wybrać 

się w drogę
prendere qlcu. sotto gamba 

traktować  kogoś per noga
raddrizzare le gambe ai cani (przen.) 

zawracać Wisłę kijem; chcieć rzeczy 
niemożliwych 

rimettersi in gamba stanąć na nogi 
(wyzdrowieć)

GANASCIA
mangiare a due/a quattro ganasce 

jeść aż się uszy trzęsą

GANGHERO 
essere fuori dai gangheri, uscire dai 

gangheri (pot.) wściec się; unieść 
się; wyjść z siebie (ze złości); stracić 
cierpliwość

GATTA
Gatta ci cova! Coś w tym jest!
prendere una brutta gatta da pelare 
ściągnąć na siebie kłopoty; podjąć 
się trudnego/ niewdzięcznego 
zadania 

Tanto va la gatta al lardo che ci lascia 
lo zampino (przysł.). Póty dzban 
wodę nosi, póki się ucho nie urwie 

GATTAMORTA 
fare la gattamorta udawać świętoszkę 

GATTO
essere come cani e gatti żyć jak pies 

z kotem 
gatto delle nevi ratrak
Quando il gatto non c’è i topi 

ballano (przysł.). Myszy tańcują, 
kiedy kota nie czują. 

quattro gatti parę/kilka osób na krzyż

GELO
essere di gelo być nieczułym
farsi di gelo przybrać lodowaty ton/

wyraz twarzy; stać się wyniosłym

GENIO
andare a genio a qlcu. odpowiadać 

komuś/czyimś upodobaniom; 
przypaść komuś do gustu

essere il buono o il cattivo genio di 
qlcu. być czyimś dobrym lub złym 
doradcą

GETTARE
gettare il guanto (przen.) rzucić 

rękawicę; rzucić wyzwanie
gettare la colpa addosso a qlcu. 

zrzucić na kogoś winę
gettare la spugna (przen.) poddać się
gettare la tonaca alle ortiche (przen.) 

zrzucić habit/sutannę 
gettare luce su qlco. rzucić na coś 
światło; wyjaśnić coś

gettare nella disperazione wpędzać 
w rozpacz

gettare nella miseria wpędzć w biedę
gettare polvere negli occhi a qlcu. 

(przen.) mydlić komuś oczy
gettare uno sguardo su qlcu.zerknąć 

na kogoś 
gettare via il bambino con l’acqua 

sporca (przen.) wylać dziecko 
z kąpielą

gettarsi nel fuoco per qlcu. (przen.) 
rzucić się w ogień dla kogoś 

usa e getta (do) jednorazowego 
użytku

GHIACCIO
cuore di ghiaccio serce z kamienia
essere di ghiaccio być zimnym jak lód 

(przen.)
mani di ghiaccio lodowate ręce
rimanere di ghiaccio osłupieć 

(z przerażenia, ze zdziwienia)
rompere il ghiaccio przełamać lody

GINOCCHIO
far venire il latte alle ginoccchia 

zanudzać na śmierć 
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mettere qlcu. in ginocchio rzucić 
kogoś na kolana (przen.); zwyciężyć 
kogoś

mettersi in ginocchio davanti a qlcu.  
paść przed kimś  na kolana (przen.)

Mi sento piegare le ginocchia. Nogi 
się pode mną uginają (ze strachu, 
przerażenia); mam nogi jak z waty 

GIOBBE 
avere la pazienza di Giobbe mieć 

anielską cierpliwość 

GIOCARE
A che gioco giochiamo? Co tu jest 

grane? 
giocare a carte scoperte grać 

w otwarte karty (przen.)
giocare a fare qlco. (przen.) udawać, 

robić z siebie kogoś 
giocare d’astuzia użyć podstępu
giocare di gomito rozpychać się 
łokciami

giocare con il fuoco igrać z ogniem 
(przen.)

giocare con la vita narażać życie
giocare con qlcu. come il gatto con 

il topo bawić się z kimś jak kot 
z myszką

giocare tutte le carte (przen.) 
postawić wszystko na jedną kartę 

giocare un brutto tiro a qlcu. zrobić 
komuś brzydki kawał; 
wyciąć komuś numer

GIOCO
entrare in gioco wchodzić w grę 

(przen.)
fare buon viso a cattivo gioco robić 

dobrą minę do złej gry
fare il doppio gioco prowadzić 

podwójną grę; grać na dwa 
fronty 

fare il gioco di qlcu. przysłużyć się 
komuś

gioco da ragazzi łatwizna; dziecinnie 
łatwe

gioco di parole gra słów
Il gioco non vale la candela (przysł.). 

Gra nie jest warta świeczki.
prendersi/farsi gioco di qlcu. robić 

sobie z kogoś żarty; kpić 
z kogoś

Sfortunato nel gioco, fortunato 
nell’amore (przysł.). Kto ma 
szczęście w grze, nie ma szczęścia 
w miłości.

GIOIA 
darsi alla pazza gioia bawić się, szaleć
essere pazzo di gioia szaleć z radości

GIORNATA 
in giornata w ciągu dnia
lavorare a giornata pracować 

na dniówkę
vivere/campare alla giornata żyć 

z dnia na dzień

GIORNO
a giorni na dniach, niebawem
a giorno ażurowy
al giorno d’oggi aktualnie, teraz
Buon giorno! Dzień dobry!
ci corre quanto dal giorno alla notte 

(przen.) to się ma jak dzień do nocy
da un giorno all’altro 1. lada dzień 2. 

nagle, niespodziewanie
dare gli otto giorni dać  tygodniowe 

wypowiedzenie
Roma non fu fatta in un giorno 

(przysł.). Nie od razu Kraków 
zbudowano.

tutto il santo giorno cały boży dzień
un giorno pewnego dnia
un giorno o l’altro wcześniej 

czy później; kiedyś

GIRARE
Cosa ti gira? Co ci chodzi po głowie?
far girare la testa 1. zawrócić 

w głowie  2. (o alkoholu) uderzyć 
do głowy 

girare al largo trzymać się z daleka
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• GIRO – GRADO 

540

gira e rigira tak czy inaczej; tak 
czy owak; jak by na to nie patrzył

secondo come gira w zależności 
od nastroju/humoru

GIRO
essere nel giro być na bieżąco, być 

dobrze poinformowanym
essere su/giù  di giri być na wysokich/

zwolnionych obrotach (przen.)
fare un giro di telefonate podzwonić 

(do iluś osób w jakiejś sprawie)
giro di vite (przen.) dokręcenie śruby
il giro del mondo podróż dookoła 
świata

nel giro di... w ciągu…
prendere in giro qlcu. nabijać się 

z kogoś; żartować z kogoś

GIUDIZIO
al giorno del giudizio (przen.) 

na święty nigdy 
avere giudizio być rozsądnym
dente del giudizio ząb mądrości
farsi un giudizio wyrobić sobie 

zdanie/opinię
giudizio universale/finale sąd 

ostateczny
mettere giudizio nabrać rozsądku/

rozumu; zmądrzeć 

GIUGGIOLA
andare in brodo alle giuggiole 

rozpływać się z zadowolenia; 
zachwycić cię

GIURARE
giurarla a qlcu. (pot.)  poprzysiąc 

komuś zemstę 
giurerei, potrei giurare... mógłbym 

przysiąc...

GLORIA
andare in gloria szaleć z radości 
coprirsi di gloria okryć się chwałą 
lavorare alla gloria  (żart.) pracować 

dla idei

vecchia gloria (o sportowcu, aktorze) 
dawna sława

GOCCIA
(a) goccia a goccia po kropelce; 

po trochu
fino all’ultima goccia do ostatniej 

kropli
goccia nel mare kropla w morzu
la goccia che fa traboccare il vaso 

kropla, która przepełnia kielich 
La goccia scava la pietra (przysł.). 

Kropla drąży skałę. 
somigliarsi come due gocce d’acqua 

być podobnym do siebie jak dwie 
krople wody

GOLA 
avere l’acqua alla gola (przen.) mieć 

nóż na gardle
avere un nodo alla gola (przen.) mieć 
ściśnięte gardło; mieć gulę w gardle

fare gola mieć (na coś) chętkę
gridare a piena gola krzyczeć na całe 

gardło; wrzeszczeć, wydzierać się
mentire per la gola kłamać w żywe 

oczy
prendere qlcu. per la gola (przen.) 

postawić kogoś w sytuacji przymusowej

GOMITO
alzare il gomito zaglądać do kieliszka; 

dużo pić (alkoholu)
curva a gomito ostry zakręt 
farsi avanti a forza dei gomiti 

rozpychać się łokciami (także przen.)
lavoro fatto a gomito praca wykonana 

byle jak/na kolanie

GRADO 
a gradi, per gradi stopniowo
al massimo grado w najwyższym 

stopniu
fare il terzo grado (przen.) 

przesłuchiwać kogoś, wypytywać 
kogoś
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 GRANA – GUARDARE •
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GRANA1

essere pieno di grane  być 
w tarapatach

piantare grane narobić kłopotów 

GRANA2

essere pieno di grana mieć forsy jak 
lodu

scucire la grana wyłożyć forsę

GRANCASSA
battere la grancassa robić (komuś/

sobie) hałaśliwą reklamę; robić szum 
(wokół kogoś/siebie)

GRANCHIO
avere il granchio al borsellino mieć 

węża w kieszeni (przen.)
prendere un granchio pomylić się, 

naciąć się; palnąć głupstwo

GRATTARE
gratta e vinci zdrapka
grattare uno strumento (żart.) 

brzdąkać, rzępolić (na instrumencie)
grattarsi il capo/la testa podrapać się 

w głowę (przen.)
grattarsi la pancia (pot.) leniuchować, 

obijać się

GRIDO
di grido znany, słynny
l’ultimo grido della moda ostatni 

krzyk mody

GRILLO
avere dei grilli per la testa mieć pstro 

w głowie
Indovinala grillo! Któż to wie!
mangiare come un grillo jeść jak 

wróbelek
Mi è saltato il grillo (di fare 

qlco.).Zachciało mi się (coś zrobić).

GRINFIA
cadere/finire nelle grinfie di qlcu. 

(przen.) wpaść w czyjeś szpony

GRINZA
non fa una grinza 1. (o ubraniu) leży 

jak ulał 2. (o rozumowaniu itp.) 
mucha nie siada; to jest bez zarzutu; 
nic dodać, nic ująć

GROPPO
avere un groppo nella gola mieć 
ściśnięte gardło (ze strachu, emocji)

GROSSO
dirla grossa powiedzieć coś 

niestosownego; palnąć coś
farla grossa popełnić gafę
farne di grosse narobić bigosu (przen.)
grosso di mente/d’ingenio tępak; 
ćwierćinteligent

Questa è grossa! A to dobre!
pezzo grosso gruba ryba (przen.)
sballarle grosse wygadywać bzdury

GRUGNO 
rompere il grugno a qlcu. (wulg.) obić 

komuś mordę; dać komuś w pysk
tenere il grugno dąsać się; boczyć się

GUAIO
andare in cerca di guai  szukać guza 

(przen.)
cacciarsi nei guai wpędzić się 

w kłopoty; napytać sobie biedy
È un bel guaio! Masz babo placek!

GUANTO
calzare come un guanto (o butach) 

idealnie pasować, być miękkim jak 
rękawiczki 

trattare qlcu. con i guanti obchodzić 
się z kimś delikatnie; 
pieścić się z kimś (przen.) 

ladro in guanti gialli dżentelmen 
włamywacz

GUARDARE
Guarda chi si vede! Kogóż 

to widzimy!
Guarda, guarda! Popatrz, popatrz!
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• GUARDIA – INDEBITARSI 
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guardare di buon occhio/ di 
malocchio patrzeć życzliwym 
okiem/ nieprzychylnym okiem

guardare con la coda dell’occhio 
patrzeć kątem oka

guardare di sottecchi spoglądać 
ukradkiem

guardare qlcu. in faccia patrzeć 
komuś prosto w twarz 

guardare storto qlcu, qlco. patrzeć 
na kogoś, na coś krzywym okiem

non guardare a spese być 
rozrzutnym, nie zważyć na koszty

non guaradare in faccia (a) nessuno 
być bezstronnym/nieprzekupnym

stare a guardare przyglądać się (nic 
nie robiąc); stać z założonymi 
rękoma

GUARDIA
stare in guardia mieć się 

na baczności; być ostrożnym
mettere qlcu. in guardia  contro 

qlco./qlcu. ostrzec kogoś przed 
czymś/kimś

I
IDEA
cambiar idea zmienić zdanie
idea fissa idée fixe, obsesja
neanche per idea  mowy nie ma; 

nie ma o czym mówić
non avere la più pallida/la 

minima idea nie mieć zielonego/
najmniejszego pojęcia

IMBECCATA
dare l’imbeccata a qlcu. 

podpowiedzieć komuś; 
podszepnąć komuś

IMBECILLE
fare la figura dell’imbecille robić 

z siebie głupca

IMBRATTARE
imbrattare muri/tele (o marnym 

malarzu) pacykować
imbrattare carte/fogli (o marnym 

pisarzu) gryzmolić

IMPACCIO
essere d’impaccio być zawadą; 

przeszkadzać 
trarsi d’impaccio wybrnąć 

z kłopotliwej sytuacji

IMPICCARE, IMPICCARSI
Impiccati! Powieś się! Idź do diabła!
Neanche se mi impiccano! Za nic 

w świecie!

IMPICCATO
Non nominare la corda in casa 

dell’impiccato (przysł.). Nie mówi 
się o sznurze w domu wisielca.

IMPORTARE
Che te ne importa? Co ci do tego?
Non m’importa un accidente/un 

fico secco/un corno. Guzik mnie 
to  obchodzi.

INCHIOSTRO
versare fiumi d’inchiostro wylać 

morze atramentu (przen.)

INCOMODO
essere/fare il terzo incomodo być 

przyzwoitką; być na przyczepkę/
na doczepkę

INCUDINE
essere/trovarsi tra l’incudine e il 

martello (przen.) być/znaleźć się 
między młotem a kowadłem

INDEBITARSI
indebitarsi fin sopra i capelli/fino al 

collo zadłużyć się po uszy
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INDIANO
fare l’indiano udawać Greka

INDIRIZZO
all’indirizzo di qlcu. pod czyimś 

adresem (przen.)
sbagliare indirizzo pomylić adres 

(przen.)

INDORARE
indorare la pillola osłodzić (komuś) 

gorzką pigułkę (przen.) 
indorare i capelli ufarbować włosy 

na blond

INDOVINARE
ci vuole poco a indovinare to łatwo 

przewidzieć 
tirare a indovinare zgadywać/

odpowiadać w ciemno 
non ne indovina una nic mu nie 

wychodzi/nie udaje się

INEDIA 
morire d’inedia umierać z nudów

INERZIA 
fare qlco. per inerzia/ per forza 

d’inerzia robić coś  siłą rozpędu

INFAMIA 
marchio d’infamia piętno hańby 

(przen.)
senza infamia e senza lode 

przeciętny; byle jaki; nijaki

INFERNO
Le vie dell’inferno sono lastricate di 

buone intenzioni (przysł.). Dobrymi 
chęciami jest piekło wybrukowane.

mandare all’ inferno (pot.) posłać 
do diabła

soffrire pene d’inferno cierpieć 
katusze

INGLESE
andarsene/filarsene all’inglese wyjść/

wymknąć się po angielsku
fare l’inglese udawać Greka

INSIEME
dormire insieme 1. spać razem 

(w tym samym łóżku, pokoju) 
2. (eufem.) spać ze sobą

il latte è andato insieme (pot.) mleko 
się zwarzyło

mettere insieme i propri sforzi 
połączyć wysiłki

mettere insieme una certa somma 
uzbierać jakąś sumkę

mettere insieme un patrimonio 
zgromadzić majątek

INTENDERE
darla a intendere a qlcu. wmówić coś 

komuś
fare/lasciare intendere qlco. a qlcu. 

dać komuś coś do zrozumienia
intendere al volo pojmować/rozumieć 

w lot
intendersela con qlcu. 1. być z kimś 

w zmowie 2. flirtować/kręcić z kimś 
(zwł. potajemnie)

Intendiamoci bene! Żeby to było 
jasne!

si intende rozumie się; oczywiście

INTESO
non darsi/non darsene per inteso 

di qlco. nie przyjmować czegoś 
do wiadomości

sia bene inteso niech to będzie jasne 

INVENTARE 
inventare di sana pianta zmyślić 

od początku do końca
inventare di tutti i colori wymyślać 

niestworzone rzeczy

INVIDIA
crepare d’invidia (pot.) skręcać się 

z zawiści/z zazdrości

IRA
costare un’ira di Dio kosztować 

majątek
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• IRONIA – LAVARE 
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dire l’ira di Dio di qlcu. wieszać 
na kimś psy; nie zostawić na kimś 
suchej nitki

È un’ira di Dio. To dopust Boży.
fare un’ira di Dio narobić strasznego 

hałasu/zamieszania

IRONIA
ironia della sorte/del destino ironia 

losu

L
LABBRO 
a fior di labbro/labbra szeptem
avere una parola sulle labbra/sulla 

punta delle labbra mieć jakieś 
słowo na końcu języka (nie móc 
sobie go przypomnieć)

chiudere le labbra (przen.) zamilknąć
leccarsi le labbra oblizywać się 

(na coś apetycznego)
mordersi le labbra ugryźć się w język 

(przen.)

LACRIMA
asciugare le lacrime a qlcu. osuszać/

ocierać komuś łzy (pocieszać kogoś)
con le lacrime negli occhi ze łzami 

w oczach
le lacrime di cocodrillo krokodyle łzy
piangere a lacrime calde/cocenti 

płakać rzewnymi łzami
scoppiare in lacrime wybuchnąć 

płaczem
un fiume di lacrime morze łez

LADRO 
ladro di cuori zdobywca serc (kobiet)
L’occasione fa l’uomo ladro (przysł.). 

Okazja czyni złodzieja. 
tempo da ladri paskudna pogoda

LAMPO
in un lampo błyskawicznie
cerniera lampo zamek błyskawiczny
un lampo di genio przebłysk geniuszu

LANCIA 
spezzare una lancia a favore di qlcu. 

(przen.) kruszyć kopie o kogoś
partire con la lancia in resta (książk.) 

1. przygotować się do walki 2. 
rzucić się w wir (pracy, obowiązków)

LARGO
a gambe larghe w rozkroku
a largi tratti z grubsza
essere di manica larga (przen.) być 

wyrozumiałym
su larga scala na wielką skalę
stare alla larga da qlcu. trzymać sie 

z daleka od kogoś 
prendere qlco. alla larga kluczyć 

wokół czegoś (tematu, zagadniania)

LASCIARE
Lascia andare! Daj spokój! Przestań!
Lasciamo perdere, lasciamo là! Nie 

mówmy już o tym!
lasciare la lingua a casa (przen.) 

zostawić język w domu; milczeć 
lasciare /lasciarci la pelle umrzeć
lasciare qlcu. in asso zostawić kogoś 

na lodzie; puścić kogoś kantem

LASCIATA
Ogni lasciata è persa (przysł.). Okazja 

jest szklana, raz puścisz, więcej nie 
zażyjesz.

LASTRICO
gettare sul lastrico (przen.) wyrzucić 

na bruk
ridursi sul lastrico (przen.) skończyć/

znaleźć się na bruku

LAVARE
lavare il capo a qlcu. (przen.) zmyć 

komuś głowę 
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lavarsene le mani (przen.) umywać 
ręce od czegoś

LATTE
far venire il latte alle ginocchia 

zanudzać na śmierć 
succhiare qlco. col latte (przen.) 

wyssać coś z mlekiem matki

LAVATA 
fare, dare una lavata di capo a qlcu. 

zmyć komuś głowę (przen.)

LEGGE
dettare legge dyktować prawa
in nome della legge w imię prawa
la legge della giungla (przen.) prawo 

dżungli

LEGGERO
caffè leggero słaba kawa
cibo leggero lekkostrawne pożywienie
droghe leggere narkotyki miękkie
pesi leggeri waga lekka (w boksie)
prendere alla leggera lekceważyć 

(coś)

LEONE
battersi da leone walczyć jak lew
fare la parte del leone zgarnąć lwią 

część (czegoś)

LETTERA
lettera della legge litera prawa 
prendere alla lettera wziąć (coś) 

dosłownie
rimanere la lettera morta  być 

martwą literą; pozostać bez 
oddźwięku 

tradurre alla lettera tłumaczyć 
dosłownie

LEVARE
levare le tende/il campo (przen.) 

zwinąć manatki
levare di mezzo zabrać; przesunąć; 

usunąć

levarsi dalla testa qlco. wybić sobie 
coś z głowy

levare la fame, la sete zaspokoić głód,  
ugasić pragnienie

LINGUA
avere qlco. sulla punta della lingua 

(przen.) mieć coś na końcu języka 
avere la lingua lunga (przen.) mieć 

długi język 
avere la lingua tagliente (przen.) mieć 

ostry/cięty język
mordersi la lingua (przen.) ugryźć się 

w język
non avere peli sulla lingua (przen.) 

mówić prosto z mostu; nie owijać 
w bawełnę

perdere la lingua zapomnieć języka 
(w gębie)

sciogliere la lingua rozwiązać język, 
zacząć mówić

LISCIO
andare/filare liscio /come olio iść 

gładko; iść jak po maśle
passarla liscia (pot.) wykręcić się 

sianem; upiec się; ujść płazem
caffè liscio kawa czarna (bez mleka)

LUCCIOLA
prendere lucciole per lanterne mylić 

się; mieszać jedno z drugim; wziąć 
coś za coś

LUCE
alla luce di... w świetle…
a luci rossi pornograficzny (np. film)
dare alla luce wydać na świat 

(urodzić)
è chiaro come la luce del sole 

to jasne jak słońce
far luce su qlco. wyjaśnić coś; 

wyświetlić coś
mettere in buona/cattiva luce 

przedstawiać w dobrym/złym świetle
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LUME
fare qlco. a lume di naso robić coś 

intuicyjnie/na wyczucie
perdere il lume degli occhi stracić 

panowanie nad sobą

LUNA
avere la testa sulla luna (przen.) mieć 

głowę w chmurach 
avere la luna per traverso być w złym 

humorze
essere ancora nel mondo della luna 

jeszcze się nie urodzić
faccia di luna piena twarz jak księżyc 

w pełni (pyzata) 
fare vedere la luna nel pozzo mamić, 

zwodzić (kogoś)
luna di miele miodowy miesiąc
volere la luna chcieć gwiazdkę 

z nieba

LUNARIO
sbarcare il lunario wiązać koniec 

z końcem; cienko prząść

LUNGO
avere la lingua lunga (przen.)mieć 

długi język 
avere le mani lunghe (przen.) mieć 

długie ręce (kraść) 
la dice lunga su qlco. (to)  wiele 

o tym mówi
farla lunga przeciągać, rozwlekać; 

zanudzać
mandare qlco. per le lunghe odłożyć 

coś na później
saperla lunga (pot.) być nie w ciemię 

bitym; być kutym na cztery nogi 

LUOGO
aver luogo mieć miejsce, odbyć się
dire qlco. fuori luogo powiedzieć coś 

ni w pięć ni w dziewięć
fuori luogo nie na miejscu, 

niestosowny
luogo comune frazes, komunał

LUPO
fame da lupi wilczy głód
In bocca al lupo! Powodzenia!
lupo con la pelle d’agnello wilk 

w owczej skórze (przen.)
lupo di mare (przen.) wilk morski
Lupo non mangia lupo (przysł.). Kruk 

krukowi oka nie wykole.
tempo da lupi (przen.) wstrętna 

pogoda

M
MACCHIA
darsi/buttarsi alla macchia 1. wstąpić 

do partyzantki 2. ukrywać się (przed 
wymiarem sprawiedliwości) 3. 
wstąpić do bandy

fare qlco. alla macchia robić coś 
potajemnie

MAGGIORE 
andare per le maggiore być na fali; 

cieszyć się popularnością; odnieść 
sukces

MAGRA
fare una magra figura (pot.) 

zblamować się; dać plamę

MALAUGURIO
uccello di malaugurio zwiastun 

nieszczęścia; czarnowidz

MALE
andare a male  (ze)psuć się; ulec 

uszkodzeniu
aversene a male obrazić się
di male in peggio coraz gorzej
meno male na szczęście, całe 

szczęście
metter male siać niezgodę
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Non c’è male. Nieźle.
portare male a qlcu. przynosić komuś 

nieszczęście/pecha

MALOCCHIO
guardare, vedere di malocchio 

patrzeć złym okiem, niechętnie 
widzieć

MALORA 
andare in malora  1. niszczeć, popaść 

w ruinę 2. upaść, rozlecieć się, pójść 
na marne

mandare in malora zniszczyć, 
zmarnować

Va’ in malora!  Idź do diabła! 

MANGIARE
L’appetito vien mangiando (przysł.). 

Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
mangiare a crepapelle obżerać się
mangiare alle spalle di qlcu. być 

na czyimś garnuszku/na czyimś 
utrzymaniu

mangiare a quattro palmenti jeść 
żarłocznie/zachłannie

mangiare a tre, a quattro jeść 
za trzech, za czterech

mangiare come un passerotto jeść 
jak wróbelek (bardzo mało)

mangiare con gli occhi (przen.) 
pożerać oczami

mangiare il pane a ufo/a tradimento 
być darmozjadem; być na czyimś 
utrzymaniu

mangiarsi le parole połykać słowa

MANICA
avere l’asso nella manica (przen.) 

mieć asa w rękawie
essere di manica larga, essere largo 

di maniche być wyrozumiałym/
tolerancyjnem

essere di manica stretta, essere 
stretto di maniche być surowym/
twardym/ niewyrozumiałym

È un altro paio di maniche! To inna 
para kaloszy (przen.)

rimboccarsi/tirarsi su le maniche 1. 
podwinąć rękawy 2. zakasać rękawy 
(do pracy)

MANICO
ciurlare nel manico wykręcać się; 

wywijać się; wymawiać się

MANO
alzare le mani su qlcu. (przen.) 

podnieść na kogoś rękę; uderzyć 
kogoś

a portata di mano w zasięgu ręki
avere le mani di creta/di ricotta/di 

pastafrolla  (przen.) mieć dziurawe 
ręce/palce

avere le mani legate (przen.) mieć 
związane ręce

avere le mani lunghe (przen.) mieć 
długie ręce (kraść)

battere le mani klaskać
col cuore in mano (przen.) z sercem 

na dłoni
dare una mano a qlcu. pomóc komuś
di lunga mano od dłuższego czasu
di prima mano  a pierwszej ręki
di seconda mano  z drugiej ręki; 

używany
essere alla mano być osobą 

przystępną/serdeczną
fare la mano a qlco. przyzwyczaić się 

do czegoś
lavarsene mani umywać (od czegoś) 

ręce
leggere di mano czytać z dłoni; 

wróżyć z ręki
mettersi le mani nei capelli rwać 

sobie włosy z głowy (przen.)
mettersi nelle mani di qlcu. oddać się 

w czyjeś ręce
mordersi, mangiarsi le mani (przen.) 

pluć sobie w brodę
per mano di qlcu. przez kogoś, 

za pośrednictwem kogoś
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restare a mani vuote zostać z pustymi 
rękami/z niczym

stare con le mani in mano siedzieć/
stać z założonymi rękoma

stroppicciarsi/ fregarsi le mani 
(przen.) zacierać ręce 

venire alle mani przejść 
do rękoczynów; pobić się

MARAMEO 
fare marameo zagrać palcem 

na nosie; zrobić zyg-zyg

MARCIO
a marcio dispetto na przekór
avere torto marcio grubo się mylić; 

nie mieć w ogóle racji
essere ubriaco marcio być zalanym 

w pestkę
marcio sin nelle midolla (przen., 

o człowieku) zepsuty do szpiku kości

MARE 
buttare a mare qlco., qlcu. pozbyć się 

czegoś, kogoś
cercare per terra e per mare szukać 

wszędzie
essere in alto mare być w lesie 

(z czymś); być dalekim 
od ukończenia (czegoś)

essere in un mare di guai mieć masę 
kłopotów

è una goccia nel mare to kropla 
w morzu

è un mare senza fondo to worek bez 
dna

muovere mari e monti poruszyć 
niebo i ziemię

portare acqua al mare robić 
niepotrzebne rzeczy

promettere mari e monti obiecywać 
złote góry

MARINAIO
promesse da marinaio obiecanki 

cacanki

MARINARE 
marinare la scuola wagarować

MATASSA
arruffare la matassa (przen.) 

zagmatwać sprawę
sbrogliare la matassa ugryźć jakąś 

sprawę; rozgryźć coś (przen.)
trovare il bandolo della matassa 

(przen.) dojść po nitce do kłębka

MATTO
andare matto per qlcu, qlco. 

przepadać za kimś, za czymś
Fossi matto! Chyba byłbym szalony! 

Jeszcze nie zwariowałem!
matto da legare kompletny wariat, 

szaleniec
volere un bene matto kochać 

do szaleństwa

MEDAGLIA
il rovescio della medagia druga 

strona medalu (przen.)
Ogni medaglia ha il suo rovescio 

(przysł.). Każdy kij ma dwa końce.

MEGLIO
avere la meglio być górą; wygrać; 

odnieść sukces
di bene al meglio coraz lepiej
Meglio tardi che mai (przysł.). Lepiej 

późno niż wcale.

MEMORIA 
a memoria d’uomo jak ludzka pamięć 

sięga
fatto degno di memoria fakt godny 

zapamiętania
sapere, imparare a memoria znać, 

uczyć się na pamięć

MENARE
Mena! Przyłóż (mu)!
menare il cane per l’aia grać 

na zwłokę; krążyć wokół tematu
menare la lingua obmawiać
menare per le lunghe odwlekać (coś)
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menare qlcu. per il naso (przen.) 
wodzić kogoś za nos

MENTE
aprire la mente a qlcu. otworzyć 

komuś oczy (na coś)
avere la mente a qlco. zaprzątać 

sobie czymś głowę
far mente locale skupić się (na czymś)
ficcarsi, mettersi in mente di fare 

qlco.wbić sobie coś do głowy
mente aperta otwarty umysł
scappare/uscire di mente wylecieć 

z głowy; zapomnieć
venire in mente przyjść/wpaść 

do głowy

MERCATO
a buon mercato 1. tani 2. (przen.) 

tanim kosztem 
cavarsela a buon mercato wykpić się 

tanim kosztem

MERCÉ
alla mercé del destino na pastwę/

pastwie losu
essere alla mercé di qlcu. być 

na czyjejś łasce
rimettersi all’altrui mercé zdać się  

na czyjąś łaskę

METAFORA
parlare sotto metafora/per metafore  

mówić nie wprost; wyrażać się 
niejasno

fuor di metafora w jasny sposób; bez 
niedomówień

METTERE 
mette conto warto
mettercela tutta dać z siebie wszystko
mettere al corrente (po)informować
mettere giudizio/cervello opamiętać 

się
mettere i puntini sulle i postawić 

kropkę nad „i”(przen.)
mettere male zasiać niezgodę

mettere nel sacco (przen.) oszukać, 
oszwabić

mettere qlcu. dentro (przen.) wsadzić 
kogoś do paki

mettere su pancia przytyć

MIDOLLO
bagnarsi fino al midollo/alle midolla 

przemoknąć do suchej nitki
penetrare nel midollo/nelle midolla 

przenikać do szpiku kości

MINUTO
contare i minuti liczyć minuty, 

oczekiwać z niecierpliwością
non avere un minuto da perdere nie 

mieć chwili do stracenia
spaccare il minuto być punktualnym 

co do minuty

MIRA
aver di mira stawiać sobie za cel
prendere di mira qlcu. wziąć kogoś 

na cel (np. żartów)

MIRACOLO
conoscere vita, morte e miracoli 

di qlcu. znać czyjeś życie 
od podszewki; znać najdrobniejsze 
szczegóły czyjegoś życia 

far miracoli (przen.) dokonywać 
cudów

per miracolo cudem

MISERIA
costare una miseria kosztować 

grosze/bardzo mało/prawie nic
piangere miseria (pot.) użalać sie nad 

sobą
Porca miseria! Psia mać! Cholera!
senza miseria hojnie; suto

MISTERO
non fare mistero di qlco. nie czynić  

z czegoś tajemnicy
non se ne fa mistero to nie jest żadna 

tajemnica
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MISURA
a misura di na miarę (czegoś)
abito su misura ubranie na miarę
colmare, aver colmato la misura 

przebrać miarę
stare a misura pasować

MISURARE
misurare a occhio oceniać na oko
misurare le parole (przen.) ważyć 

słowa
misurare le scale (przen.) zlecieć 

ze schodów
misurare un ceffone wymierzyć 

policzek

MODO
in nessun modo w żadnym razie, 

w żaden sposób
in ogni modo 1. za wszelką cenę 2. 

w każdym razie
in qualche modo w jakiś sposób, jakoś
modo di dire zwrot (językowy), 

wyrażenie
per modo di dire na przykład

MOGGIO 
mettere la lucerna/la fiaccola sotto 

il moggio (przen.) chować/kryć coś 
pod korcem/pod korzec

MONDO
caschi/cascasse il mondo (pot.) 
żeby nie wiem co;  niech się dzieje 
co chce

da che mondo è mondo jak świat 
światem

il gran/bel mondo wielki świat
in capo al mondo na końcu świata, 

bardzo daleko
Non è la fine del mondo! To jeszcze 

nie koniec świata! Nic się nie stało!
per tutto l’oro del mondo za żadne 

skarby świata
venire al mondo przyjść na świat

MONETA
pagare qlcu. con la stessa moneta 

odpłacić komuś tą samą monetą; 
odpłacić pięknym za nadobne

prendere qlco. per buona moneta/ 
per moneta contante brać coś 
za dobrą monetę

MONTARE
montare in cattedra wymądrzać się
montare in collera rozzłościć się
montare la testa a qlcu. zawrócić 

komuś w głowie; wbijać kogoś 
w dumę 

montarsi la testa pysznić się
montare una notizia wyolbrzymić/

rozdmuchać jakąś wiadomość

MONTE 
andare a monte spalić na panewce; 

rozlecieć się, rozpaść się (przen.)
mandare a monte przekreślić (coś); 

udaremnić (coś)
mandare a monte un affare ukręcić 
łeb sprawie

promettere mari e monti obiecywać 
złote góry

MORALE
essere giù di morale być w złej formie 

psychicznej; być w dołku 

MORDERE
mordere il freno z trudem się 

pohamowywać/powstrzymywać
mordersi la lingua (przen.) ugryźć się 

w język (by czegoś nie powiedzieć)
mordersi le mani (przen.) pluć sobie 

w brodę (żałując czegoś)

MORIRE
morire dalle risa umierać/pękać 

ze śmiechu
morire di rabbia wściekać się
morire di stanchezza padać 

ze zmęczenia
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morire nel ricordo, nella memoria 
zostać zapomnianym, wymazanym 
z pamięci

MORTAIO
pestare l’acqua nel mortaio 

przelewać z pustego w próżne; 
robić niepotrzebne rzeczy

MORTE
avercela a morte con qlcu. 
śmiertelnie kogoś nienawidzić

fare qlco. ogni morte del papa robić 
coś raz na sto lat

morte bianca 1. biała śmierć (lawiny) 
2. śmierć łóżeczkowa (niemowląt)

questione di vita o di morte sprawa 
życia i śmierci

scherzare con la morte igrać 
ze śmiercią

la morte in vacanza (pot.) chudzielec
essere il ritratto della morte 

wyglądać jak śmierć na 
chorągwi

silenzio di morte śmiertelna cisza

MORTO
giocare col morto grać z dziadkiem 

(w grze w karty)
manco morto po moim trupie
pallido come un morto śmiertelnie 

blady, blady jak trup
stanco morto śmiertelnie zmęczony

MOSCA
far saltare la mosca al naso a qlcu. 

zirytować kogoś; wyprowadzić 
kogoś z równowagi

gli è saltata la mosca nel naso 
(przen.) ma muchy w nosie; ugryzło 
go coś 

restare con un pugno di mosche in 
mano (przen.) zostać 
z niczym/z pustymi rękami

si sentirebbe volare una mosca cicho 
jak makiem zasiał

una mosca bianca biały kruk (przen.)

Zitto e mosca! Cicho!

MOSSA
darsi una mossa (pot.) nie zwlekać 

dłużej; przejść do działania
essere sulle mosse być gotowym 

do drogi/do wyjazdu
fare una mossa falsa (przen.) zrobić 

fałszywy krok
non stare alle mosse nie móc się 

doczekać (czegoś); 
niecierpliwić się

prender le mosse da nawiązać 
do (czegoś); rozpocząć (rozmowę)

MOSTRA 
far mostra di udawać
mettersi in mostra afiszować się
oggetto che fa mostra di sé dobrze 

prezentująca się rzecz

MOZZARE 
morzare  il fiato  zapierać dech

MUCCHIO 
mettere tutti in un mucchio (przen.) 

wrzucać wszystkich do jednego 
worka 

MULINO
lottare/combattere con i mulini 

a vento (przen.) walczyć 
z wiatrakami 

portare l’acqua al mulino di qlcu. 
(przen.) lać/kierować wodę na czyjś 
młyn 

tirare l’acqua al proprio mulino 
(przen.) pędzić/lać wodę na swój 
młyn; dbać tylko o swoje interesy

MULO
essere caparbio come un mulo być 

upartym jak osioł
fare il mulo pracować jak wół roboczy

MURO
chiudersi fra quattro mura zamknąć 

się w czterech ścianach
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mettere qlcu. con le spalle al muro 
(przen.) przyprzeć kogoś do muru

MUSERUOLA 
mettere la museruola a qlcu. (przen.) 

nałożyć komuś kaganiec; zamknąć 
komuś usta

MUSO
a muso duro obcesowo; oschle
brutto muso wstrętny typ
dire qlco. sul muso powiedzieć coś 

prosto w twarz 
rompere il muso a qlcu. (pot.) 

przyłożyć komuś; dać komuś 
po pysku

tenere il muso a qlcu. dąsać się 
na kogoś

N
NASCERE
aver visto nascere qlcu. znać kogoś 

od urodzenia
nascere come funghi rosnąć jak 

grzyby po deszczu
nascere vestito, nascere con la 

camicia (przen.) urodzić się 
w czepku 

Non sono nato ieri. Nie jestem taki 
naiwny.

NASO
a naso, a lume di naso na wyczucie, 

intuicyjnie 
arricciare/torcere/storcere il naso 

krzywić nosem; wybrzydzać
avere buon naso mieć (dobrego) nosa 

(do czegoś)
ficcare/mettere il naso negli affari /

nei fatti altrui wścibiać/wtykać nos 
w nieswoje sprawy

menare qlcu. per il naso wodzić 
kogoś za nos

mettere il naso fuori wyjść z domu
mettere sotto il naso podstawić (coś) 

pod nos
non ricordare il naso alla bocca mieć 

krótką pamięć
non vedere più in là del proprio 

naso nie widzieć dalej niż koniec 
własnego nosa

rimanere con un palmo/con tanto 
di naso być rozczarowanym/
zawiedzionym  

stare col naso per aria bujać 
w obłokach

NECESSITÀ
fare di necessità virtù robić cnotę 

z potrzeby; robić coś chcąc nie 
chcąc

NERO
lavorare in nero pracować na czarno
mettere nero su bianco przedstawić 

czarno na białym
pecora nera (przen.) czarna owca
vedere tutto nero (przen.) widzieć 

wszystko w czarnych barwach

NERVO
avere i nervi a fior di pelle być 

kłębkiem nerwów/zdenerwowanym; 
mieć stargane nerwy  

avere i nervi d’acciaio mieć stalowe 
nerwy

avere i nervi saldi mieć nerwy jak 
postronki

dare ai nervi a qlcu. denerwować 
kogoś; działać komuś na 
nerwy

dominare i propri nervi trzymać 
nerwy na wodzy; 
opanowywać się 

far venire i nervi a qlcu. 
zdenerwować/zezłościć kogoś
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NIENTE
cosa da niente głupstwo; rzecz bez 

znaczenia
darsi al dolce far niente oddawać się 

słodkiemu lenistwu
Di niente!, niente di che! Nie ma 

za co!
far finta di niente udawać, że nic się 

nie stało
lavorare per niente pracować za nic
non avere niente a che fare con qlco. 

nie mieć z czymś nic wspólnego
non avere niente a che fare con qlcu. 

nie mieć nic z kimś do czynienia
non avere niente da dire nie mieć nic 

do powiedzenia
non avere niente da mettere in 

bocca nie mieć co do ust włożyć
non dire niente być bez wyrazu/bez 

smaku
Non fa niente. Nic nie szkodzi; to nic.
non metterci niente a fare qlco. nie 

wkładać (w coś)  wiele wysiłku

NODO
avere un nodo alla gola (przen.) 

mieć ściśnięte gardło (z przerażenia, 
emocji)

fare un nodo al fazzoletto zawiązać 
supełek na chusteczce 
(by o czymś pamiętać)

nodo gordiano/di Gordio węzeł 
gordyjski (przen.)

NOME
a nome di qlcu. w czyimś imieniu; 

za czyimś przyzwoleniem 
chiamare le cose col loro nome 

nazywać rzeczy po imieniu
farsi un nome wyrobić sobie 

nazwisko; zyskać sławę
in nome della legge w imieniu prawa
In nome di Dio! Na miłość Boską!

NOTA 
a chiare note jasno, wyraźnie

mettere una nota allegra wprowadzić 
wesoły nastrój

NOTTE
Buona notte ! 1. Dobranoc! 2. 

Koniec! Kropka!
ci corre quando del giorno alla notte 

to jest jak dzień do nocy
fa notte jest noc
fare la notte pracować na noc/

na nocną zmianę
far notte pracować do późna; nie spać 

po nocy
giorno e notte dzień i noc; stale, 

ciągle
nel cuore della notte w środku nocy
notte bianca/in bianco bezsenna noc

NOZZE
andare a nozze (przen.) cieszyć się, 

nie posiadać się z radości
nozze con i ficchi secchi (przen., żart.) 

coś zrobionego bardzo oszczędnie 
nozze d’argento, d’oro, di diamante 

srebrne (25), złote (50), brylantowe 
(60) wesele 

NUMERO
avere dei numeri mieć zdolności/

talent
dare i numeri (pot.) bredzić, gadać 

od rzeczy

NUOTARE 
nuotare nell’abbondanza, nell’oro 

opływać w dostatki, 
w bogactwa

nuotare nel sudore spływać potem

NUVOLA
cascare dalle nuvole (przen.) zejść/

zstąpić z obłoków 
vivere nelle nuvole, andare per le 

nuvole (przen.) bujać 
w obłokach; chodzić z głową 
w chmurach
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O
O
non saper fare un o neanche col 

bicchiere nie umieć do trzech 
zliczyć 

tondo come l’o di Giotto  1. (o rzeczy) 
idealnie okrągły 
2. (o osobie) głupi, tępy, ciężko 
myślący

OCA
avere la pelle d’oca mieć gęsią skórkę
ecco fatto il becco all’oca (żart.) 

robota skończona; fajrant 
far venire la pelle d’oca przyprawić 

o gęsią skórkę
Porca l’oca! Kurczę blade!

OCCHIO
a occhio e croce na oko, pi razy oko
a perdita d’occhio jak okiem sięgnąć
aprire gli occhi a qlcu. otworzyć 

komuś oczy (przen.)
a quattr’occhi w cztery oczy
a vista d’occhio w oczach, bardzo 

szybko
cavarsi gli occhi psuć sobie wzrok 

(nadmiernie pracując, 
czytając) 

chiudere un occhio przymknąć 
(na coś) oko; patrzeć (na coś) 
przez palce

come un pugno in un occhio (przen.) 
jak pięść do oka

costare un occhio della testa 
kosztować bardzo dużo/majątek

dare all’occhio/nell’occhio rzucać się 
w oczy; zwracać na siebie uwagę

essere come il fumo negli occhi być 
(komuś) solą w oku; kłuć (kogoś) 
w oczy

fare a occhio e croce robić (coś) 
na oko

fare gli occhi dolci (a qlcu.) robić 
słodkie oczy (do kogoś)

fare l’ occhio di triglia a qlcu. patrzeć 
na kogoś rozmarzonym wzrokiem

fare tanto d’occhi robić wielkie oczy 
(ze zdumienia)

gettare la polvere negli occhi (przen.) 
mydlić (komuś) oczy

gettar l’occhio rzucić okiem
guardare con la coda dell’ occhio 

patrzeć kątem oka
guardare la pagliuzza nell’occhio 

d’altrui e non vedere la trave nel 
proprio widzieć źdźbło w czyimś 
oku , a nie dostrzegać belki w swoim 

in un batter d’occhio w mgnieniu oka
non credere ai propri occhi nie 

wierzyć własnym oczom
non poter chiudere un occhio nie 

móc zmrużyć oka
Occhio per occhio, dente per dente 

(przysł.). Oko za oko, ząb za ząb.
saltare agli occhi (przen.) rzucać się 

w oczy
sbarrare/spalancare/stralunare gli 

occhi wytrzeszczać/wybałuszać oczy 
(ze zdumienia, ze zdziwienia)

strizzare l’occhio a qlcu. puścić 
do kogoś oko

tenere gli occhi ben aperti mieć 
szeroko otwarte oczy  (uważać, być 
ostrożnym)

tenere gli occhi su qlcu./su qlco. nie 
odrywać oczu od kogoś/od czegoś

tenere/non perdere d’occhio nie 
spuszczać z oka

vedere di buon/mal occhio patrzeć 
przychylnie/złym okiem

ODORE
morire in odore di santità umrzeć 

w aureoli świętości
sentire all’odore poczuć po zapachu
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OFFA 
gettar l’offa a qlcu. przekupić kogoś

OLIO
chiaro come l’olio jasne jak słońce
calmo come l’olio (o powierzchni 

morza, jeziora) gładki jak stół
gettare olio sulle fiamme (przen.) 

dolewać oliwy do ognia 
olio di gomiti (przen.) zapał (do pracy)
tornare a galla come olio (przen.) 

wypływać na wierzch jak oliwa; 
wyjść na jaw

OMBRA
aver paura della propria ombra 

(przen.) bać się własnego cienia
essere, sembrare l’ombra di sé 

stesso być cieniem samego siebie, 
wyglądać jak własny cień

essere l’ombra do qlcu. (przen.) być 
czyimś cieniem 

restare/rimanere nell’ombra (przen.) 
pozostawać w cieniu 

seguire qlcu. come un’ombra (przen.) 
chodzić za kimś jak cień

senz’ombra di denaro kompletnie 
spłukany, bez grosza

senz’ombra di dubbio bez cienia 
wątpliwości

senz’ombra di timore bez cienia 
obawy

trarre qlco. dall’ombra wyciagnąć coś 
na światło dzienne

ONDA
andare a onde zataczać się
mettere/mandare in onda nadawać 

(audycje radiowe, telewizyjne)
onda verde zielona fala (w ruchu 

ulicznym)

ONORE
ad onore del vero prawdę mówiąc 
fare gli onori di casa pełnić honory 

domu
giro d’onore runda honorowa

Parola d’onore! Słowo honoru!
punto d’onore punkt honoru

ORA1

all’ultima ora w ostatniej chwili
da un’ora all’altra wkrótce, zaraz
di ora in ora z godziny na godzinę; 

w każdej chwili
fare le ore piccole późno chodzić 

spać
l’ora della verità (przen.) godzina 

prawdy
non vedere l’ora nie móc się (czegoś) 

doczekać
ore di punta godziny szczytu

ORA2

d’ora in poi od teraz; od tego 
momentu

È ora? I co teraz?
per ora na razie; chwilowo

ORDINE
di prim’ordine pierwszorzędny
fuori dell’ordine niezwykły, 

niecodzienny; wykraczający poza 
normę

parola d’ordine hasło

ORECCHIO
anche i muri hanno orecchi i ściany 

mają uszy
Da questo orecchio non ci sento 

(przen.). Nie chcę o tym słyszeć.
drizzare gli orecchi nadstawić uszu
duro d’orecchio (eufem.)1. przygłuchy 

2. głuchy jak pień 
3. niechcący o niczym słyszeć 

entrare da un orecchio e uscire 
dall’altro (przen.) jednym 
uchem wchodzić, a wychodzić 
drugim

essere tutt’orecchi zamienić się 
w słuch; słuchać bardzo 
uważnie

fare orecchi da mercante udawać, 
że się nie słyszy
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mettere una pulce nell’orecchio di 
qlcu. (przen.) zabić komuś ćwieka; 
wzbudzić w kimś wątpliwości 

non prestare/non dare orecchio nie 
słuchać; nie wierzyć

portare a qlcu. l’acqua con gli 
orecchi być gotowym zrobić 
wszystko dla kogoś

sentirsi fischiare gli orecchi  czuć, 
że się jest obmawianym

suonare a orecchio grać ze słuchu
tirare gli orecchi/le orecchie  a qlcu. 

(przen.) natrzeć komuś uszu 

ORLO
essere sull’orlo della pazzia być 

bliskim szaleństwa
essere, trovarsi sull’orlo del 

precipizio (przen.) być, znaleźć 
się na skraju przepaści

ORMA
ricalcare le orme di qlcu. (przen.) 

pójść w czyjeś ślady
seguire le orme di qlcu. (przen.) 

naśladować kogoś; brać z kogoś 
przykład

ORO
affare d’oro (przen.) złoty interes
a peso d’oro na wagę złota
Le ore del mattino hanno l’oro in 

bocca (przysł.). Kto rano wstaje, 
temu Pan Bóg daje.

Non è tutto oro quello che luccica 
(przysł.). Nie wszystko złoto, co się 
świeci.

nuotare nell’oro opływać 
w złoto/w dostatki 

parole d’oro (przen.) święte słowa
per tutto l’oro del mondo za żadne 

skarby świata
prendere qlco. per oro colato brać 

coś za dobrą monetę; wierzyć w coś 
ślepo

OROLOGIO
funzionare come un orologio iść/

chodzić jak w zegarku/jak zegarek 
stare con l’orologio in mano robić 

coś z zegarkiem w ręku; być bardzo 
punktualnym 

ORSO 
essere un orso być osobą 

nietowarzyską/ponurakiem
muoversi come un orso poruszać się 

niedźwiedziowato
vendere la pelle dell’orso prima di 

averlo ucciso (przen.) dzielić skórę 
na niedźwiedziu

ORTOLANO 
fare come il cane dell’ortolano (che 

non mangia e non lascia mangiare 
l’insalata del padrone) być jak pies 
ogrodnika (ktoś, kto sam nie będzie 
miał i innym nie da)

OSCURO
essere all’oscuro di qlco. nie 

wiedzieć o czymś; nie być o czymś 
poinformowanym

tenere qlcu. all’oscuro di 
qlco. utrzymywać kogoś 
w nieświadomości; nie informować 
kogoś o czymś

OSSO 
avere le ossa peste czuć się/być 

połamanym (przen.)
essere di carne e ossa być z krwi 

i kości
essere innamorato fino alle ossa być 

szaleńczo zakochanym
essere un osso duro być twardzielem; 

być nieustępliwym
farci l’osso (przen.) przyzwyczaić się 

do czegoś
fare economie fino all’ osso 

oszczędzać do przesady
in carne e ossa we własnej osobie, 

osobiście

Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   556Uniwersalny slownik POL-WLO.indb   556 3-01-12   12:52:023-01-12   12:52:02

3136893



3136893

 OSTE – PAGLIUZZA •

557

ridurre al osso zredukować 
do minimum

ridursi pelle e ossa wychudnąć 
na wiór 

rimetterci l’osso del collo zrujnować 
się, stracić wszystko

rompersi l’osso del collo (pot.) 
skręcić sobie kark

un osso duro da rodere (przen.) 
twardy orzech do zgryzienia 

un sacco d’ossa (przen.) chudy jak 
szczapa; sama skóra i kości

OSTE
domandare all’oste se ha buon vino 

zadawać naiwne pytania
fare i conti senza l’oste dzielić 

skórę na niedźwiedziu; robić coś 
przedwcześnie 

OSTRICA 
attaccarsi a qlcu. come l’ostrica allo 

scoglio przyczepić sie do kogoś jak 
rzep do psiego ogona

P
PACCHIA 
fare la pacchia używać życia

PACE
darsi pace dać sobie spokój
lasciare in pace zostawić w spokoju
metter pace zaprowadzić pokój/zgodę
non dare pace nie dawać spokoju
non darsi pace nie spocząć
non trovare mai pace nie zaznać 

nigdy spokoju

PADELLA
cadere dalla padella nella brace 

(przen.) wpaść z deszczu pod rynnę

fare (una) padella spudłować, nie 
trafić do celu

PADRONE
credersi un padrone del mondo 

uważać się za pępek świata
essere padrone di sé panować nad 

sobą
essere padrone di far qlco. móc 

robić, co się chce
farla da padrone rządzić się, panoszyć 

się
L’occhio del padrone ingrassa il 

cavallo (przysł.). Pańskie oko konia 
tuczy.

padrone del vapore (iron.) pan 
i władca

PAESE
mandare a quel paese (pot.) posłać 

do diabła/w cholerę

PAGARE
pagare il fio odpokutować (coś); 

ponieść konsekwencje (czegoś)
pagarla, pagarla cara, pagarla a caro 

prezzo drogo za coś zapłacić 
(przen.) 

quanto pagherei per... ile bym dał, 
żeby…

PAGLIA
avere la coda di paglia (przen.) mieć 

nieczyste sumienie
fuoco di paglia (przen.) słomiany 

ogień
uomo di paglia (przen.) figurant, 

marionetka

PAGLIAIO
cane da pagliaio pies podwórzowy; 

kundel
cercare un ago nel pagliaio szukać 

igły w stogu siana

PAGLIUZZA
vedere la pagliuzza nell’occhio altrui 

e non vedere la trave nel proprio 
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widzieć źdźbło w oku bliźniego, 
a nie widzieć belki w swoim

PAGLIONE
bruciare il paglione (pot.) 1. nie 

dotrzymać obietnicy 2. prysnąć, dać 
drapaka

PALIO
mandare al palio qlco. ujawnić coś
mettere qlco. in palio wyznaczyć coś 

jako nagrodę

PALLA
essere una palla al piede per qlcu. 

(przen.) być komuś kulą 
u nogi

non essere in palla  nie być w formie
prendere la palla in balzo (przen.) 

chwytać w lot okazję; skorzystać 
z okazji

sentirsi in palla być w formie

PALLIDO
non avere la più pallida idea nie 

mieć bladego/zielonego pojęcia

PALLINO
andare a pallino (pot.) rozlecieć się, 

nie udać się; nie powieść się 
avere il pallino di qlco. 1. mieć 

zdolności do czegoś 2. mieć bzika/
hopla na jakimś punkcie 

farsi venire il pallino di qlco. połknąć 
bakcyla czegoś

venire a pallino przyjść jak 
na zawołanie/we właściwej chwili

PALLONE 
avere la testa come un pallone 

(przen., pot.) mieć ciężką głowę 
(ze zmęczenia itp.) 

essere in pallone (pot.) być 
zmieszanym/skonfundowanym

gonfio come un pallone gruby jak 
beka

pallone gonfiato (przen.)  bufon, 
zarozumialec

PALMO
conoscere qlco. a palmo a palmo 

poznać coś jak własną kieszeń
restare con un palmo di naso 

rozczarować się

PALO
dritto come un palo prosty jak struna
ha ingoiato il palo (idzie, stoi) jakby 

kij połknął
rimanere fermo al palo di partenza 

nie ruszyć z miejsca
saltare di palo in frasca (przen.) 

skakać z tematu na temat

PANCA 
consumare le panche dell’osteria 

chodzić często do knajpy; 
przesiadywać w knajpie

far ridere le panche bredzić, 
bajdurzyć

scaldare le panche (przen.) obijać sie 
w szkole

PANCIA
a pancia all’aria do góry brzuchem; 

na wznak
grattarsi la pancia (przen.) 

leniuchować, próżnować
mettere su pancia przytyć
tenersi la pancia per le risa zrywać 

boki ze śmiechu

PANE
Non è pane per i suoi denti. Nie 

poradzi sobie; za wysoko mierzy
dire pane al pane e vino al vino 

nazywać rzeczy po imieniu; mówić 
otwarcie

essere buono come il pane być 
chodzącą dobrocią

guadagnarsi il pane zarabiać na chleb
mangiare il pane a ufo być 

darmozjadem; być na czyimś 
garnuszku

perdere il pane stracić pracę
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rendere pane per focaccia odpłacić 
pięknym za nadobne

PANIERE
far la zuppa nel paniere (przen.) 

trudzić się nadaremnie; robić 
niepotrzebne rzeczy

paniere sfondato studnia/beczka bez 
dna

rompere le uova nel paniere di qlcu. 
(przen.) pokrzyżować komuś plany

PANNO
essere bianco come il panno lavato 

być bladym jak płótno/ściana
I panni sporchi si lavano in famiglia 

(przysł.). Brudy się pierze domu.
mettersi nei panni di qlcu. (przen.) 

postawić się na czyimś miejscu; 
wejść w czyjeś położenie

non stare più nei propri panni 
(przen.) nie posiadać się z radości

stare/stringersi ai panni di qlcu. 
1. trzymać się kogoś 2. (przen.) 
ponaglać kogoś

stringere i panni addosso a qlcu. 
(przen.) zmuszać kogoś (do czegoś)

tagliare i panni addosso a qlcu. 
obmawiać kogoś

PAPA 
andare a Roma e non vedere il papa 

być w Rzymie i nie widzieć papieża
a ogni morte di papa bardzo rzadko; 

raz na sto lat
essere più papisti del papa (przen.) 

być bardziej papieskim niż (sam) 
papież

Morto un papa se ne fa un altro 
(przysł.).Umarł król – niech żyje król 
(nie ma ludzi niezastąpionych)

neanche il papa glielo può levare 
(przen.) co się stało, to się nie 
odstanie; co było, to było

stare/vivere come un papa żyć jak 
król/jak cesarz

PAPAVERO
gli alti papaveri (przen.) grube ryby; 

szychy

PAPERO
i paperi menano a bere le oche 

(przen.) jajko mądrzejsze od kury

PAPPA 
pappa molle ciepłe kluski (przen.)
trovare la pappa pronta/scodellata 

mieć wszystko podane jak na tacy

PARAGONE
non avere paragoni nie mieć sobie 

równych
non reggere al paragone nie 

wytrzymywać porównania 
senza paragone bez porównania, nie 

do porównania

PARATA
vista la mala parata zważywszy na zły 

obrót sprawy

PARENTESI
aprire una parentesi zrobić dygresję
fra parentesi na marginesie,nawiasem 

mówiąc

PARI
al pari di… na równi z...
in pari 1. na tym samym poziomie, 

na równi, równo 2. na bieżąco
pari a pari po równo
rendere pari a pari odpłacić się tym 

samym
senza pari niezrównany

PARLARE
Non voglio più sentirne parlare! Nie 

chcę więcej o tym słyszeć!
Parla per te! Mów za siebie!
parlare a braccio/a braccia 

improwizować (mówiąc)
parlare al muro, al vento mówić (jak) 

do ściany, na wiatr
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parlare arabo/turco/ostrogoto mówić 
po chińsku (niezrozumiale)

parlare del più o del meno mówić 
o tym i o owym/o wszystkim 
i o niczym; gadać sobie

parlare del vento o della pioggia 
rozmawiać o pogodzie (przen.)

qlco. parla da sé coś mówi samo 
za siebie

PAROLA 
di parola in parola od słowa do słowa
essere di poche parole być 

małomównym
gioco di parole gra słów
in altre parole innymi słowy; inaczej 

mówiąc
in una parola jednym słowem; krótko 

mówiąc
mantenere la parola dotrzymywać 

słowa
Mi mancano le parole. Brak mi słów.
misurare/pesare le parole (przen.) 

ważyć słowa
non ci sono parole brak słów
non dire mezza parola nie 

powiedzieć ani słowa (o czymś)
non fare parola di qlco. nie 

wspomnieć o czymś ani słowem
non trovare le parole per... nie 

znajdować słów, by…
parola d’onore słowo honoru
parola per parola dosłownie; słowo 

w słowo
passare la parola podać dalej; 

przekazać dalej
pigliare qlcu. nella parola łapać  

kogoś za słówka
rimangiarsi la parola cofnąć dane 

słowo; nie dotrzymać słowa
strascicare le parole cedzić słowa 

(przez zęby)
togliere/levare la parola di bocca 

a qlcu. wyjąć komuś z ust (przen.); 
powiedzieć coś, co ktoś miał 
na myśli

uomo di poche parole/avaro di 
parole osoba małomówna

PARTE
a parte oddzielnie; osobno; odrębnie
dalle parti di w pobliżu; w pobliże 

(czegoś)
da ogni parte zewsząd
da/per parte di ze strony; w imieniu
da/per parte mia z mojej strony, 

co do mnie
essere a parte di qlco. wiedzieć 

o czymś 
in ogni parte wszędzie
Non posso farmi in quattro parti. Nie 

mogę się rozdwoić.
mettere qlcu. a parte di qlco. 

powiadomić kogoś o czymś
passare da parte a parte przeszyć 

na wskroś/na wylot
prendere parte a qlco. wziąć w czymś 

udział, uczestniczyć w czymś

PARTITO
mettere il cervello/la testa a partito 

opamiętać się 
non sapere che partito prendere nie 

móc się zdecydować; nie wiedzieć, 
co zrobić

per partito preso z góry (coś 
postanowić); rozmyślnie

prendere un partito podjąć decyzję
trarre partito da qlco. wyciągnąć 

z czegoś korzyść; wykorzystać coś

PASQUA
dare la mala pasqua a qlcu. źle 

komuś życzyć
essere contento come una pasqua 

być zachwyconym

PASSO
a passo di lumaca w ślimaczym 

tempie 
a passo di tartaruga żółwim krokiem
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fare passi da gigante stawiać milowe 
kroki; posuwać się naprzód 
milowymi krokami

senza muovere un passo bez 
żadnego wysiłku

tornare sui propri passi  1. cofać się 
2. (przen.) rozpocząć od nowa

segnare il passo  (przen.) stać 
w miejscu, nie posuwać się naprzód

fare il passo più lungo della gamba 
za wysoko mierzyć; przeliczyć się 
z możliwościami 

PASTA 
avere le mani in pasta być (w czymś) 

oblatanym
essere tutti della stessa pasta (przen.) 

być ulepionym z tej samej gliny 
essere una pasta d’uomo być 

dobrodusznym

PASTICCIO
cacciarsi nei pasticci  narobić sobie 

kłopotów; wpakować się 
w kłopoty

combinare dei pasticci narozrabiać

PASTO
dare qlco. in pasto al pubblico 

(przen.) rzucić  coś na żer 
publiczności 

saltare il pasto nie zjeść (jakiegoś) 
posiłku

PATATA
sacco di patate (przen.) gbur
spirito di patata (przen.) dowcip 

w złym guście; cięzki dowcip

PAURA
avere paura bać się
aver paura anche della propria 

ombra (przen.) bać się nawet 
własnego cienia

essere brutto da far paura być 
brzydkim, że aż strach

essere morto/mezzo morto di paura 
być śmiertelnie przerażonym

fare/mettere paura a qlcu. nastraszyć 
kogoś

la paura fa novanta strach ma wielkie 
oczy

PAVONE
fare il pavone puszyć się jak paw; 

pysznić się
farsi bello con le penne del pavone 

(przen.) stroić się w pawie piórka

PAZIENZA
far scappare la pazienza a qlcu. 

zdenerwować/zirytować 
kogoś

la pazienza di Giobbe anielska/święta 
cierpliwość

Pazienza!, Ci vuol pazienza! Trudno! 
perdere la pazienza stracić 

cierpliwość
Santa pazienza! Cierpliwości!

PAZZO
andare pazzo per qlco. szaleć/

wariować na punkcie czegoś
Cose da pazzi! Niesamowite/

niewiarygodne rzeczy!
pazzo da legare kompletny wariat

PECCATO
brutto come il peccato (przen.) 

brzydki jak grzech śmiertelny
Che peccato! Jaka szkoda!
peccati di gioventù grzechy młodości

PECORA 
pecora nera (przen.) czarna owca

PEGGIO
alla peggio 1. w najgorszym razie 

2. byle jak
andare di male in peggio pogarszać 

się
avere la peggio wyjść najgorzej 

(na czymś)
tanto peggio tym gorzej
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PELARE
farsi pelare (przen.) dać się oskubać
gatta da pelare trudny problem/

orzech do rozgryzienia; 
niebezpieczne przedsięwzięcie

PELLE
a fior di pelle powierzchownie
amici per la pelle nierozłączni 

przyjaciele
avere i nervi a fior di pelle mieć 

stargane nerwy
avere la pelle d’oca mieć gęsią skórkę
avere la pelle dura (przen.) mieć 

grubą skórę
essere pelle e ossa (przen.) być jak 

sama skóra i kości (bardzo chudym)
lasciarci la pelle stracić życie
non stare più nella pelle mało 

ze skóry nie wyskoczyć
non voler essere nella pelle di qlcu. 

nie chcieć być w czyjejś skórze
rischiare la pelle ryzykować życie

PELO
cavalcare a pelo jeździć na oklep
cercare il pelo nell’uovo (przen.) 

szukać dziury w całym
di primo pelo 1. (o chłopcu) pod 

wąsem, mający meszek pod nosem 
2. (przen.) naiwny, niedoświadczony

lisciare il pelo (przen.) podlizywać się
non avere peli sulla lingua (przen.) 

nie owijać w bawełnę; mówić bez 
ogródek

PENA
a pena z trudem/z ledwością 
a gran pena z wielkim trudem
a/sotto pena di ... pod karą...
far pena wzbudzać litość
non vale la pena nie warto
soffrire le pene dell’inferno (przen.) 

przeżywać piekielne męki
vale la pena warto

PENDERE
pendere dalle labbra/dalle parole di 

qlcu. (przen.) chłonąć czyjeś słowa; 
słuchać kogoś uważnie

pendere dal volere di qlcu. (przen.) 
wisieć u czyjejś klamki; być komuś 
całkowicie posłusznym 

PENNA
farsi bello con le penne del pavone 

(przen.) stroić się w pawie piórka 
lasciarci/rimetterci le penne (przen.) 

1.stracić życie, przejechać 
się na tamten świat 2. ponieść 
wielkie straty

leggero come una penna lekki jak 
piórko

uomo di penna literat

PENNELLO
a pennello doskonale, świetnie, jak 

ulał
andare a pennello (o ubraniu) leżeć 

jak ulał
calzare a pennello (o butach) pasować 

jak ulał

PENSIERO
dar pensieri a qlcu. dawać komuś 

powody do niepokoju; przysparzać 
komuś trosk

essere sopra pensiero zamyślić 
się; być zamyślonym/nieobecnym 
myślami

essere/stare in pensiero per qlcu. 
martwić się/niepokoić się 
o kogoś

leggere nel pensiero di qlcu. czytać 
w czyichś myślach

senza pensieri beztrosko

PENTOLA
far la pentola a due manici (przen.) 

trzymać się pod boki
qlco. bolle in pentola (przen.) coś się 

szykuje
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sapere ciò che bolle in pentola 
(przen.) wiedzieć, co w trawie 
piszczy 

PERA
a pera 1. partacki, spartaczony, do kitu 

2. bez sensu
cadere come una pera cotta/matura 

1. upaść jak długi 2. dać się nabrać; 
wpaść jak śliwka w kompot 3. 
zakochać się  

farsi una pera (żarg.) dać sobie w żyłę

PERDERE
Lascia perdere! Zostaw! Daj spokój!
perdere la bussola (przen.) stracić 

rozum/rozsądek/głowę
perdere la tramontana (przen.) stracić 

panowanie nad sobą
perdere le staffe (przen.) wyjść 

z siebie (ze złości); unieść się

PERDITA
a perdita d’occhio jak okiem sięgnąć

PERÙ 
costare un Perù kosztować krocie/

majątek
spendere un Perù wydawać masę 

pieniędzy
valere un Perù mieć ogromną wartość

PESANTE
battuta pesante ciężki dowcip
cibo pesante ciężkostrawne jedzenie
droghe pesanti narkotyki twarde
sonno pesante głęboki sen

PESARE
far pesare qlco. a qlcu. (przen.) 

wyrzucać/wymawiać coś komuś
pesare sulla coscienza ciążyć 

na sumieniu
pesare sulle spalle di qlcu. być 

na czyimś utrzymaniu
pesare sullo stomaco (przen.) leżeć 

na żołądku

PESCARE
pescare nel torbido (przen.) łowić 

ryby w mętnej wodzie

PESCE
buttarsi a pesce su qlco. (przen.) 

przyjąć coś entuzjastycznie
fare il pesce in barile okazywać 

obojętność; udawać, że nic się 
nie stało

Il pesce puzza dalla testa (przysł.). 
Ryba śmierdzi od głowy.

né carne né pesce ni pies ni wydra
non sapere che pesci pigliare (przen.) 

nie wiedzieć, co począć/
jak postąpić

pesce d’aprile (przen.) prima aprilis
pesce grosso (przen.) gruba ryba
pesce piccolo (przen.) płotka
prendere qlcu. a pesci in faccia 

traktować kogoś po chamsku, 
pomiatać kimś

sano come un pesce zdrów jak ryba
sentirsi un pesce fuor d’acqua czuć 

się nieswojo/niezręcznie

PESO
a peso d’oro na wagę złota
dare peso przykładać wagę 

(do czegoś)
essere di peso a qlcu. być dla kogoś 

ciężarem
far peso ciążyć, być ciężkim
prendere  qlco. di peso przepisać coś 

dosłownie
rubare sul peso oszukiwać na wadze

PESTARE
pestare il pianoforte (żart.) rzępolić 

na pianinie
pestare i piedi tupać nogami 

(ze złości, żeby się rozgrzać)
pestare i piedi a qlcu. (przen.) 

dotknąć/urazić kogoś 
pestare l’acqua nel mortaio (przen.) 

trudzić/wysilać się nadaremnie; 
robić niepotrzebne rzeczy
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pestare le orme di qlcu. chodzić 
za kimś krok w krok

PESTE 
dire peste e corna di qlcu. oczerniać 

kogoś; wieszać na kimś psy

PESTO
buio pesto (przen.) egipskie ciemności
occhio pesto podbite oko

PEZZO
essere un pezzo di legno (przen.) być 

nieczułym/z kamienia
essere tutto d’un pezzo  

(przen.) być konsekwentnym/
nieprzekupnym/z marmuru

pezzo da novanta (przen.) 1. boss 
(mafijny) 2. szycha, ważna osoba

pezzo d’asino/d’imbecille skończony 
osioł/dureń

pezzo raro/da museo rzadkość; rzadki 
okaz

un bel pezzo di donna kawał baby
un pezzo d’uomo kawał chłopa

PIANGERE
mi piange il cuore (przen.) serce mi 

krwawi
mi viene da piangere chce mi się 

płakać, zbiera mi się na płacz
piangere come una vite tagliata płakać 

jak bóbr/rzewnymi łzami
piangere da un’occhio solo udawać 

płacz
piangere sul latte versato (przen.) 

płakać nad rozlanym 
mlekiem

PIANTARE
Piantala! Dość tego! Przestań!
piantare baracca e burattini (przen.) 

rzucić wszystko w diabły
piantare chiodi (pot.) narobić długów
piantare gli occhi addosso a qlcu. 

(przen.) wbić w kogoś wzrok
piantare grane narobić kłopotów

piantare qlcu. in asso zostawić kogoś 
na lodzie; puścić kogoś kantem

PIANTO
avere il pianto facile płakać z byle 

powodu
sciogliersi in pianto tonąć we łzach
scoppiare in pianto wybuchnąć 

płaczem

PIAZZA
mettere qlco. in piazza rozgłaszać coś
far piazza pulita 1.usunąć (coś), 

wyczyścić (z czegoś) 2. pozbyć 
się (kogoś) 

scendere su piazza wyjść na ulice 
(przen.); manifestować

PICCA
contare quanto il re/il fante di picche 

(przen.) być nic nie wartym 
rispondere picche a qlcu. (przen.) 

odpowiedzieć komuś odmownie

PICCIONE
i due piccioni (przen.) para 

zakochanych, dwa gołąbki
prendere due piccioni con una fava 

upiec dwie pieczenie na jednym 
ogniu (przen.)

PIDOCCHIO
pidocchio rifatto/risalito (pot.) 

nowobogacki, dorobkiewicz

PIEDE
a piedi pieszo, na piechotę
andare coi piedi di piombo (przen.) 

postępować bardzo ostrożnie; 
dmuchać na zimne

battere/pestare i piedi tupać nogami 
(np. ze złości)

cadere in piedi (przen.) spaść 
na cztery łapy

cena in piedi kolacja na stojąco
con le mani e coi piedi wszelkimi 

sposobami
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essere sempre fra i piedi di qlcu. 
plątać się pod nogami

essere sul piede di guerra (przen.) 
być na stopie wojennej

fatto coi piedi zrobione byle jak/bez 
pojęcia

levarsi qlcu. dai piedi odczepić się 
od kogoś

mettere in piedi (przen.) 
zorganizować (coś), przygotować 
(coś)

mettere un piede in fallo 1. stracić 
równowagę 2. popełnić błąd

mettersi i piedi in capo (przen.) dać 
nogę, uciec

puntare i piedi uprzeć się; zaprzeć się 
(żeby coś uzyskać) 

su due piedi (przen.) 
niespodziewanie; z miejsca

tenere il piede in due staffe siedzieć 
na dwóch stołkach (przen.)

PIEGA
messa in piega trwała ondulacja 

(włosów)
prendere una brutta/una cattiva 

piega (pot.) przybrać zły obrót
ragionamento che non fa una piega 

(przen.) przejrzysta argumentacja

PIETRA
metterci una pietra sopra (przen.) 

postawić na czymś krzyżyk; nie 
wracać do czegoś 

non lasciare pietra su pietra nie 
zostawić kamienia na kamieniu

pietra angolare (także przen.) kamień 
węgielny

pietra dello scandalo (przen.) kamień 
obrazy

pietra miliare (przen.) kamień milowy
portare la propria pietra all’edificio 

(przen.) dorzucić swoją cegiełkę 
do czegoś 

PIGNA
avere le pigne in testa (przen.) mieć 

fiu-bździu w głowie
essere come una pigna verde (przen.) 

być skąpiradłem

PILLOLA
addolcire la pillola (przen.)osłodzić 

gorzką pigułkę 
inghiottire la pillola (przen.) przełknąć 

gorzką pigułkę 
pillola amara (przen.) gorzka pigułka
prendere qlco. in pillole (przen.) brać 

coś po trochu/w małych dawkach

PIOGGIA
far la pioggia e il bel tempo (przen.) 

dyktować prawa; rządzić się gdzieś
parlare della pioggia e del 

bel tempo rozmawiać o tym 
i o owym/o pogodzie

PIOLO
star piantato come un piolo stać jak 

kołek

PIOMBO
a piombo pionowo
andare, avanzare coi piedi di 

piombo (przen.) iść ostrożnie
cadere di piombo runąć jak długi/

całym ciężarem
cadere in un sonno di piombo zasnąć 

kamiennym snem

PIOVERE
non ci piove (przen., pot.) to pewne 

jak drut; nie ma dwóch zdań
piovere a catinelle lać jak z cebra
piove sul bagnato biednemu zawsze 

wiatr w oczy (wieje)
piovere dal cielo (przen.) spaść 

z nieba

PIZZICO
non avere un pizzico di sale in zucca 

nie mieć ani krzty/za grosz rozumu
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POLLO
andare a letto coi polli chodzić spać 

z kurami
conoscere bene i propri polli (przen.) 

wiedzieć, z kim ma się do czynienia; 
znać dobrze swoje środowisko/
otoczenie

far ridere i polli  ośmieszać się 

POLTRONA
starsene in poltrona (przen.) 

leniuchować, byczyć się

POLVERE 
far mangiare la polvere a qlcu. 

(przen.) prześcignąć/przewyższać 
kogoś (w czymś) 

gettare/buttare la polvere negli 
occhi a qlcu. (przen.) sypać komuś 
piaskiem w oczy; mydlić komuś 
oczy 

mangiare la polvere 1. wdychać kurz  
2. (przen.) zostać pokonanym; dać 
się prześcignąć (w czymś) 

ridurre qlco. in polvere (przen.) 
zetrzeć coś na proch; obrócić coś 
w pył 

scuotere la polvere di dosso a qlcu. 
(przen., iron.) przetrzepać komuś 
skórę

POMO
essere il pomo della discordia 

(przen.) być jabłkiem niezgody
il pomo vietato zakazany owoc
pomo d’Adamo jabłko Adama (grdyka)

POMPA 
mettersi in pompa magna (żart.) 

wystroić się jak stróż na Boże Ciało

PONTE
bruciarsi i ponti alle spalle (przen.) 

palić za sobą mosty
fare a qlcu. i ponti d’oro (przen.) 

obiecywać komuś złote góry

fare il ponte zrobić sobie długi 
weekend (wziąć wolny dzień między 
świętami)

gettare un ponte 1. przerzucić most 2. 
nawiązać łączność/stosunki

Ne è passata di acqua sotto i ponti! 
Wiele wody upłynęło!

ponte aereo most powietrzny
tagliare/rompere i ponti con qlcu. 

zerwać z kimś stosunki
tener qlco. in ponte trzymać coś 

w zawieszeniu

PORCO
gettare le perle ai porci (przen.) 

rzucać perły przed wieprze
mangiare come un porco żreć, 

obżerać się
Porco cane!, Porco mondo!, Porca 

miseria! Jasna cholera! 
Do jasnej cholery!

PORTA
abitare porta a porta mieszkać drzwi 

w drzwi
a porte chiuse przy drzwiach 

zamkniętych
battere a tutte le porte (przen.) pukać 

do wszystkich drzwi
chiudere la porta (przen.) zakończyć 

coś
mettere qlcu. alla porta wyrzucić 

kogoś za drzwi
prendere la porta iść sobie, odejść
sfondare una porta aperta (przen.) 

wyważać otwarte drzwi
trovare la porta chiusa (przen.) 

spotkać się z odmową

PORTATA 
alla portata di tutti dostępne dla 

wszystkich 
a portata di mano w zasięgu ręki

PORTO
giungere in porto (przen.) przybyć 

szczęśliwie do celu podróży
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portare qlco. in porto doprowadzić 
coś do końca

la casa che è un porto di mare dom, 
w którym drzwi się nie zamykają 
(otwarty dla wszystkich)

PORTOGHESE 
fare il portoghese wejść na gapę 

(do teatru, kina, dyskoteki)

POSTO
al mio, tuo posto na moim, twoim 

miejscu
al posto di zamiast
avere la testa a posto (przen.) mieć 

dobrze poukładane w głowie
essere a posto  być w porządku
essere, sentirsi a posto con la 

coscienza mieć spokojne 
sumienie

essere una persona a posto (przen.) 
być porządnym człowiekiem; być 
godnym zaufania

mettere a posto położyć na (swoje) 
miejsce

mettere le cose a posto wyjaśnić 
sprawę/sytuację

mettere qlcu. a posto (przen.) 
przywołać kogoś do porządku

tenere la lingua a posto trzymać język 
na wodzy

tenere le mani a posto trzymać ręce 
przy sobie

POTERE 
non poterne più nie móc wytrzymać 

czegoś; mieć czegoś dość
non poter soffrire qlcu. nie móc 

kogoś znieść
può darsi może, być może
può darsi che... możliwe, że...
Si può? Czy można (wejść)?

POZZO
essere un pozzo di scienza (przen.) 

być kopalnią wiedzy

mostrare la luna nel pozzo mamić/
zwodzić kogoś

pozzo senza fondo (przen.) studnia/
worek bez dna 

PREDA
darsi in preda a qlco. poddać się 

czemuś; wpaść (np. w rozpacz)
essere in preda di qlco. paść pastwą 

czegoś; stać się ofiarą czegoś; być 
czymś owładniętym 

lasciare qlcu/qlco. in preda a qlco. 
zostawić kogoś/coś na pastwę czegoś

PREDICA
Da che pulpito viene la predica! 

(iron.). I kto tu prawi morały! 
I kto to mówi! Przyganiał kocioł 
garnkowi!

è sempre la solita predica ciągle ta 
sama śpiewka

fare la predica a qlcu. (przen.) prawić 
komuś kazanie 

PREDICARE 
predicare al deserto/al vento  (przen.) 

mówić na wiatr; rzucać grochem 
o ścianę

PREGIO
avere gran pregio cieszyć się wielkim 

szacunkiem
tenere in pregio cenić, poważać

PRENDERE
prendere fischi per fiaschi (przen.) 

mylić coś z czymś, brać jedno 
za drugie

prendere il toro per le corna (przen.) 
wziąć/chwytać byka 
za rogi

prendere qlcu. in castagna przyłapać 
kogoś na błędzie/
na czymś

prendere qlcu. nel fallo/nel sacco/nel 
flagrante złapać kogoś na gorącym 
uczynku
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prendere qlcu. per il bavero (przen.) 
zakpić z kogoś

prendere qlcu. per il collo (przen.) 
przydusić kogoś; wykorzystać czyjąś 
trudną sytuację

prendere qlcu. per il naso (przen.) 
wodzić kogoś za nos

prendere qlcu. per il sedere/per il 
fondo dei calzoni/per 
i fondelli (przen.) 1. nabijać się/kpić 
z kogoś 2. nabić kogoś 
w butelkę, robić kogoś w konia

prenderla bene, male przyjąć coś 
dobrze, źle

prendersela przejmować się
prendersela (a male)  con qlcu. 

obrazić się na kogoś

PREZZEMOLO
essere come il prezzemolo (pot.) być 

wszędobylskim

PUGNO
essere un pugno in un occhio (przen.) 

nie pasować do całości; pasować jak 
pięść do oka

fare a pugni 1. bić się, boksować się 
2. nie pasować, pasować jak wół 
do karety

firmare di proprio pugno podpisać 
własnoręcznie

mostrare il pugno grozić
pugno di ferro (przen.) żelazna ręka
tenere qlcu. in pugno (przen.) mieć 

kogoś w garści

PULCE 
mettere la pulce nell’orecchio a qlcu.

(przen.) zabić komuś ćwieka; zasiać 
w kimś niepokój ; wzbudzić w kimś 
podejrzenia

mercato delle pulci pchli targ
noioso come una pulce nudny jak 

flaki z olejem
pulce nell’orecchio (przen.) 

podejrzenie

PULCINELLA
il segreto di pulcinella tajemnica 

poliszynela

PULCINO 
bagnato/inzuppato come un pulcino 

przemoczony do suchej nitki
pulcino bagnato (przen.) zmokła kura 
pulcino nella stoppa (przen.) osoba 

bezradna/zagubiona/nieporadna

PULITO
avere la coscienza pulita mieć czyste 

sumienie
avere le mani pulite (przen.) mieć 

czyste ręce
farla pulita, passarla pulita wykręcić 

się sianem; upiec się

PUNGERE
pungere qlcu. sul vivo dotknąć kogoś 

do żywego

PUNTA 
avere qlco. sulla punta della lingua 

(przen.) mieć coś na końcu języka
avere qlco. sulla punta delle dita 

(przen.) mieć coś w małym palcu
camminare in punta dei piedi 

chodzić na palcach
parlare in punta di forchetta  mówić 

w sposób afektowany
punta dell’iceberg (przen.) 

wierzchołek góry lodowej

PUNTINO
a puntino dokładnie; jak należy
mettere i puntini sulle i (przen.) 

postawić kropkę nad „i” 

PUNTO
dare dei punti a qlcu. być lepszym 

od kogoś 
di punto in bianco nagle, 

niespodziewanie; ni stąd ni zowąd
fare punto (przen.) postawić kropkę; 

skończyć
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fare il punto sulla/della situazione 
zorientować się w  sytuacji

mettere a punto 1. naprawić 
2. wyregulować 3. sprecyzować

punto di forza mocny punkt, mocna 
strona

punto di vista punkt widzenia
venire al punto przejść do rzeczy

Q
QUADRATURA
quadratura del cerchio (przen.) 

kwadratura koła; rzecz 
niewykonalna 

QUALCOSA
È già qualcosa. To już jest coś.
Ne so qualcosa io! Wiem coś o tym/

na ten temat!
qualcosa come coś około
qualcosa mi dice... coś mi mówi…

QUARANTOTTO
mandare a carte quarantotto posłać 

do diabła 

QUARTA 
partire in quarta (przen.) ruszyć 

z kopyta (rozpocząć coś energicznie, 
zdecydowanie)

QUARTIERE 
lotta senza quartiere (przen.) walka 

na śmierć i życie/bez pardonu

QUARTO
i quarti di finale ćwierćfinały 

(w zawodach sportowych) 
quarto d’ora krótka chwila
quarto d’ora accademico kwadrans 

akademicki

passare un brutto quarto d’ora 
przeżyć ciężkie chwile/chwile grozy

QUATTRINO 
bussare a quattrini prosić 

o pieniądze/o wsparcie
far quattrini robić pieniądze
fior di quattrini (przen.) duża forsa 
non avere un quattrino/un becco di 

quattrino nie mieć ani grosza; być 
spłukanym

QUATTRO 
dirne quattro a qlcu. powiedzieć 

komuś do słuchu
è vero come due e due fanno quattro 

to prawda jak dwa razy dwa jest 
cztery

fare il diavolo in quattro 
1. hałasować, robić rwetes 
2. pieklić się, robić sceny

fare quattro chiacchiere uciąć 
pogawędkę, pogadać

fare quattro passi przejść się, 
pospacerować

fare quattro salti potańczyć sobie
farsi in quattro dwoić się i troić; 

uwijać się; stawać na głowie
gridare ai quattro venti qlco. 

rozgłaszać coś na lewo i na prawo/
na cztery strony świata 

in quattro e quattr’otto raz, dwa; 
w jednej chwili; migiem

quattro gatti (przen.) zaledwie kilka 
osób, kilka osób na krzyż

QUESTIONE
questione bizantina (przen.) kruczek, 

wykręt
questione di lana caprina (przen.) 

bezprzedmiotowa dyskusja

QUINCI 
parlare in quinci e quindi (książk., 
żart.) mówić z afektacją/emfatycznie
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• QUINTA – REGGERE 

570

QUINTA
agire dietro le quinte (przen.) działać 

za kulisami/z ukrycia/potajemnie

R
RADICE
mettere radice/radici (przen.) 

zakorzenić się; ugruntować się
mettere le radici in un luogo (przen.) 

zapuścić gdzieś korzenie; osiąść 
w jakimś miejscu na stałe

RAGIONE 
a ragione słusznie
a ragion veduta rozważywszy wszystko
avere ragione mieć rację
dare ragione a qlcu. przyznać komuś 

rację
di santa ragione porządnie, bardzo
farsi una ragione di qlco. pogodzić 

się z czymś
non sentire/non ascoltare ragione nie 

dać się przekonać
picchiare qlcu. di santa ragione zbić 

kogoś na kwaśne jabłko; dać komuś 
porządne lanie

perdere l’uso/la lume della ragione 
stracić rozum, zwariować

RAGNO
non cavare un ragno dal buco 

(przen.) nic nie wskórać

RAMANZINA 
fare una ramanzina a qlcu. 

powiedzieć komuś do słuchu

RAMO 
avere un ramo di pazzia (przen.) 

1. mieć w sobie coś z dziwaka, być 
dziwakiem 2. być lekko stukniętym

i rami del Parlamento izby parlamentu 
ramo secco (przen.) osoba lub firma 

nieproduktywna/nieużyteczna 

RANA
cantare come una rana (przen.) 

fałszować
una rana gonfiata (przen.) bufon, 

pyszałek

RAPA
avere la testa come una rapa (żart.) 

mieć głowę ogoloną na pałę
non valere una rapa być nic nie 

wartym
una rapa (żart.) 1. (o glowie) łysa pała 

2. (o osobie) głąb
voler cavare sangue da una rapa 

(przen.) żądać (od kogoś) rzeczy 
niemożliwych

RASOIO
camminare/essere sul filo del rasoio 

(przen.) balansować/stać na skraju 
przepaści 

lingua tagliante come un rasoio 
(przen.) cięty język

RAZZA
far razza a sé być odludkiem
far razza con qlcu. zaprzyjaźnić się 

z kimś

RE 
il re è nudo król jest nagi (stwierdzenie 

prawdy oczywistej)
In casa sua ciascuno è re (przysł.). 

Każdy jest panem w swoim domu.
re da operetta/da burla malowany 

król (przen.)
vita da re królewskie życie

REGGERE
non mi regge il cuore/l’animo di... 

brak mi odwagi, żeby…
non reggersi sulle gambe ledwo się 

trzymać na nogach
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 REGISTRO – RIGIRARE •

571

reggere al paragone wytrzymywać 
porównanie

reggere il sacco al qlcu. (przen.) 
trzymać z kimś sztamę; być czyimś 
wspólnikiem

reggere il vino mieć mocną głowę
reggersi la pancia dal gran ridere 

trzymać się za boki ze śmiechu; 
śmiać się do rozpuku 

Reggiti forte! 1.Trzymaj się mocno! 
2. (przen.) Trzymaj się mocno! Nie 
padnij (z wrażenia)!

REGISTRO
cambiare registro zmienić ton/
śpiewkę

REGOLA
avere le carte in regola (przen.) 

spełniać wszystkie wymagania 
è fatto a regola d’arte zrobione 

z regułami sztuki
essere in regola verso qlcu. być 

w porządku wobec kogoś
fare regola stanowić regułę/zasadę

REGOLARE
regolare i conti con qlcu. (przen.) 

wyrównać z kimś rachunki

REMO
tirare i remi in barca (przen.) 

zakończyć karierę; wycofać się 
z jakiejś działalności (zwł. 
ryzykownej)

RENDERE
rendere giustizia a qlcu. oddać 

komuś sprawiedliwość; uznać czyjeś 
racje/prawa

rendere il saluto a qlcu. odkłonić się 
komuś

rendere la pariglia (przen.) odpłacić 
pięknym za nadobne/tym samym; 
zemścić się (za obrazę)

rendere qlco. di pubblica ragione 
podać coś do publicznej 
wiadomości

rendere un servizio oddać przysługę

RESPIRO
di ampio respiro z rozmachem
fino all’ultimo respiro do ostatniego 

tchu (do śmierci)
non avere un minuto di respiro nie 

mieć ani chwili odpoczynku
tirare un respiro di sollievo 

odetchnąć z ulgą

RIDERE
C’è poco da ridere! To wcale nie jest 
śmieszne! To nie jest do śmiechu!

far ridere rozśmieszać, śmieszyć
far ridere i polli budzić śmiech; być 
śmiesznym

Non c’è nulla da ridere. Nie ma się 
z czego śmiać.

Ride bene chi ride l’ultimo (przysł.). 
Ten sie śmieje, kto się śmieje ostatni.

ridere a crepapelle śmiać się 
do rozpuku

ridere a fior di labbra uśmiechać się
ridere delle disgrazie altrui śmiać się 

z czyjegoś nieszczęścia
ridere sotto i baffi uśmiechać się pod 

wąsem 

RIGA
leggere tra le righe (przen.) czytać 

między wierszami
mettere in riga qlcu. (przen.) 

przywołać kogoś do porządku
mettersi in riga con qlcu. (przen.) 

starać się komuś dorównać
scrivere due righe napisać parę słów

RIGARE
rigare diritto dobrze się sprawować; 

postępować jak należy

RIGIRARE
gira e rigira (pot.) tak czy owak/siak; 

koniec końców 
rigirare il discorso zmienić temat
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• RIGORE – ROMPERE 

572

rigirare la frittata (pot.) przeinaczać 
fakty (na swoją korzyść)

rigirare qlcu. kręcić kimś; okręcić 
kogoś dookoła palca

saperla rigirare, rigirarla (przen., pot.) 
odwraca/wykręca kota ogonem

RIGORE 
di rigore rygorystyczny; ściśle 

obowiązujący
area di rigore pole karne
calcio di rigore rzut karny

RIGUARDO
avere riguardo di qlcu. czuć przed 

kimś respekt
fare riguardo uważać, zwracać 

(na coś) uwagę
nei riguardi di… wobec...; 

w stosunku do…
non avere riguardi nell’agire działać 

swobodnie
persona di riguardo osoba godna 

szacunku

RIMA 
dire in rima mówić jasno i otwarcie
rispondere per le rime odciąć się, 

odgryźć się; nie pozostać dłużnym 

RINCARARE 
rincarare la dose pogorszyć (sytuację, 

sprawę); dolać oliwy do ognia 
(przen.)

RIPARO
correre ai ripari podjąć środki 

zaradcze
mettere riparo a qlco. zaradzić 

czemuś

RIPULIRE
ripulire i piatti zmieść wszystko 

z talerza
ripulire la casa a qlcu. okraść czyjś 

dom ze wszystkiego
ripulire le tasche a qlcu. ogołocić 

kogoś z pieniędzy (zwł. w grze) 

RISATA 
fare una risata in faccia al qlcu. 

roześmiać się komuś w twarz/
w nos

risata omerica homeryczny śmiech

RISO
Il riso fa buon sangue (przysł.). 
Śmiech to zdrowie.

mettere/volgere in riso obrócić 
w śmiech

sganasciarsi/sbellicarsi dalle risa 
pękać/pokładać się ze śmiechu

RITIRARSI
ritirarsi in sé stesso zamknąć się 

w sobie
ritirarsi nel suo guscio (przen.) 

zamknąć się w swojej skorupie 
ritirarsi sull’Avventino wycofać się 

(z czegoś)

RITIRATA
battere la ritirata 1. pospiesznie 

wyjść/wyjechać 2. zrezygnować 
(z czegoś) 

fare una ritirata strategica (przen.)  
robić uniki

ROBA 
Bella roba! (iron.) Ładne rzeczy! 
Ładna historia!

Che roba! To niesamowite! Coś takiego!
Roba da matti! (pot.) Można 

zwariować! Niesłychane!

ROGNA
cercar rogne szukać guza
È una rogna! (pot.) Ależ z niego/niej 

nudziarz! Co za utrapienie!

ROMANO
pagare alla romana płacić każdy 

za siebie (np. w restauracji)

ROMPERE 
rompere il ghiaccio (przen.) 

przełamać lody
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 ROSA – SABBIA •

573

rompere la festa zepsuć zabawę
rompere le orecchie (przen.) ogłuszyć 

(hałasem) 
rompere le ossa a qlcu. (przen.) 

porachować komuś kości
rompere l’anima/le tasche a qlcu. 

(pot.) zawracać komuś głowę/gitarę; 
zanudzać kogoś, truć

rompere le palle/i coglioni a qlcu.  
(wulg.) zawracać komuś dupę 

ROSA 
a l’acqua di rose 1. bez efektu, 

powierzchowny, słaby 
2. (o powieści, filmie) ckliwy, 
przesłodzony

Non c’è rosa senza spine (przysł.).
Nie ma róży bez kolców.

romanzo rosa powieść sentymentalna
Se son rose, fioriranno. Pożyjemy, 

zobaczymy.
vedere tutto rosa (przen.) widzieć 

wszystko na różowo 

ROSPO
inghiottire un rospo vivo (przen.) 

przełknąć (tę) żabę; przełknąć 
gorzką pigułkę

sputare il rospo (przen.) walić prosto 
z mostu; wyrzucić (coś) z siebie

ROSSO
a luci rosse pornograficzny 
avere il conto in rosso mieć debet 

na koncie
far vedere rosso a qlcu. działać 

na kogoś jak płachta na byka
vedere rosso (przen.) wściec się 

ROTELLA 
gli manca una rotella/qualche rotella 

(przen.) brak mu piątej klepki 
non avere tutte le rotelle a posto 

mieć nie wszystko po kolei 
w głowie

ROVESCIO
a rovescio 1. do góry nogami 

2. odwrotnie
capire a rovescio zrozumieć na opak
il rovescio di una medaglia (przen.) 

odwrotna strona medalu
rovescio di fortuna (przen.) krach 

finansowy

RUBARE
rubare il cuore a qlcu. (przen.) skraść 

komuś serce
rubare il tempo a qlcu. (przen.) 

zabierać komuś czas
rubare la vista (przen.) zasłaniać widok
rubare sul peso oszukiwać na wadze

RUBICONE
passare il Rubicone (przen.) 

przekroczyć Rubikon

RUGGINE
avere della ruggine con qlcu. żywić 

do kogoś urazę

RUOTA
mettere i bastoni tra le ruote (przen.) 

rzucać kłody pod nogi
ultima ruota del carro  piąte koło 

u wozu (przen.)
ungere le ruote (przen.) posmarować 

(komuś); dać w łapę (komuś)

S
SABBIA 
costruire sulla sabbia (przen.) 

budować na piasku
è scritto nella sabbia (przen.) 

napisane na piasku; puszczone 
w niepamięć
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• SACCO – SANGUE 

574

seminare nella sabbia (przen.) 
kręcić bicze z piasku; robić coś 
niepotrzebnego

SACCO
cogliere qlcu. con le mani nel sacco 

(przen.) przyłapać kogoś na gorącym 
uczynku

colmare il sacco  przekroczyć miarę
fare qlco. con la testa nel sacco 

(przen.) robić coś na oślep; robić coś 
w sposób nieprzemyślany

farina del proprio sacco (przen.) 
własne dzieło (nie plagiatowe)

mettere qlcu. nel sacco (przen.) 
1. oszukać kogoś 2. zapędzić 
kogoś w kozi róg; zakasować kogoś 
(w czymś)

tornare/tornarsene con le pive nel 
sacco wrócić z niczym

vuotare il sacco (przen.) wywnętrzyć 
się; wyłożyć kawę na ławę

SACRAMENTO 
fare mille sacramenti (książk.) 

przysięgać
fare qlco. con tutti i sacramenti robić 

coć z wielkim nabożeństwem
Per tutti i sacramenti! Do licha!

SALE 
con un grano di sale z odrobiną 

rezerwy/sceptycyzmu/przezorności
non avere sale in zucca nie mieć 

oleju w głowie (przen.)
rimanere di sale osłupieć

SALOMONE 
il giudizio di Salamone, un giudizio 

salamonico salamonowy wyrok

SALTARE
far saltare in aria wysadzić 

w powietrze
far saltare il banco (przen.) rozbić 

bank (w grach)
farsi saltare le cervella strzelić sobie 

w łeb

saltare agli occhi (przen.) rzucać się 
w oczy

saltare di palo in frasca (przen.) 
skakać z tematu na temat

saltare il pasto, il pranzo, la cena nie 
zjeść posiłku, obiadu, 
kolacji

saltare in aria wyskoczyć 
w powietrze; eksplodować

saltare in testa/in mente (przen.) 
przyjść do głowy/na myśl

saltare su a dire, a fare wyskoczyć 
z czymś  

SALSA
cucinare qlco. in tutte le salse 

przedstawiać coś na różne sposoby

SALSICCIA
fare salsicce di qlcu. (pot.) zrobić 

z kogoś marmoladę

SALTO
fare un salto nel buio działać 

na ślepo/po omacku
fare due/quattro salti potańczyć sobie 

trochę
fare i salti mortali (przen.) robić, 

co tylko możliwe; wyczyniać cuda 
(by coś osiągnąć)

fare i salti mortali dalla gioia (przen.) 
skakać do góry z radości

SAMARITANO 
fare parte del buon Samaritano 

być samarytaninem (altruistą, 
dobroczyńcą)

SANGUE
conservare il sangue freddo 

zachować zimną krew
farsi sangue cattivo, guastarsi il 

sangue psuć sobie krew; 
gryźć się (czymś)

non ci è buon sangue nie ma 
tu sympatii/serdeczności

piangere lacrime di sangue płakać 
gorzkimi łzami
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 SANO – SBARRA •

575

sentirsi gelare il sangue (przen.) czuć, 
jak krew krzepnie 
w żyłach 

senza spargimento di sangue bez 
rozlewu krwi

sudare sangue kosztować wiele 
wysiłku

vincoli di sangue więzy krwi

SANO
di sana pianta kompletnie; 

od początku do końca; w całości
sano come il pesce zdrów jak ryba
sano e salvo cały i zdrów

SANTO
avere dei santi in Pardiso mieć plecy/

wpływowe znajomości
avere qualche santo dalla propria 

mieć szczęście 
(zwł. w niebezpiecznych sytuacjach) 

di santa ragione porządnie, mocno
non c’è santo (che tenga) nie ma 

(na to) siły; nic się nie da zrobić; 
święty Boże nie pomoże

non essere uno stinco di santo (żart.) 
nie być takim świętym 

non sapere a che santo votarsi nie 
wiedzieć, do kogo się zwrócić (np. 
o pomoc)

Parole sante! Święte słowa!
Santa pazienza! Na litość boską!
Santo cielo! Na Boga!
tutto il santo giorno cały boży dzień

SAPERE
Chi sa? Kto wie?
fare sapere qlco. a qlcu. 

poinformować kogoś o czymś; 
powiedzieć coś komuś 

sapere qlco. dall’a alla zeta, per filo 
e per segno, come l’avemmaria 
znać coś od a do zet, doskonale, jak 
pacierz

sapere dove il diavolo tiene la coda 
(przen.) wiedzieć, co 

w trawie piszczy; wiedzieć, gdzie 
raki zimują

sapere il fatto proprio znać się 
na rzeczy

saperla lunga wiedzieć to i owo; być 
cwanym

SARDINE
fitti/pigiati come sardine ściśnięci jak 

sardynki/śledzie w beczce 

SASSO
avere un cuore di sasso (przen.) mieć 

serce z kamienia
essere di sasso, essere duro come il 

sasso (przen.) być z kamienia, być 
nieczułym/niewzruszonym

far piangere i sassi  wzbudzać litość; 
wzruszać do łez

lanciare un sasso nello stagno 
(przen.) wsadzić kij w mrowisko

rimanere di sasso (przen.) osłupieć, 
zdębieć (ze zdziwienia, przerażenia)

SBAFO
a sbafo na czyjś koszt/rachunek
vivere a sbafo być darmozjadem

SBALLARE 
sballarle grosse kłamać jak najęty; 

zmyślać, bujać

SBANDATA
prendere/prendersi una sbandata 

per qlcu. zakochać się w kimś; 
stracić dla kogoś głowę 

SBARCARE
sbarcare il lunario wiązać koniec 

z końcem
sbarcarla, sbarcarsela jakoś sobie 

radzić
sbarcare qlcu. (przen.) odstawić/

odsunąć kogoś (np. od stanowiska)

SBARRA 
essere dietro le sbarre (przen.) 

siedzieć za kratkami
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• SBARRARE – SCHIACCIARE 

576

presentarsi alla sbarra stanąć przed 
sądem

SBARRARE 
sbarrare gli occhi wytrzeszczać oczy

SBATTERE
sbattere la porta in faccia a qlcu. 

(przen.) zatrzasnąć komuś 
drzwi przed nosem 

sbattere la testa contro il muro 
(przen.) walić głową o mur

sbattere qlco. in faccia a qlcu. rzucić 
komuś coś w twarz; powiedzieć coś 
komuś bez ogródek

sbattersene (wulg.) mieć coś gdzieś/ 
w głębokim poważaniu; olewać coś

SBORNIA
prendere/prendersi una sbornia upić 

się
smaltire una sbornia wytrzeźwieć

SCAPPARE
di qui non si scappa (przen.) nie ma 

wyjścia
mi scappa da ridere/ da piangere 

chce mi się śmiać/ płakać
mi scappa la pazienza tracę 

cierpliwość 
mi scappa la pipì (pot.) chce mi się 

siusiu
scappare fuori (con qlco.) (pot.) 

wyjechać (z czymś)

SCARICABARILE 
fare a scaricabarile (przen.) zrzucać 

na siebie odpowiedzialność; 
obwiniać się wzajemnie

SCARPA
avere il cervello nelle scarpe być 

głupim jak but
fare le scarpe a qlcu. (przen.) szyć 

buty komuś; knuć intrygi; kopać 
pod kimś dołki

non avere scarpe ai piedi być 
biednym

rimetterci anche le scarpe (przen.) 
zrujnować się finansowo; stracić 
wszystko

SCATOLA 
averne piene le scatole (pot.) mieć 

czegoś po dziurki w nosie; (wulg.) 
rzygać czymś

comprare a scatola chiusa (przen.) 
kupować kota w worku

levarsi/togliersi dalle scatole (pot.) 
odczepić się, (wulg.) odpieprzyć się

rompere le scatole a qlcu. (pot.) 
zawracać komuś gitarę/(wulg.) dupę; 
zanudzać kogoś

SCENA
cambiamento di scena nagła zmiana 

sytuacji; nagły zwrot; wolta 
fare scena muta nie wykrztusić 

z siebie ani słowa; nie odpowiadać 
na pytania

fare scene robić sceny

SCHELETRO
lo scheletro nell’armadio (przen.) 

trup w szafie; wstydliwy sekret 
(z przeszłości)

sembrare uno scheletro, essere 
ridotto uno scheletro wyglądać jak 
kościotrup

SCHERZARE
c’è poco da scherzare, non si scherza 

nie ma żartów, nie ma co żartować
scherzare col fuoco igrać z ogniem

SCHERZO
non (saper) stare allo scherzo nie 

znać się na żartach
per scherzo dla żartu, żartem

SCHIACCIARE
schiacciare un pisolino uciąć sobie 

drzemkę
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577

SCHIENA
colpire alla schiena (przen.) wbić nóż 

w plecy
curvare la schiena (przen.) ugiąć kark
rompersi la schiena (przen.) 

przepracować się
voltare la schiena zwiać, uciec

SCILLA
fra Scilla e Cariddi między Scyllą 

a Charybdą

SCIOLTO
a briglia sciolta pędem
essere di lingua sciolta być 

wygadanym

SCOPRIRE
scoprirsi il capo uchylić kapelusza
scoprire il fianco alle critiche (przen.) 

wystawić się na ostrze krytyki
scoprire l’America/l’acqua calda/

l’ombrello (przen., iron.) 
odkryć Amerykę

scoprire le carte/il gioco (przen.) 
odkryć/odkrywać karty

SECCHIA 
fare come le secchie chodzić 

w tę i z powrotem/w dół i na górę
piove a secchie leje jak z cebra

SECCO
lasciare qlcu. in secco (przen., pot.) 

zostawić kogoś na lodzie; opuścić 
kogoś w potrzebie

restarci secco zginąć na miejscu; 
przejechać się na tamten świat

rimanere in/a secco (przen., pot.) 
zostać bez grosza; zostać bez 
zapasów, benzyny itp.

SEGNO
a segno w porządku; do ładu
avere la testa a segno panować nad 

sobą; mieć dobrze poukładane 
w głowie

fallire il segno spudłować (także 
przen.)

mettere qlcu. a segno przywołać 
kogoś do porządku

tenere qlcu. a segno trzymać kogoś 
w ryzach 

per filo e per segno punkt 
po punkcie; szczegółowo 

SEGRETO
segreto di pulcinella (żart.) tajemnica 

poliszynela
segreto di Stato tajemnica państwowa

SERPE
scaldare/scaldarsi una serpe in seno 

wyhodować sobie żmiję na własnej 
piersi

SESTO
rimettersi in sesto stanąć na nogi; 

odzyskać formę

SETTE
avere sette spiriti come i gatti być 

niezwykle żywotnym 
chiudere a sette chiavi zamknąć 

na cztery spusty (dokładnie, 
szczelnie) 

elevare/portare qlcu. ai sette cieli 
wynosić kogoś pod niebiosa

gli stivali delle sette leghe  
siedmiomilowe buty (w bajce)

le sette meraviglie del mondo siedem 
cudów świata

SETTIMO
essere al settimo cielo (przen.) być 

w siódmym niebie

SGAMBETTO
fare lo sgambetto a qlcu. podstawić 

komuś nogę (przen.)

SILENZIO
cadere nel silenzio pójść/popaść 

w zapomnienie
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• SIPARIO – SPACCARE 
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Il silenzio è d’oro (przysł.). Milczenie 
jest złotem.

passare qlco. sotto il silenzio 
pominąć coś milczeniem

silenzio di tomba grobowa cisza

SIPARIO 
calare il sipario su qlco. spuścić 

na coś zasłonę (przen.)
sipario di ferro żelazna kurtyna 

(przen.)

SODO
prenderle sode dostać wciry/lanie
venire al sodo przejść/dojść do sedna 

sprawy

SOLDO
avere dei soldi a parte mieć 

oszczędności
essere quanto un soldo di cacio 

(żart.) być niewielkiego wzrostu/tyci 
tyci

fare i soldi robić pieniądze
mettere da parte i soldi oszczędzać
non avere neppure un soldo nnie 

mieć ani grosza
quattro soldi marne grosze; parę 

groszy

SOLE
alla luce del sole otwarcie, niczego 

nie ukrywając
è chiaro come il sole to jasne jak 

słońce
prendere il sole opalać się
vedere il sole a scacchi (żart.) siedzieć 

za kratkami

SOLLUCCHERO
mandare in sollucchero wbijać 

w pychę 

SONNO
cadere/cascare dal sonno być bardzo 
śpiącym

dormire sonni tranquilli  (przen.) żyć 
w spokoju

far venire il sonno nużyć
prendere sonno zasnąć

SOQQUADRO
mettere a soqquadro wywrócić/

przewrócić do góry nogami

SORCIO
far vedere i sorci verdi a qlcu. 

1. wprawić kogoś w osłupienie 
2. wpędzić kogoś w kłopoty 
3. napędzić komuś stracha  

SORDO
dolore sordo tępy ból
essere sordo come una campana być 

głuchym jak pień
parlare ai sordi mówić na próżno 

SORTE 
abbandonare qlcu. alla sua sorte 

zostawić kogoś na pastwę losu
a sorte losowo
per sorte przypadkiem
tentare alla sorte próbować szczęścia 

(np. w grach)

SOTTANA
correre dietro alle sottane latać 

za spódniczkami
stare sempre attaccato/cucito alla 

sottana della mamma trzymać się 
ciągle maminej spódnicy

SOTTILE
non guardare tanto per il sottile nie 

czepiać się szczegółów

SPACCARE
O la va o la spacca! Wóz albo 

przewóz!
spaccare il cuore (przen.) złamać 

serce
spaccare il minuto (o zegarku) 

chodzić co do minuty/dokładnie
spaccare la faccia /il muso a qlcu. 

(przen.) dać komuś po gębie
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spaccare le pietre (o słońcu) prażyć, 
piec

SPADA
a spada tratta z impetem; zaciekle
spada di Damocle (także przen.) 

miecz Damoklesa

SPAGHETTO
spaghetii-western western po włosku

SPAGO
dare spago a qlcu. (przen.) pociągnąć 

kogoś za język; zachęcać kogoś 
(do zrobienia, powiedzenia czegoś)

SPALANCARE
spalancare gli occhi wybałuszyć oczy
spalancare la bocca rozdziawić usta

SPALLA
alle spalle di qlcu. za czyimiś plecami 

(przen.)
alzare le spalle, stringersi nelle 

spalle wzruszać ramionami 
avere la famiglia sulle spalle (przen.) 

mieć rodzinę na 
utrzymaniu

avere le spalle quadrate/le spalle 
grosse  (przen.) być 
odpornym; być wytrzymałym

avere x anni sulle spalle mieć ileś lat 
na karku

essere con le spalle al muro (przen.) 
być przypartym do muru

lavorare di spalle (przen.) rozpychać 
się, przepychać się

mettere qlcu. alle spalle al muro 
(przen.)  przyprzeć kogoś do muru

ridere alle spalle di qlcu. (przen.) 
śmiać się za czyimiś plecami

sparlare alle spalle di qlcu. (przen.) 
obmawiać kogoś za jego plecami

vivere, mangiare alle spalle di qlcu. 
(przen.) żyć, jeść  na czyjś koszt

volgere le spalle zwiać, uciec
voltare le spalle a qlcu. (przen.) 

odwrócić się od kogoś

SPARARE
sparare a zero a qlcu. 1. wystrzelić 

do kogoś  z bliska 2. wystawić kogoś 
na ostrze krytyki; nie zostawić 
na kimś suchej nitki 

spararle grosse  (pot.) bujać, zmyślać
spararsi una dose in vena dać sobie 

w żyłę (narkotyk)

SPARGERE
spargere lacrime wylewać łzy
spargere il proprio sangue przelewać 

własną krew
spargere sudore pocić się (także przen.) 
spargere zizannia (przen.) siać niezgodę

SPARTIRE
non avere nulla da spartire con qlcu. 

nie mieć z kimś nic wspólnego

SPASSO
essere a spasso (przen.) być 

bezrobotnym
mandare qlcu. a spasso (przen.) 

wysłać kogoś na zieloną trawkę
per spasso dla zabawy; dla draki
prendersi spasso di qlcu. zabawić się 

czyimś kosztem

SPESA
fare le spese di qlco. ponieść 

konsekwencje czegoś
imparare a proprie spese nauczyć się 

na własnej skórze

SPICCIARE
non spicciar parola nie wydusić 

z siebie słowa

SPINA
a spina di pesce w jodełkę (materiał, 

parkiet itp.)
essere, stare sulle spine (przen.) 

siedzieć jak na szpilkach
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• SPINTARELLA – STARE 
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SPINTARELLA
dare una spintarella a qlcu. poprzeć 

kogoś, zaprotegować 
kogoś

SPIRITO
battuta, motto di spirito cięta/

dowcipna odzywka, dowcipne 
powiedzonko 

essere presente di spirito być 
obecnym duchem

evocare gli spiriti wywoływać duchy
fare dello spirito dowcipkować
persona di spirito człowiek 

z poczuciem humoru
povero di spirito 1. prostak 2. głupiec 
rendere lo spirito a Dio (eufem.) 

wyzionąć ducha
spirito di patata/di patate/di rapa 

(pot.) ciężki dowcip

SPOLA 
fare la spola chodzić/jeździć 

w tę i z powrotem; kursować

SPORCO
avere la coscienza sporca mieć 

nieczyste sumienie
avere la fedina penale sporca być 

notowanym
avere la lingua sporca mieć obłożony 

język
barzelletta sporca sprośny kawał
farla sporca (pot.) zrobić świństwo; 

postąpić po świńsku

SPREMERE
spremere denaro a qlcu/da qlcu. 

wyłudzać od kogoś pieniądze
spremere le lacrime (przen.) wyciskać 
łzy

spremersi il cervello/le meninghi 
(pot.) wysilać mózgownicę

SPUGNA 
bere come una spugna pić jak szewc/

na umór

gettare la spugna (przen.) poddać się 
passare la spugna su qlco., dare un 

colpo della spugna su qlco. (przen.) 
wymazać coś z pamięci; nie mówić 
już więcej o czymś

SPUNTARE
spuntarla dopiąć swego
spuntare un buon prezzo uzyskać 

dobrą cenę; wytargować się

SPUTARE
sputare insulti (przen.) pluć wyzwiskami
sputare nel piatto in cui si mangia 

(przen.) gryźć rękę, która karmi; być 
niewdzięcznikiem

sputare sangue (przen.) ciężko 
pracować; trudzić się

sputare sentenze (przen.) wymądrzać 
się

sputare veleno (przen.) tryskać jadem

SQUARCIAGOLA 
gridare a squarciagola drzeć się 

na całe gardło

STAFFA 
bere il bicchiere della staffa wypić 

strzemiennego
essere con il piede nella staffa 

(przen.) być gdzieś już jedną nogą; 
być bliskim wyjazdu 

perdere le staffe (przen.) stracić 
panowanie nad sobą; stracić 
cierpliwość; unieść się

tenere il piede in due staffe (przen.) 
prowadzić podwójną grę; siedzieć 
na dwóch stołkach

STALLA 
chiudere la stalla quando i buoi 

sono scappati (przen.) być mądrym 
po szkodzie; obudzić się z ręką 
w nocniku

STARE
il fatto sta che, sta di fatto che… 

rzecz w tym, że…; faktem jest, że
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il fatto sta così sprawa przedstawia się 
tak; tak się mają fakty

Non sta né in cielo né in terra. 
To absurdalne; to się w głowie nie 
mieści 

non stare in sé dalla gioia nie 
posiadać się z radości

stando ciò, stando così le cose skoro 
tak rzeczy się mają; skoro to tak 
wygląda

stare a cuore leżeć na sercu 
stare addosso a qlcu. (przen.) 

ponaglać kogoś
stare a dieta być na diecie
stare ai fatti trzymać się faktów
stare bene, male czuć się dobrze, źle
stare come un papa/come un re żyć 

dostatnio/wygodnie

STECCA
fare/prendere una stecca fałszować

STECCHETTO
a stecchetto marnie, nędznie
tenere a stecchetto qlcu. wydzielać 

komuś (pieniądze, jedzenie)

STECCO
essere sottile come uno stecco, 

essere uno stecco być chudym jak 
szczapa/jak patyk

STELLA
andare/giungere alle stelle (przen.) 

1. sięgać gwiazd 2. (o cenach) 
niebotycznie rosnąć

levare/portare qlcu. alle stelle 
(przen.) wychwalać kogoś pod 
niebiosa

nascere sotto una buona stella 
(przen.) urodzić się po szczęśliwą 
gwiazdą

vedere le stelle  zobaczyć wszystkie 
gwiazdy (z bólu)

STIVALE
dei miei stivali (pot., o człowieku) 

od siedmiu boleści; partacz

lo Stivale Włoski But
ungere/lustrare gli stivali a qlcu. 

(przen.) schlebiać komuś; 
podlizywać się komuś

STOFFA
avere della stoffa mieć talent/

zdolności
avere la stoffa di qlcu. mieć zadatki 

na kogoś 

STOMACO 
avere qlcu. sullo stomaco (pot.) nie 

znosić/ nie trawić kogoś
avere lo stomaco di struzzo mieć 

strusi żołądek
dare di stomaco puścić pawia, 

wymiotować
fare stomaco, rivoltare lo stomaco 

1. przyprawić o mdłości 2. (przen.) 
budzić wstręt

STORCERE
storcere il naso kręcić nosem
storcere la bocca (s)krzywić się
storcere gli occhi łypać oczami; 

wytrzeszczać oczy
storcersi il piede zwichnąć sobie nogę

STRADA
andare/finire fuori strada 

(o pojazdach) wypaść z drogi
andare per la propria strada (przen.) 

iść/podążać swoją drogą
essere fuori strada (przen.) być 

w błędzie; mylić się
fare strada 1. przejechać/zrobić 

ileś kilometrów 2. (przen.) robić 
postępy; dojść do czegoś; wysoko 
zajść 

mettere fuori strada (przen.) 
sprowadzić na manowce

pirata della strada pirat drogowy
strada facendo po drodze
Tutte le strade portano a Roma 

(przysł.). Wszystkie drogi prowadzą 
do Rzymu.
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STRAPPO
dare uno strappo a qlcu. podwieźć 

kogoś 
fare uno strappo alla regola zrobić 

wyjątek od reguły

STRASCICARE
strascicare i piedi/la gambe 

powłóczyć nogami
strascicare una malattia przechodzić 

chorobę

STREGA
caccia alle streghe (przen.) polowanie 

na czarownice 
colpo della strega (pot.) heksenszus, 

lumbago, postrzał

STRETTA
essere alle strette być w opałach
mettere qlcu. alle strette przyprzeć 

kogoś do muru (przen.)
stretta di mano uścisk dłoni

STRINGERE
stringere i denti (także przen.) 

zacisnąć zęby
stringere i freni a qlcu. (przen.) 

przykręcić/dokręcać komuś śrubę
stringere i tempi przyspieszyć (coś) 
stringere qlcu. tra l’uscio e il muro 

(przen.) przyprzeć kogoś do muru
Stringi! Streszczaj się!

STRUZZO
avere lo stomaco di struzzo mieć 

strusi żołądek
fare come lo struzzo, fare la politica 

dello struzzo (przen.) chować głowę 
w piasek 

STUCCO
essere di stucco (książk.) być 

nieczułym/niewrażliwym
rimanere di stucco oniemieć, osłupieć 

(z wrażenia); stanąć jak rażony 
piorunem

SUPPLIZIO 
l’estremo supplizio kara śmierci
supplizio di Tantalo (także przen.) 

męki Tantala

SUSANNA 
essere la casta Susanna być 
świętoszką

T
TACCO
alzare/battere i tacchi (przen.) zabrać 

się skądś; uciec
stare al tacco di qlcu. (przen.) śledzić/

szpiegować kogoś

TACERE
Chi tace acconsente (przysł.). Kto 

milczy, zgadza się.
far tacere qlcu. uciszyć kogoś; 

nakazać komuś milczenie 
mettere qlco. a tacere ukręcić łeb 

sprawie; zatuszować coś

TAGLIARE
tagliare corto (przen.) uciąć dyskusję
tagliare fuori  wyeliminować, 

wykluczyć
tagliare i panni addosso a qlcu. 

obgadywać kogoś
tagliare il traguardo przeciąć linię 

mety
tagliare la corda (przen.) ulotnić się, 

wymknąć się
tagliare le gambe (przen.) ścinać z nóg 
una lingua che taglia złośliwy język
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TAGLIO
arma a doppio taglio (przen.) broń 

obosieczna
dare un taglio a qlco. (przen.) uciąć 

coś; zerwać z czymś
taglio cesareo cesarskie cięcie
venire a taglio (przen.) przybyć 

w samą porę

TAMBURO
a tambur battente natychmiast, 

bezzwłocznie
battere il tamburo (przen.) 

ostentacyjnie reklamować się 

TAPPA 
bruciare le tappe przyspieszyć 

wykonanie czegoś, pospieszyć się 
z czymś

TAPPEZZERIA
fare da tappezzeria podpierać ściany 

(na zabawie)

TASCA
averne le tasche piene (przen.) mieć 

czegoś dość/powyżej uszu
conoscere qlco. come le proprie 

tasche znać coś jak własną kieszeń
riempirsi le tasche wzbogacić się
ripulirsi/vuotarsi le tasche spłukać 

się; wydać wszystkie pieniądze
rompere le tasche (wulg.) wkurzać; 

zawracać gitarę

TASTO
battere sempre sullo stesso tasto 

maglować ciągle to samo
toccare un tasto delicato dotknąć 

czułej strony

TATTO
avere il tatto di un elefante nie mieć 

za grosz taktu

TEGOLA
prendere una tegola sul capo (przen.) 

dostać obuchem w głowę/w łeb

TEMPESTA 
aria di tempesta napięta atmosfera
una tempesta in un bicchiere 

d’acqua (przen.) burza w szklance 
wody

TEMPO
ai nostri tempi za naszych czasów
al tempo che Berta filava (żart.) 

w dawnych czasach; za króla 
Ćwieczka

dar tempo al tempo spieszyć sie 
powoli

darsi al bel tempo używać życia; 
zabawiać się

fare il bello e il brutto tempo trząść 
wszystkim

guadagnare tempo zyskać na czasie
ingannare/ammmazzare il tempo 

zabijać czas
in quel tempo wtedy; wówczas
perdere tempo, perdere il tempo 

tracić czas
tempo fa jakiś czas temu

TENDA
piantare le tende  (przen.) zatrzymać 

się/zabawić gdzieś dłużej
levare le tende (przen.) zwinąć się, 

wyjechać skądś
ritirarsi sotto la tenda (przen.) usunąć 

się; wycofać się

TENERE
tener dietro a qlcu. nadążać za kimś
tenere d’occhio qlcu. nie spuszczać 

kogoś z oka
tener duro nie ustępować
tenere la destra trzymać się prawej 

strony (drogi)
tenere la parola dotrzymywać słowa
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tenere per una squadra kibicować 
jakiejś drużynie

tenere le distanze zachować dystans
tenere molto a qlco. zależeć na czymś

TERMINE1

a rigor di termini ściśle mówiąc
in altri termini innymi słowy
moderare i termini  liczyć się 

ze słowami; dobierać słowa
senza mezzi termini jasno, otwarcie, 

bez podtekstu

TERMINE2

a breve termine krótkoterminowy
a lungo termine długoterminowy
aver termine kończyć się
portare a termine doprowadzić 

do końca
volgere al termine zbliżać się 

do końca

TERRA
a fior di terra tuż nad ziemią, przy 

ziemi
avere una gomma a terra (pot.) 

złapać gumę
cercare qlco. per terra e per mare  

wszędzie czegoś szukać
cose che non stanno né in cielo né in 

terra rzeczy, które nie mieszczą się 
w głowie; to nie z tej ziemi

essere a terra 1. być zrujnowanym 
2. być przygnębionym/przybitym

essere terra a terra (przen.) 
1. (o osobie) być prostakiem 
2. (o przemówieniu, dyskusji) stać 
na bardzo niskim poziomie

stare con i piedi in/sulla terra (przen.) 
stać mocno nogami na ziemi; być 
realistą

TERRENO
perdere terreno (przen.) zostawać 

w tyle
preparare il terreno (przen.) 

przygotować grunt

tastare il terreno (przen.) badać grunt 
trovare il terreno adatto (przen.) paść 

na podatny grunt
sentirsi mancare il terreno sotto 

i piedi poczuć, jak grunt usuwa się 
spod nóg (przen.)

TESTA
andare a testa alta (przen.) chodzić 

z podniesionym czołem
avere la testa a posto mieć dobrze 

poukładane w głowie 
avere la testa sulle spalle mieć głowę 

na karku; mieć głowę nie od parady
avere la testa fra le nuvole (przen.) 

chodzić z głową w chmurach
Chi non ha testa metta gambe 

(przysł.). Kto nie ma w głowie, musi 
mieć w nogach.

dalla testa ai piedi od stóp do głów
dare alla testa  1. (o alkoholu) uderzyć 

do głowy 2. (o sukcesie) przewrócić 
w głowie 

di testa z głową
Dove hai la testa? (pot.) Gdzie ty 

masz głowę?
fare di testa propria robić 

po swojemu/według własnego 
uznania; postawić na swoim

fare le cose senza testa robić coś bez 
głowy/bez zastanowienia

ficcarsi in testa qlco. wbić sobie coś 
do głowy

lavata di testa (przen.) bura, 
reprymenda

mettere la testa 
a posto/a segno/a partito 
zmądrzeć; nauczyć się rozumu

non avere che un’idea nella testa 
mieć tylko jedno w głowie

non sapere dove battere/sbattere la 
testa nie wiedzieć, dokąd zwrócić 
się o pomoc

passare di testa wylecieć/wypaść 
z głowy

passare per la testa przyjść na myśl
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rompersi la testa (przen.) łamać sobie 
głowę, głowić się

testa quadra  tęga/mądra głowa
testa dura tępa głowa, tępak
testa calda zapalona głowa, 

zapaleniec
testa d’asino osioł 
testa di cavolo/di rapa kapuściana 

głowa
testa d’uovo (iron.) jajogłowy
testa matta niespokojna/szalona głowa
testa rasata skin

TIFO
fare il tifo per qlcu. kibicować komuś; 

wychwalać kogoś

TIMPANO
rompere i timpani ogłuszać 

TIRARE
tirare a indovinare (pot.) strzelać, 

zgadywać
tirare gli orecchi a qlcu. 1.wytargać 

kogoś za uszy 2. (przen.) natrzeć 
komuś uszu; zbesztać kogoś

tirare in ballo qlcu. (przen.) wciągnąć 
kogoś w coś

tirare in lungo/per le lunghe 
przeciągać (coś); zwlekać (z czymś)

tirare la cinghia (przen.) zaciskać pasa
tirare le cuoia (przen.) wyciągnąć nogi
tirare qlcu. per i capelli naciągnąć 

kogoś (na coś)
tirare qlcu. per la propria parte 

przekabacić kogoś na swoją stronę
tirare la carretta (przen.) tyrać, 

harować
tirare moccoli/bestemmie (przen.) 

kląć
tirare su col naso pociągać nosem
tirare sul prezzo targować się

TIRATA 
fare tutta una tirata jechać jednym 

ciągiem

tirata d’orecchi (przen.) reprymenda, 
zbesztanie

TIRO
essere fuori tiro być/znajdować się 

na uboczu
giocare un brutto tiro a qlcu. wyciąć 

komuś brzydki kawał

TOGLIERE
togliere il saluto przestać się kłaniać 

komuś
togliere qlco. di mezzo usunąć coś
togliere la parola a qlcu. odebrać 

komuś głos
togliere la vita odebrać życie, zabić 

(kogoś)
togliere l’onore zhańbić

TOGLIERSI
togliersi la fame zaspokoić głód
togliersi la maschera (przen.) zdjąć 

maskę
togliersi la spina dal cuore (przen.) 

zdjąć ciężar z serca
togliersi la vita odebrać sobie życie
togliersi qlcu. dai piedi pozbyć się 

kogoś

TOMBA
avere un piede nella tomba być jedną 

nogą w grobie (przen.)
essere muto come una tomba, essere 

una tomba milczeć jak grób
portare un segreto nella tomba 

zabrać tajemnicę do grobu

TONDO
dire chiaro e tondo mówić wprost/

bez ogródek

TONO
darsi (un) tono (pot.) dodawać sobie 

ważności; zadzierać nosa
rispondere sullo stesso tono 

odpowiedzieć tym samym 
tonem
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scendere/calare di tono (przen.) 
spuścić z tonu 

uscire di tono fałszować

TONTO
fare il finto tonto udawać Greka; 

rżnąć głupka

TOPO 
topo d’albergo, di treno, d’auto 

(przen.) złodziej hotelowy, 
pociągowy, samochodów

topo di biblioteca (przen.) mól 
książkowy

TORCERE
dare del filo da torcere a qlcu. 

pomieszać komuś szyki
torcere il significato di un discorso, 

di uno scritto przekręcić znaczenie/
wymowę jakiegoś przemówienia, 
pisma

TORO
essere un toro (przen.) być silnym jak 

byk
prendere il toro per le corna (przen.) 

chwycić/wziąć byka za rogi (zacząć 
działać)

tagliare la testa al toro (przen.) uciąć 
dyskusję; zakończyć jakąś sprawę

TORRE
chiudersi in una torre d’avorio 

(przen.) zamknąć się w wieży 
z kości słoniowej

torre di Babele (przen.) wieża Babel

TRADIMENTO
alto tradimento zdrada stanu
essere un mangia-pane-a-tradimento 

być darmozjadem
mangiare il pane a tradimento darmo 

jeść czyjś chleb (nie zarobiwszy 
na niego)

TRAMONTANA
perdere la tramontana (pot.) stracić 

głowę 

TRAVEGGOLE 
avere le traveggole mieć 

przywidzenia/omamy

TURCO 
bestemmiare come un turco kląć jak 

szewc
fumare come un turco palić jak 

lokomotywa
parlare turco/in turco mówić 

po chińsku (niezrozumiale)
sedersi alla turca siedzieć po turecku

TUTTO
del tutto zupełnie, całkiem
in tutti i modi 1. za wszelką cenę 

2. w każdym razie
in tutto w sumie, ogółem
in tutto e per tutto całkowicie, 

we wszystkim
prima di tutto przede wszystkim
Questo è tutto. To wszystko.
tentare, rischiare il tutto per tutto 

postawić wszystko na 
jedną kartę

tutt’altro wprost przeciwnie

U
UBRIACO
essere ubriaco marcio/fradicio być 

kompletnie pijanym, być zalanym 
w pestkę

UCCELLO 
esser uccel di bosco być wolnym jak 

ptak
l’uccello di malaugurio zwiastun 

nieszczęścia; czarnowidz

UFO 
a ufo za darmo, na czyjś koszt
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mangiare a ufo jeść na czyjś koszt 
vivere a ufo być darmozjadem; obijać 

się, nic nie robić

ULTIMO
all’ultima moda według najnowszej 

mody
avere sempre l’ultima parola (przen.) 

mieć zawsze ostatnie 
słowo

dell’ultima ora z ostatniej chwili
l’ultima ruota del carro (przen.) piąte 

koło u wozu
l’ultimo degli ultimi najgorszy 

ze wszystkich
rendere l’ultimo respiro wydać 

ostatnie tchnienie (umrzeć)

UNGHIA
avere qlcu. tra/sotto le unghie 

(przen.) mieć kogoś w garści
difendersi coi denti e con le unghie 

bronić się rękami i nogami
mangiarsi le unghie obgryzać 

paznokcie
mettere fuori le unghie pokazać 

pazury (przen.)

UOVO
cercare un pelo nell’uovo szukać 

dziury w całym
essere pieno come un uovo objeść 

się jak bąk
la gallina dalle uova d’oro (przen.) 

kura znosząca złote jajka
l’uovo di Colombo (przen.) jajko 

Kolumba
rompere le uova nel paniere di qlcu. 

(przen.) pokrzyżować komuś plany

UTILE
unire l’utile al diletteevole łączyć 

pożyteczne a przyjemnym

V
VACCA
finire in vacca (przen.) nie udać się, 

nie powieść się
le sette vacche grasse, magre (przen.) 

siedem krów tłustych, chudych  
periodo di vacce grasse, magre  

tłuste, chude lata; okres dobrobytu, 
okres niedostatku

VALERE
farsi valere zdobyć szacunek/

powodzenie; umieć się cenić
Non vale! (pot.) Nieważne!
non vale la pena nie warto
non vale la spesa/la fatica nie warte 

zachodu
valere un occhio della testa/un 

mondo/un tesoro/un Perù mieć 
ogromną wartość; kosztować bardzo 
dużo

vale a dire to znaczy
vale la pena warto

VANVERA
a vanvera bezmyślnie, bez 

zastanowienia
fare le cose a vanvera robić coś 

bezmyślnie
parlare a vanvera pleść trzy po trzy

VASTO
a vasta scala na dużą skalę
di vasta portata o dużym zasięgu/

znaczeniu
di vaste vedute o szerokich 

horyzontach

VECCHIO
di vecchio stampo (przen.) starej daty
i miei vecchi (pot.) moi starzy
la vecchia guardia stara gwardia
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roba vecchia starocie
una vecchia conoscenza stara 

znajomość
vecchia volpe (przen.) szczwany lis

VEDERE
chi si è visto, è visto i już; i nic mnie 

to nie obchodzi
dare a vedere dać do zrozumienia
far vedere pokazać
farsi vedere pokazać się, ukazać się
Guarda chi si vede! Proszę, kogo 

widzimy!
non avere nulla a che vedere nie 

mieć nic wspólnego
non farsi vedere nie pokazywać się
non vederci l’ora/il giorno/il 

momento nie móc się doczekać
non poter vedere qlcu. nie znosić 

kogoś
non voler veder qlcu. (przen.) nie 

chcieć kogoś widzieć na oczy
quattro occhi vedono meglio di due 

co dwie głowy to nie jedna
Te la farò vedere! Już ja ci pokażę! 
vedere di... próbować/starać się (coś 

zrobić)
vederne delle belle (pot.) wiele 

wiedzieć
Vedremo! Zobaczymy!

VELA 
andare a gonfie vele (przen.) iść pełną 

parą
calare/ammainare le vele (przen.) 

zwinąć żagle; ustąpić

VELENO
amaro come il veleno gorzki jak 

piołun
schizzare veleno da tutti i pori 

tryskać jadem; ziać nienawiścią
sputare veleno wyładować złość/

nienawiść

VELO
deporre il velo zrzucić habit

far cadere il velo dagli occhi (przen.) 
przejrzeć na oczy

far velo ukryć
prendere il velo zostać zakonnicą; 

przywdziać habit
velo di nebbia całun mgły
zucchero a velo cukier puder

VENA 
essere in vena mieć natchnienie
fare qlco. di vena/di buona vena 

robić coś z zapałem
sentirsi bollire il sangue nelle vene 

czuć, jak krew wrze w żyłach 
(ze złości)

taglairsi le vene podciąć sobie żyły
trovare una vena d’oro (przen.) 

znaleźć złotą żyłę

VENERDÌ
gli manca un venerdì brak mu piątej 

klepki

VENDERE
Questa non me la vendi. Nie dam się 

na to nabrać.
saper vendere a propria merce 

(przen.) umieć dobrze się sprzedać
si vende na sprzedaż
vendere anche la camicia (przen.) 

sprzedać ostatnią koszulę
vendere l’anima al diavolo (przen.) 

zaprzedać duszę diabłu
vendere la pelle dell’orso prima di 

averlo ucciso (przen.) dzielić skórę 
na niedźwiedziu

vendere parole (przen.) bić pianę

VENTITRÉ 
portare il cappello sulle ventitré/sulle 

ventitré e tre quarti nosić kapelusz 
na bakier

VENTO
buttare al vento (przen.) marnować, 

trwonić; wyrzucać w błoto
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Che buon vento ti porta? (żart.) 
Co cię tu sprowadza?

essere pieno/gonfio di vento (przen.) 
być nadętym/zarozumiałym

gridare qlco. ai quattro venti 
rozpowiadać coś na wszystkie strony

parlare al vento mówić na wiatr
secondo che spira il vento (przen.) 

zależnie od sytuacji

VERSARE
versare i fiumi d’inchiostro (przen.) 

wylać morze atramentu
versare il proprio sangue przelać 

własną krew 

VERDE
essere al verde być spłukanym/bez 

grosza

VERSO
a verso jak należy
andare a verso a qlcu. przypodobać 

się komuś; przypaść komuś do gustu
pigliarla per un altro verso przekręcić 

coś; zrozumieć coś na opak
prendere qlcu. per il suo verso umieć 

do kogoś odpowiednio podejść
rifare il verso a qlcu. naśladować 

kogoś

VESPA 
essere fastidioso come una vespa 

być natrętnym jak mucha
vita/vitino di vespa talia/kibić osy

VESPAIO
suscitare un vespaio (przen.) wsadzić 

kij w mrowisko 

VIA 
abbandonare la retta via (przen.) 

zejść na manowce/na złą drogę
dare via libera (przen.) dać wolną 

rękę
in via di... w trakcie...
in via provvisoria prowizorycznie
per via  di/che... z powodu...

via senza uscita (przen.) sytuacja bez 
wyjścia

vie di fatto rękoczyny, przemoc 
fizyczna

VICOLO 
vicolo cieco (przen.) ślepy zaułek, 

impas

VIRGOLA 
fare una cosa con tutte le virgole 

robić coś bardzo dokładnie
non cambiare una virgola nie zmienić 

ani na jotę

VISIBILLO
andare in visibillo szaleć (za kimś, 

na czyimś punkcie); wpaść 
w zachwyt

VISO
a viso aperto (przen.) z otwartą 

przyłbicą, śmiało, otwarcie
dire qlco. sul viso a qlcu. powiedzieć 

komuś coś prosto w oczy/bez 
ogródek

fare buon viso a cattivo gioco robić 
dobrą minę do złej gry

guardarsi in viso patrzeć sobie prosto 
w twarz/w oczy

non aver mai visto qlcu. in viso nie 
poznać kogoś osobiście

VISTA
a vista za okazaniem
a prima vista na pierwszy rzut oka
avere in vista qlco. mieć coś 

na widoku/na oku (przen.)
di vista z widzenia
essere fuori di vista być poza 

zasięgiem wzroku
in vista na widoku
perdere di vista qlcu. stracić kogoś 

z oczu
punto di vista punkt widzenia
sottrarsi dalla vista di qlcu. zejść 

komuś z oczu
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sparare a vista strzelać bez 
uprzedzenia

VITA
fare la bella vita używać życia, żyć 

wygodnie/beztrosko
fare vita (eufem.) prostytuować się
la dolce vita dolce vita, słodkie życie
ne va della vita tu chodzi o życie
sapere vita, morte, miracoli di qlcu. 

znać czyjeś życie od podszewki; 
wiedzieć o kimś wszystko

ragazza di vita prostytutka
render la vita difficile a qlcu. 

utrudniać komuś życie
togliersi la vita odebrać sobie życie
venire alla vita przyjść na świat, 

urodzić się
vita natural durante (żart.) na całe 
życie

VITTORIA
cantare vittoria świętować zwycięstwo 

(zwłaszcza przedwcześnie)
la palma/la corona della vittoria 

palma zwycięstwa
vittoria di Pirro (przen.) pyrrusowe 

zwycięstwo

VIVO
dal vivo (malować) z natury
essere più morto che vivo być ledwie 
żywym (ze zmęczenia, ze starchu)

farsi vivo odezwać się, dać znać 
o sobie, dać znak życia

mangiarsi vivo qlcu. (przen.) 
rozszarpać kogoś żywcem

nel vivo del cuore w głębi serca
sepolto vivo (przen.) pogrzebany 

za życia
toccare/pungere sul vivo/nel vivo 

(przen.) dotknąć do żywego

VOCE
avere voce in capitolo mieć coś 

do powiedzenia w jakiejś sprawie; 
cieszyć się autorytetem

fare la voce grossa podnieść głos; 
robić komuś wymówki

la voce del cuore głos serca
la voce del sangue zew krwi
rifar la voce a qlcu. naśladować czyjś 

głos
voci di corridoio plotki kuluarowe 

VOLANTE
cervo volante latawiec
disco volante latający spodek (UFO)
foglio volante luźna kartka
traguardo volante lotna premia 

(w wyścigu kolarskim)

VOLO 
al volo w locie; w lot
a volo d’uccello z lotu ptaka
capire al volo rozumieć w lot
prendere il volo (przen.) ulotnić się 

VOLTA
dar di volta il cervello (pot.) stracić 

rozum
Ti ha dato di volta il cervello? Odbiło 

ci?

VULCANO
avere la testa come un vulcano 

(przen.) mieć głowę pełną 
pomysłów/inicjatywy

essere un vulcano (przen.) być 
wulkanem (energii, pracowitości)

star seduti su un vulcano (przen.) 
siedzieć/tańczyć na wulkanie

VUOTO 
a stomaco vuoto na pusty żołądek
andare a vuoto spalić na panewce
cadere nel vuoto (przen.) padać 

w próżnię
parlare a vuoto  mówić w próżnię/

na wiatr
sentirsi la testa vuota mieć pustkę 

w głowie
testa vuota (o osobie) pusta głowa
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Z
ZAMPA 
a quattro zampe na czworakach
zampe di gallina kurze łapki 

(zmarszczki wokół oczu) 
zampe di gallina/di mosca bazgroły
Zampe giù! Łapy przy sobie!

ZAMPINO
mettere lo zampino in qlco. wtrącać 

się do czegoś; maczać w czymś 
palce

ZANZARA
essere noioso come una zanzara 

(przen.) być natrętnym jak mucha

ZAPPA
darsi la zappa sui piedi podcinać 

gałąź, na której się siedzi (szkodzić 
sobie samemu); kręcić na siebie bat

ZECCA
nuovo di zecca nowiutki

ZERO
essere uno zero (przen.) być zerem/

nikim/nieudacznikiem

ridurre a zero uno strumento 
nazerować jakiś przyrząd

ripartire da zero zacząć od zera
spaccare lo zero (przen.) prowadzić 

dokładne rachunki, liczyć dokładnie 
tagliare i capelli a zero obciąć włosy 

do gołej skóry/na pałę

ZETA
dall’a alla zeta od a do zet; 

od początku do końca

ZIMBELLO
essere lo zimbello di qlcu. być czyimś 

pośmiewiskiem

ZIZZANIA 
seminare la zinzania siać niezgodę/

ferment

ZONZO 
andare a zonzo wałęsać się, włóczyć 

się
mandare il cervello a zonzo (książk.) 

fantazjować; bzikować

ZUPPA
se non è zuppa è pan bagnato jak go 

zwał, tak go zwał; to jedno i to samo  
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