
italiamipiace.pl
22/2019

Colorful
MEDIA

A
a.C. (avanti Cristo) | dosł. przed 
Chrystusem, też: p.n.e. (przed 
naszą erą)

abbandonato a qc | pozostawiony 
czemuś

abbinare qc a qc | łączyć coś 
z czymś (np. smak, zapach, kolor, 
kształt, styl), dopasowywać coś do 
czegoś

abbonarsi a qc | być abonentem 
czegoś, subskrybować coś

abolire qc (io abolisco) | znosić, 
likwidować coś

a bordo | dosł. na pokładzie

accadere (aus. essere, solitamente 
3 persona sing. e pl., p. remoto 
accadde, accaddero) | wydarzać 
się

accartocciato | zgnieciony, 
zmiażdżony, zmięty

accompagnare qn in 
qc | towarzyszyć komuś w czymś

accorciato | skrócony

accorgersi di qc (p. pass. accorto, 
p. remoto io mi accorsi, tu ti 
accorgesti) | orientować się, 
zdawać sobie sprawę z czegoś

accorrere (aus. essere, p. pass. 
accorso, p. remoto io accorsi, tu 
accorresti) | przybywać, śpieszyć

a corollario | dodatkowo

acquistare qc/qn | kupować coś/
kogoś

addirittura | nawet, wręcz

addobbato | ozdobiony

addosso | na sobie (np. o ubraniu,  
butach)

a dir poco | delikatnie mówiąc

ad opera di qn | za sprawą kogoś

adoperare qc | używać czegoś, 
stosować coś

affermare qc | twierdzić, 
utrzymywać coś

affinché [+cong.] | żeby

afoso | duszny

aggiungere qc a qc (p. pass. 
aggiunto, p. remoto io aggiunsi, 
tu aggiungesti) | dodawać coś do 
czegoś

a intervalli di qc | w jakichś 
odstępach (o czasie)

alla ribalta di qc | na pierwszych 
stronach, na czołówkach czegoś

allo stesso tempo | jednocześnie

all’improvviso | nagle, znienacka

all’interno di qc | wewnątrz czegoś

all’ombra di qc/qn | w cieniu 
czegoś/kogoś

al posto di qc/qn | zamiast czegoś/
kogoś

alquanto | dość

al taglio | podczas krojenia

al tempo stesso | jednocześnie

al termine di qc | na zakończenie 
czegoś

al vertice di qc | na szczycie/na 
szczyt czegoś

amici (m.pl.)/amiche (f. pl.) per 
la pelle | najlepsi przyjaciele/
najlepsze przyjaciółki

ammirare qc/qn attraverso il 
finestrino | podziwiać coś przez 
szybę (samochodu, tramwaju, 
pociągu)

ammirare qc/qn | podziwiać coś/
kogoś

ampio | szeroki

anche se | nawet jeśli

andare ben oltre qc | znacznie 
wykraczać poza coś

andare in eredità a qn | dosł. 
zostać przekazanym w spadku 
komuś

andare oltre qc | wykraczać poza 
coś

annunciare qc a qn | ogłaszać coś 
komuś

anteriore | przedni

anziano | starszy

a partire da qc | począwszy od 
czegoś

a piena velocità | z pełną 
prędkością

apparire (io appaio, aus. essere, 
p. pass. apparso, p. remoto io 
apparvi, tu apparisti) | ukazywać 
się, pojawiać się

appartenere a qc/
qn (io appartengo, p. 
remoto io appartenni, tu 
appartenesti) | należeć do czegoś/
kogoś

apprezzato da qn | doceniany 
przez kogoś

a prova di qc | odporny na coś

a quanto pare | zdaje się, że; 
wygląda na to, że

ardente | gorący, palący

arduo | trudny

arricchito da qc/qn | wzbogacony 
czymś, przez kogoś

arrugginito | zardzewiały

asciutto | suchy

assaggiare qc | próbować czegoś 
(o jedzeniu)

assaporare qc | smakować czegoś, 
przen. delektować się czymś

assassinare qn | zamordować 
kogoś

assegnare qc a qc/qn | przyznawać 
coś czemuś/komuś

assicurarsi qc/qn | zapewniać 
sobie coś/kogoś

assolato | słoneczny, osłoneczniony

assumersi il compito di fare qc 
(p. remoto io mi assunsi, tu ti 
assumesti) | podejmować się 
zadania, żeby coś zrobić

attendere qn (p. pass. 
atteso, p. remoto io attesi, tu 
attendesti) | czekać na kogoś

atterrare (aus. essere) | lądować

attorno a qc/qn | dookoła czegoś/
kogoś

attrezzare qc | we wspinaczce 
górskiej, przygotowanie trasy 
poprzez ulokowanie haków 
czy lin, w celu ułatwienia trasy 
wspinaczkowej

attribuire qc a qn (io 
attribuisco) | przypisywać coś 
komuś
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a una velocità [+aggettivo] | z jakąś 
prędkością

autogestito | samodzielnie 
zarządzany

a venire | nadchodzący, przyszły

avvenire (solo 3 pers. sing. e pl. 
avviene, avvengono, p. pass. 
avvenuto, aus. essere) | wydarzać 
się, mieć miejsce

avviare qc | rozpoczynać, zaczynać 
coś

avvicinarsi | zbliżać się

avvolgere qc/qn (p. pass. 
avvolto, p. remoto io avvolsi, tu 
avvolgesti) | spowijać coś/kogoś

avvolto in qc | zawinięty w coś

B
basta qc | wystarczy coś

battere qc/qn | bić coś/kogoś, 
wygrywać z kimś

benedetto | poświęcony

benestante | bogaty, zamożny

bensì | ale (spójnik poprzedzony 
zdaniem przeczącym, p.es. non vive 
a Milano, bensì a Roma)

brulicare di qc/qn | roić się od 
czegoś/kogoś

bussare a qc | pukać do czegoś

C
calcistico | piłkarski

capitare (aus. essere, solitamente 
3 persona sing. e pl.) | zdarzać się

carico di qc | naładowany, 
wypełniony czymś

causare danni | powodować 
szkody

celare qc | ukrywać, kryć coś

celebre | słynny

centenario | stuletni

cessare (aus. essere) | kończyć się

circondare qc/qn | otaczać coś/
kogoś

circondato da qc/qn | otoczony 
czymś/kimś

coltivare la passione per 
qc | rozwijać pasję do czegoś

comandare qc/qn | rządzić czymś/
kimś

combattivo | bojowy

come se [+cong.] | jak gdyby

commerciale | handlowy, kupiecki

composto da qc/qn | składający się 
z czegoś/kogoś

conciso | zwięzły

concordare sul fatto che | zgadzać 
się z faktem, że

condito con qc | przyprawiony, 
doprawiony czymś

condurre qn da qc a qc (io 
conduco, p. pass. condotto, 
p. remoto io condussi, tu 
conducesti) | prowadzić kogoś 
skądś dokądś

condurre una vita [+aggettivo] 
(io conduco, p. pass. condotto, 
p. remoto io condussi, tu 
conducesti) | wieść jakieś życie

confezionato 
sottovuoto | pakowany próżniowo

con il sorriso sulle 
labbra | z uśmiechem na ustach

con più costanza | częściej, 
w sposób bardziej regularny

conquistare qc/qn | podbijać, 
zdobywać coś/kogoś

conquistato con qc | zdobyty 
czymś, w jakiś sposób

consegnare qc/qn a 
qn | dostarczać coś/kogoś komuś, 
wręczać, przekazywać coś komuś

consentire qc a qn / a qn di fare 
qc | pozwalać na coś komuś /
komuś na zrobienie czegoś

consistere in qc | polegać na czymś

contare | liczyć się

contemporaneamente |  
jednocześnie, w tym samym czasie

controllare il meteo | sprawdzać 
prognozę pogody

cosciente di qc | świadomy czegoś

costituire qc (io 
costituisco) | stanowić coś

costretto a qc/a fare qc | zmuszony 
do czegoś/do robienia czegoś

crollare (aus. essere) | zawalać się

cruciale | kluczowy

cullato da qc/qn | kołysany przez 
coś/kogoś

D
d.C. (dopo Cristo) | dosł. po 
Chrystusie, też: n.e. (naszej ery)

dalla parte opposta di qc | po 
przeciwnej stronie czegoś

dal momento che | ponieważ

dal vivo | na żywo

dapprima | najpierw

dare fama a qn (p. remoto io diedi, 
tu desti) | przynosić komuś sławę

dare il proprio contributo 
a qc (p. remoto io diedi, tu 
desti) | przyczyniać się, wnosić 
swój wkład do czegoś

dare su qc (io do, tu dai, lui 
dà, noi diamo, voi date, loro 
danno, p. remoto io diedi, tu 
desti) | wychodzić na coś

dare un’occhiata a qc/qn | rzucać 
okiem na coś/kogoś

darsi alla fuga | rzucać się do 
ucieczki

da subito | od razu, od samego 
początku

dato qc | zważywszy na coś

decollare (aus. essere) | startować 
(o samolocie)

dedicarsi anima e corpo a qc/a 
fare qc | oddawać się czemuś/
robieniu czegoś bez reszty

denominato | zwany, nazywany

denso di qc | pełny czegoś

derivare da qc/qn (in 
questo significato aus. 
essere) | pochodzić, wywodzić się 
od czegoś/kogoś

di attualità | bieżący, aktualny (np. 
temat, wydarzenie)
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di campagna | wiejski

diffidente di qc/qn | nieufny 
w stosunku do czegoś/wobec kogoś

diffondersi (p. pass. diffuso, 
p. remoto io mi diffusi, tu ti 
diffondesti) | rozpowszechniać się

diffuso | rozpowszechniony

digitale | cyfrowy

dimostrare qc a qn | pokazywać, 
udowadniać coś komuś

di provenienza 
[+aggettivo] | jakiegoś 
pochodzenia

di recente | ostatnio

dirigersi (a+città, in+regione, 
paese)  (p. pross. diretto, p. 
remoto io mi diressi, tu ti 
dirigesti) | kierować się gdzieś

diroccato | rozpadający się, 
niszczejący

disabitato | niezamieszkany

disintegrarsi | rozpadać się

disporre di qc (io dispongo, p. 
pass. disposto, p. remoto io 
disposi, tu disponesti) | posiadać 
coś

dissipare un dubbio | rozwiewać 
wątpliwość

dissolvere qc in qc (p. pass. 
dissolto, p. remoto io dissolsi, tu 
dissolvesti) | dosł. rozpuszczać coś 
w czymś

distintivo | charakterystyczny

distogliere lo sguardo da qc/
qn (io distolgo, p. pass. distolto, 
p. remoto io distolsi, tu 
distogliesti) | odwracać wzrok od 
czegoś/kogoś

distrattamente | w roztargnieniu

diviso tra qc/qn e qc/
qn | podzielony między coś/kogoś i 
coś/kogoś

donare qc a qc | nadawać coś 
czemuś

dondolarsi | kołysać się

don | ksiądz, tytuł używany przy 
zwracaniu się do osób duchownych

dorato | złoty, pozłacany

dovere qc a qc/qn | zawdzięczać 
coś czemuś/komuś

dovuto a qc | wynikający z czegoś

duplice | dwojaki

d’ora in poi | od dzisiaj, od tego 
momentu

d’oro massiccio | ze szczerego złota

E
ebbene sì | otóż tak

e compagnia bella | pot. i cała 
reszta

effettuato | wykonany

emesso da qc | emitowany, 
wydzielany przez coś

entrambi (f. pl. entrambe) | oba, 
oboje, obydwa

equilibrato | zrównoważony

eruttare | wybuchać (o wulkanie)

escluso | wykluczony

esercitare un effetto su qc/
qn | mieć wpływ, wpływać na coś/
kogoś

esporre qc/qn (io espongo, p. 
pass. esposto, p. remoto io esposi, 
tu esponesti) | wystawiać coś/
kogoś

esporre qc al pubblico (io espongo, 
p. pass. esposto) | wystawiać coś 
publicznie

essere affetto da qc | być 
dotkniętym czymś (np. chorobą, 
sytuacją)

essere in grado di fare qc | być 
w stanie coś robić

essere intento a fare qc | być 
w trakcie robienia czegoś, być 
zajętym robieniem czegoś

essere l’orgoglio di qn | być czyjąś 
dumą/chlubą

essere solito fare qc | mieć 
w zwyczaju coś robić

estendere qc a qc (p. pass. 
esteso, p. remoto io estesi, tu 
estendesti) | rozciągać coś na coś

estendersi (p. pass. esteso, io mi 
estesti, tu ti estendesti) | rozciągać 
się

evitare qc/qn | unikać czegoś/
kogoś

F
far capire qc a qn | dawać do 
zrozumienia coś komuś

far caso a qc/qn | zwracać uwagę 
na coś/kogoś

fare al caso di qn | być idealnym 
dla kogoś

fare da sfondo a qc | stanowić tło 
dla czegoś

fare ordine | układać, porządkować

fare qc) al volo | (robić coś) 
w biegu, w locie

fare scalo | mieć międzylądowanie

far rivivere qc/qn | przywracać do 
życia coś/kogoś

fatidico | wyznaczony przez los, 
też: decydujący

feroce | okrutny, zawzięty, dziki

fertile | żyzny

finire per fare qc | koniec końców, 
w ostateczności, w konsekwencji (i 
tak) coś zrobić/wydarzyć się

fitto | gęsty

fluttuare | unosić się

fotoscioppare qc/qn | poprawiać, 
retuszować wygląd czegoś/kogoś za 
pomocą programu Photoshop

franare (aus. essere) | zapadać się

fratturarsi | łamać się

fuggire (aus. essere) | uciekać

fuori dal comune | niecodzienny, 
niezwykły

G
galeotto | dotyczący skazańców, 
też: o czymś/kimś, kto ułatwia 
spotkanie miłosne

gestire qc (io gestisco) | zarządzać 
czymś
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ghiacciato | zamarznięty, pokryty 
lodem, też: lodowaty

giocare con le ali larghe | gra 
opierająca się na dużej 
wymienności pozycji w środku 
pola, z szeroko ustawionymi 
skrzydłowymi, mającymi za zadanie 
przekazywać piłkę do napastników

Giove | Jowisz

giungere a qc (aus. essere, p. pass. 
giunto, p. remoto io giunsi, tu 
giungesti) | docierać do czegoś

gli Alpini | strzelcy alpejscy, górski 
oddział włoskiej armii

gli Osci | Oskowie

gli scavi (pl.) | wykopaliska

gradito | pożądany, mile widziany

granata | (kolor) kasztanowy, 
zbliżony do bordowego, 
przymiotnik używany w odniesieniu 
do graczy lub fanów drużyny Toro, 
nawiązujący do barw drużyny

grandioso | majestatyczny, 
wspaniały

granuloso | ziarnisty

grattugiare qc | trzeć coś na tarce

grave | poważny

gridare allo scandalo | głośno 
protestować, podnosić larum

gustoso | smakowity, smaczny

I
i bovini (pl.) | bydło

ideato per qc/qn | wymyślony 
w jakimś celu, dla kogoś

i festeggiamenti di qc (solitamente 
al pl.) | obchody, świętowanie 
czegoś

i fuochi artificiali (pl.) | fajerwerki

i giochi di potere | rozgrywki 
o władzę, próba sił

i giri di scommesse | nielegalne 
zakłady, hazard

il/la dilettante (m/f, pl. i/le 
dilettanti) | amator/-ka

il/la passante (pl. i/le 
passanti) | przechodzień

il/la penitente (pl. i/le 
penitenti) | pokutnik/-ica

il/la regista (m.pl. i registi, f.pl. le 
registe) | reżyser/-ka

il/la superstite | ocalały

il/la telecronista (m/f, m. 
pl. i telecronisti/f. pl. le 
telecroniste) | komentator/-ka

il Bel Paese | określenie używane 
w odniesieniu do Włoch

il benefattore (f. la 
benefattrice) | dobroczyńca

il bene | dobro

il bestiame | bydło

il bracconaggio | kłusownictwo

il braciere | palenisko

il brano | kawałek, utwór

il bue (pl. i buoi) | wół

il calco (pl. i calchi) | odlew

il capannone industriale | hala 
przemysłowa

il capo (f. la capa) | szef/-owa

il capoluogo (pl. i 
capoluoghi) | stolica regionu

il carcere di massima 
sicurezza | więzienie o zaostrzonym 
rygorze

il carcere | więzienie

il carro | wóz

il cartellone | plakat, plansza

il casaro | serowar, osoba 
produkująca ser

il casolare | chata, rustykalny 
prosty dom

il centinaio (pl. le 
centinaia) | około stu, setka

il centrocampista (pl. i 
centrocampisti) | pomocnik

il centro di accoglienza | ośrodek 
pobytu, ośrodek recepcyjny, 
ośrodek dla cudzoziemców

il cestino | kosz na śmieci

il cimitero | cmentarz

il cinguettio di qc (pl. i 
cinguettii) | ćwierkanie czegoś

il colle | wzgórze

il colore paglierino | słomkowy 
kolor

il compagno (f. la 
compagna) | kolega/-żanka z klasy, 
z roku, itp.

il compagno di squadra | kolega 
z drużyny

il confine fra qc e qc | granica 
między czymś a czymś

il confratello | brat

il connubio di qc con qc (pl. i 
connubi) | udane połączenie 
czegoś z czymś, mariaż

il contenuto di qc | zawartość 
czegoś

il Corpo forestale dello 
Stato | wyspecjalizowana jednostka 
włoskiej policji, działająca do 
grudnia 2016, której główną 
funkcją była ochrona włoskich 
zasobów rolnych i leśnych oraz 
zwalczanie wykroczeń i przestępstw 
w tym zakresie (zbliżona do polskiej 
Służby Leśnej)

il corteo funebre | kondukt  
pogrzebowy

il costrutto | struktura

il culo | wulg. dupa

il cuoio | skóra

il custode | stróż

il decennio (pl. i 
decenni) | dziesięciolecie, dekada

il defunto | zmarły

il detenuto | więzień

il diametro | średnica

il diavolo | diabeł

il difensore | obrońca

il diritto | prawo

il disastro | katastrofa

il divieto | zakaz

il divo (f. la diva) | gwiazda

il dolore | ból

il dopoguerra | okres powojenny

il duello a colpi di qc | pojedynek 
na coś

il ferro battuto | kute żelazo

il fondovalle | dolina
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il funerale | pogrzeb

il fuoco (pl. i fuochi) | ogień

il ghiaccio | lód

il giro d’affari | obrót, dochód

il girone di andata | pierwsza, 
jesienna, runda meczów 
w rozgrywkach Serie A 

il gorgoglio (pl. i gorgoglii) | szmer, 
bulgot (o głuchym dźwięku wody, 
która płynie przez kamienie lub 
o gotującej się wodzie)

il grande schermo | duży ekran, 
kino

il grido | krzyk

il guasto a qc | awaria czegoś

il gusto | smak

il lapillo | kamyk, odłamek skalny

il legno | drewno

il litorale | wybrzeże

il malaffare | świat przestępczy, 
przestępczość

il mantello | peleryna

il mantenimento di qc/
qn | utrzymanie czegoś/kogoś

il manufatto | artefakt, wyrób

il maremoto | tsunami

il membro di qc | członek czegoś

il merletto | koronka

il migliaio (pl. le migliaia) | około 
tysiąca

il ministro dell’Interno | minister 
spraw wewnętrznych

il mistero | tajemnica

il monastero | klasztor

il mondiale | mistrzostwa świata

il muraglione | ściana

il paesino | wioska, wieś

il Palazzo Montecitorio | pałac  
w Rzymie, siedziba Izby 
Deputowanych w Rzymie

il palcoscenico | scena

il palloncino | balonik

il panno | ściereczka

il parlato | język mówiony

il parroco | proboszcz

il partito | partia

il pascolo | pastwisko

il passo | krok

il percorso | trasa

il persecutore (f. la 
persecutrice) | prześladowca/-
czyni

il petalo | płatek (kwiatu)

il petto | pierś, klatka piersiowa

il piatto | talerz, też: potrawa

il portantino | osoba niosąca 
lektykę

il portiere | bramkarz

il portone | brama

il potente | możny, osoba u władzy, 
osoba wpływowa

il Po | Pad, najdłuższa rzeka Włoch

il pranzo è servito | podano do 
stołu

il prigioniero | więzień

il principio nutritivo | składnik 
odżywczy

il programma di scrittura (pl. i 
programmi di scrittura) | edytor 
tekstu

il proprietario (pl. i 
proprietari) | właściciel

il proprietario terriero (pl. i 
proprietari terrieri) | właściciel 
ziemski

il purgatorio | czyściec

il quadrilatero | czworokąt, 
czworobok

il quartiere | dzielnica

il quotidiano | dziennik, gazeta 
codzienna

il racket (pl. i racket) | wymuszenie 
rozbójnicze, ściąganie haraczy

il Redentore | Odkupiciel

il Regno delle Due 
Sicilie | Królestwo Obojga Sycylii

il retroscena (pl. i 
retroscena) | kulisy, tło

il riciclaggio | recykling

il rimpianto | żal

il rinascimento | odrodzenie

il Risorgimento | okres walk 
o zjednoczenie Włoch

il ritorno a qc/qn | powrót do 
czegoś/kogoś

il rubinetto | kran

il rumore | dźwięk, hałas

il saggio (pl. i saggi) | esej

il sagrato | dziedziniec kościelny

il salume | wędlina, kiełbasa

il salumiere (f. la 
salumiera) | sprzedawca wędlin, 
kiełbas, itp.

il sapore | smak

il sedano | seler naciowy

il segnale di allarme | sygnał 
alarmowy

il senso pratico | zdrowy rozsądek, 
poczucie rzeczywistości

il servizio militare | służba 
wojskowa

il sindaco uscente | ustępujący 
burmistrz, prezydent miasta

il soprannome | przydomek, 
ksywka

il sostegno per qc/qn | wsparcie 
dla czegoś/kogoś

il suono | dźwięk

il tacco (pl. i tacchi) | obcas

il tasto | przycisk, też: klawisz

il tempio (pl. i templi) | świątynia

il termine 
corrispondente | ekwiwalent, 
odpowiednik

il terrapieno | wał, nasyp

il terremoto | trzęsienie ziemi

il tessuto | materiał

il tifoso | kibic

il torrente | potok

il traffico economico | ruch 
gospodarczy

il tramonto | zachód słońca

il venditore ambulante (f. la 
venditrice ambulante) | handlarz 
obwoźny
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il ventaglio | wachlarz

il verbo transitivo | czasownik 
przechodni

il vimine | wiklina

il volto | twarz

imbattersi in qc/qn | natykać się, 
natrafiać na coś/kogoś

imboccare la strada di qc | dosł. i 
przen. wchodzić na jakąś ścieżkę, 
iść w jakimś kierunku

immergersi in lutto (p. pass. 
immerso, p. remoto io mi immersi, 
tu ti immergesti) | pogrążać się 
w żałobie

impedire a qn di fare qc (io 
impedisco) | uniemożliwiać komuś 
robienie czegoś

impegnativo | wymagający 
wysiłku, stanowiący wyzwanie

impercettibile | niedostrzegalny, 
nieuchwytny

impostare la sveglia | nastawiać 
budzik

improvviso | nagły, 
niespodziewany

in attesa di qc/di fare 
qc | w oczekiwaniu na coś/na 
zrobienie czegoś

in base a | na podstawie czegoś

incantato | zaczarowany

incapace di fare qc | niezdolny, 
nieumiejący czegoś zrobić

incappucciati | zakapturzony

incensurato | nienotowany, 
niekarany

incessante | nieustanny

in cima a qc | na szczycie czegoś

incollare qc in qc | wklejać coś do 
czegoś

inconfondibile | charakterystyczny, 
wyjątkowy, niepowtarzalny

inconsueto | niecodzienny, 
niezwykły

indicare qc/qn | wskazywać coś/na 
coś/kogoś/na kogoś

in disuso | stary, nieużywany, który 
wyszedł z użycia

indossare qc | mieć coś na sobie, 
nosić coś

indossato da qn | noszony przez 
kogoś

inestricabilmente | nierozerwalnie

infinito | niekończący się

influire su qc/qn (io 
influisco) | wpływać na coś/kogoś

infrangersi su qc (p. pass. infranto, 
p. remoto io mi infransi, tu ti 
infrangesti) | rozbijać się o coś (np. 
o falach)

in fuga | uciekający, w trakcie 
ucieczki

in lutto per qc/qn | w żałobie 
z jakiegoś powodu/po kimś

in modo da fare qc | w celu 
zrobienia czegoś, żeby coś zrobić

innescare qc | wywoływać, 
zapoczątkowywać coś; zdetonować

in notturna | w nocy

in sintonia con qc/qn | w zgodzie 
z czymś/kimś

in special modo | w szczególności

insultare qn | obrażać kogoś 
słownie

intento a fare qc | zajęty czymś/
robieniem czegoś

intercambiabile con qc | wymienny 
z czymś

intero | cały

intervenire a qc (io intervengo, 
aus. essere, p. remoto io 
intervenni, tu intervenisti) | brać 
udział, zabierać głos w czymś

intorno a qc | około czegoś

intrapreso da qn | powzięty przez 
kogoś

intrecciarsi | przeplatać się

introdotto da qc/
qn | wprowadzony przez coś/kogoś

in un batter d’occhio | w mgnieniu 
oka

inusuale | niezwykły, nietypowy

i posteri | potomni

irresistibile | któremu nie można 
się oprzeć

i Savoia | dynastia sabaudzka

i Sinti | Sinti, grupa etniczna 
pokrewna Romom

L
la bara | trumna

la bevanda | napój

la caduta | upadek

la calamità naturale (pl. le 
calamità) | klęska żywiołowa

la camera ardente | miejsce 
wystawienia zwłok

la camera magmatica | komora 
wulkaniczna

la campana | dzwon

la candela | świeca

la capacità (pl. le 
capacità) | zdolność

la carrozza | kareta

la casa di reclusione | zakład karny

la catena | łańcuch

la caverna | jaskinia, grota

la cenere | popiół

la chiavetta USB | pendrive

la città natale | rodzinne miasto

la coda | ogon

la colata piroclastica | lawina 
piroklastyczna

la collina | wzgórze

la colomba | dosł. Gołębica

la colonna di fumo | słup dymu

la colonna sonora | ścieżka 
dźwiękowa

la connessione a qc | połączenie 
z czymś

la Coppa Campioni | Liga Mistrzów

la Coppa del Mondo | Puchar 
Świata (za wygranie Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej)

la Coppa Italia | Puchar Włoch

la cortina di qc | zasłona z czegoś

la criminalità 
organizzata | przestępczość 
zorganizowana
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la crosta (del formaggio) | skórka 
(sera)

la cura nella scelta di qc | dbałość 
w wyborze czegoś

laddove | w przypadkach, gdy

la delinquenza | przestępczość

la denominazione di origine 
protetta | chroniona nazwa 
pochodzenia

la difesa di qc/qn | obrona czegoś/
kogoś

la diga (pl. le dighe) | tama

la durata | czas trwania

la faccina | buźka, emotikon

la falesia | faleza, klif

la fase di quiete | okres uśpienia 
wulkanu

la fedeltà | wierność

la festività (pl. le festività) | święto

la fiera | targi

la finzione | fikcja

la folla | tłum

la fonte di qc | źródło czegoś

la forchettata di qc | widelec, 
rozumiany jako ilość jedzenia 
mogąca znaleźć się na widelcu

la formazione di qn | ścieżka 
kształcenia/edukacji, proces 
zdobywania wiedzy i doświadczeń

la frequenza | częstotliwość

la gara | zawody

la gestione di qc/qn | zarządzanie 
czymś/kimś

la Gioconda | Mona Lisa

la gioia per qc/qn | radość dla 
czegoś/kogoś

la goccia (pl. le gocce) | kropla

la guardia | strażnik

la lana vergine | wełna pochodząca 
z pierwszego strzyżenia 
owiec lub nigdy wcześniej nie 
wykorzystywana, przetworzona lub 
tkana

la lapide 
commemorativa | nagrobna płyta 
pamiątkowa

la lavanderia | pralnia

la lotta per qc/qn | walka o coś/
kogoś

la macchia | plama

la maglia azzurra | koszulka 
reprezentacji narodowej Włoch

la marea umana | dosł. morze ludzi

la materia prima | surowiec

la maturazione | dojrzewanie

la minaccia (pl. le 
minacce) | groźba, zagrożenie

la miniera di qc | kopalnia czegoś

la mosca (pl. le mosche) | mucha

la mostra | wystawa

la nazionale | reprezentacja 
narodowa

la notifica (pl. le 
notifiche) | powiadomienie

la notorietà | sława, rozgłos

la nube piroclastica | chmura 
piroklastyczna

la papilla gustativa | kubeczek 
smakowy

la parolaccia (pl. le 
parolacce) | przekleństwo

la particella | cząsteczka

la particolarità (pl. le 
particolarità) | osobliwość, 
specyficzna cecha

la partita | mecz

la patria | ojczyzna

la pelle | skóra

la pellicola ad uso 
alimentare | folia spożywcza

la penitenza | pokuta

la perdita di qc/qn | utrata, strata 
czegoś/kogoś

la pianura | nizina

la pietra focaia | krzesiwo

la pittura su tela | malarstwo na 
płótnie

la pomice | pumeks

la portata | zasięg

la prenotazione | rezerwacja

la presa di posizione | zajęcie 
stanowiska, też: opinia, stanowisko

la prigione | więzienie

la proprietà 
organolettica | właściwość 
organoleptyczna

la provenienza da 
qc | pochodzenie skądś

la provvista | zapas

la puntata | odcinek

la punta | czubek

la quotidianità | codzienność

la radice | korzeń

la rassegna | przegląd

la 
resurrezione | zmartwychwstanie

la risorsa naturale | zasób 
naturalny

la rivelazione | objawienie, 
odkrycie

la rovina | ruina

la saggezza | mądrość

la salma | zwłoki

la saracinesca (pl. le 
saracinesche) | roleta zewnętrzna 
(najczęściej antywłamaniowa), 
krata rolowana

la scaglia | płatek, odłamek (sera), 
dosł. łuska

lasciarsi sfuggire qc/qn | dosł. 
pozwalać czemuś/komuś uciec, 
przen. też: zaprzepaścić coś

la scossa | wstrząs

la scritta | napis

la scultura lignea | rzeźba 
w drewnie

la Settimana Santa | Wielki Tydzień

la sfumatura | odcień, zabarwienie

la sincerità | szczerość

la società (pl. le società) | spółka

la spolverata | posypanie, 
poprószenie

la squadra | drużyna

la stagionatura | dojrzewanie (np. 
sera, wędlin)

la stagione | sezon
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la stampante | drukarka

la stampa | prasa

la svolta | przełom, punkt zwrotny

la tangente | łapówka

la tasca (pl. le tasche) | kieszeń

la tonalità cromatica | odcień 
(barwy, koloru)

la torretta di 
sorveglianza | wieżyczka 
obserwacyjna

la torta pasqualina | dosł. 
liguryjskie ciasto wielkanocne, 
ciasto francuskie nadziewane 
szpinakiem, ricottą i jajkiem

la trama | fabuła

la trattoria | zajazd, tawerna, 
gospoda

laurearsi campione del 
mondo | zdobywać tytuł mistrza 
świata

la valle | dolina

la vetta | szczyt

la Via Crucis | droga krzyżowa

la via di scalata | droga 
wspinaczkowa

la villeggiatura | wypoczynek, 
wczasy

la violenza | przemoc

la vita adulta | dorosłe życie

la vittima | ofiara

la voce | głos

le avversità (solitamente al 
pl.) | przeciwności losu

le cuffie | słuchawki

le elementari (pl.) | szkoła 
podstawowa

le esigenze di consumo 
(pl.) | zapotrzebowanie 
konsumpcyjne

legato a qc/qn | związany z czymś/
kimś

letteralmente | dosłownie

le ultime notizie | najświeższe 
informacje, newsy

lo scoglio (pl. gli scogli) | skała 
wystająca z wody lub podwodna

lo scontro | starcie, pojedynek

lo scopo | cel

lo scoppio | wybuch

lo spaccio di droga | handel 
narkotykami

lo stabilimento 
balneare | kąpielisko

lo Stivale | but, dosł. kozak, 
określenie używane w stosunku do 
Włoch

lo strato di qc | warstwa czegoś

lo stupefacente | narkotyk, środek 
odurzający

lungo qc | wzdłuż czegoś

l’abilità di fare qc (pl. le 
abilità) | zdolność do robienia 
czegoś

l’abitazione (f.) | mieszkanie

l’accaduto | wydarzenie

l’additivo | dodatek, substancja 
dodatkowa

l’adolescenza | okres dojrzewania

l’aereo ad elica | samolot śmigłowy

l’affiliato | członek

l’alimento | produkt spożywczy

l’allenatore (f. 
l’allenatrice) | trener/-ka

l’allevamento | hodowla czegoś 
(dot. zwierząt)

l’allevatore (f. l’allevatrice) 
di qc | hodowca czegoś (dot. 
zwierząt)

l’altezza | wysokość

l’altimetro | wysokościomierz

l’ambiguità (pl. le 
ambiguità) | dwuznaczność, 
niejasność, wieloznaczność

l’ampiezza | rozciągłość, wielkość

l’andatura | poruszanie się, chód

l’anima | dusza

l’apertura | otwarcie

l’appalto | przetarg

l’approccio (pl. gli 
approcci) | podejście

l’aquila | orzeł

l’arcivescovo | arcybiskup

l’arrampicata | wspinaczka

l’artigianato | rzemiosło

l’ascesa a qc (p.es. al 
potere) | dochodzenie do czegoś 
(np. do władzy)

l’associazione a delinquere | udział 
w zorganizowanej grupie 
przestępczej

l’ateneo | uczelnia

l’attaccante | napastnik

l’attività di ristorazione 
(f.) | działalność gastronomiczna/
restauracyjna

l’ausiliare (m.) | lingw. czasownik 
posiłkowy

l’autoritratto | autoportret

l’avversario (pl. gli 
avversari) | przeciwnik

l’edificio (pl. gli edifici) | budynek

l’edilizia | budownictwo

l’elica (pl. le eliche) | śmigło

l’equipaggio (pl. gli 
equipaggi) | załoga

l’ercolanese (m/f, pl. gli/le 
ercolanesi) | mieszkaniec/-ka 
Herkulanum

l’eredità (pl. le eredità) | spadek

l’esponente (m/f) (pl. gli/le 
esponenti) | przedstawiciel/-ka

l’esterno | część zewnętrzna

l’estorsione (f.) | wymuszenie

l’estremità (pl. le 
estremità) | czubek, koniec, 
końcówka

l’estremo difensore | bramkarz

l’illecito | naruszenie prawa, 
nadużycie, przestępstwo

l’imbattibile | niepokonany

l’immediata vicinanza di 
qc | bezpośrednie sąsiedztwo 
czegoś

l’imprenditore (m.) (f. 
l’imprenditrice) | przedsiębiorca/-
czyni

l’impronta | odcisk, ślad

l’inchiostro | tusz
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l’incisione | grawerstwo

l’incontro amichevole | mecz 
towarzyski

l’indagine (f.) | śledztwo, też: 
badania

l’indumento | ubranie

l’intento | zamiar, intencja

l’itinerario (pl. gli itinerari) | szlak, 
ścieżka, droga zwiedzania

l’odore | zapach

l’onda | fala

l’opera d’intaglio | dzieło 
snycerskie

l’ordine | porządek

l’osso (pl. le ossa) | kości

l’ostacolo | przeszkoda

l’oste (l’osteria) | gospodarz, 
karczmarz, oberżysta

l’osteria | karczma

l’Unità d’Italia | Zjednoczenie 
Włoch

l’uomo mercato | rekord 
transferowy, najdroższy piłkarz

l’uovo sodo (pl. le uova 
sode) | jajko na twardo

l’usanza | zwyczaj

l’uscio (pl. gli usci) | wyjście, drzwi 
wyjściowe

l’usura | lichwa

M
malavitoso | przestępczy

malgrado qc [+cong.] | pomimo że

mancare | brakować

marittimo | morski, nadmorski

medievale | średniowieczny

meno stagionato | krócej 
dojrzewający

meridionale | południowy

mettercela tutta (io ce la metto 
tutta,  p. pross. io ce l’ho messa 
tutta,  p. remoto io ce la misi tutta, 
tu ce la mettesti tutta) | dawać 
z siebie wszystko

mettere da parte qc/qn (p. pass. 
messo, p. remoto io misi, tu 
mettesti) | odstawiać coś/kogoś na 
bok

mettere fine a qc | kłaść kres 
czemuś

mettere in carica qc (p. pass. 
messo, p. remoto io misi, tu 
mettesti) | ładować, podłączać do 
ładowarki coś (np. telefon, baterię)

mettere mi piace a qc/qn (p. 
pass. messo, p. remoto io misi, tu 
mettesti) | klikać „lubię to”, dawać 
czemuś/komuś „lajka”, lajkować coś

minaccioso | groźny

mirare a fare qc | dążyć do z/
robienia czegoś, mieć na celu 
robienie czegoś

misurare | mierzyć

morbido | miękki

mozzafiato | zapierający dech 
w piersiach

murale | ścienny

N
nascondersi (p. pass. nascosto, 
p. remoto io mi nascosi, tu ti 
nascondesti) | ukrywać się, kryć się

nei pressi di qc | w okolicy, 
niedaleko czegoś

nella cornice di qc | na tle czegoś, 
w kontekście architektonicznym i 
pejzażowym jakiegoś miejsca

nella maggioranza dei 
casi | w większości przypadków

nell’arco di qc | w ciągu, na 
przestrzeni czegoś

nel rispetto di 
qc | w poszanowaniu czegoś

nitido | czysty, wyraźny

non a caso | nie przez przypadek

non avere niente a che vedere con 
qc/qn | nie mieć nic wspólnego 
z czymś/kimś, mieć się nijak do 
czegoś

non avere uguali | nie mieć sobie 
równych

non guasta | nie zaszkodzi

nonostante [+ 
congiuntivo] | chociaż

nonostante qc | pomimo czegoś

noto per qc | znany z czegoś

nutrizionale | odżywczy

né… né… | ani… ani…

O
occidentale | zachodni

odierno | dzisiejszy

offendere qn (p. pass. 
offeso, p. remoto io offesi, tu 
offendesti) | obrażać kogoś

oltre a qc/fare qc | oprócz czegoś/
robienia czegoś

oltre a qc/qn/fare qc | oprócz 
czegoś/kogoś/robienia czegoś

omonimo | o tej samej nazwie

opportuno | odpowiedni

ordinario | normalny, zwyczajny

oscillare tra qc e qc | wahać się 
pomiędzy czymś a czymś

osco | oskijski

oscurare qc | zasłaniać coś

ostacolare qc | utrudniać coś, 
przeszkadzać w czymś

ovvero | to znaczy

P
partenopeo | partenopejski, 
neapolitański

particolare | szczególny, też: 
dziwny

percepire qc | odczuwać coś

percepito come qc/
qn | postrzegany jako coś/ktoś

persino | nawet, wręcz

per via di qc | z powodu czegoś

pesare | ważyć

pietrificato | skamieniały

pittoresco | malowniczy

pittorico | malarski
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pitturare qc/qn | malować coś/
kogoś

piuttosto | raczej

più recente | najnowszy

plumbeo | ołowiany

plurisecolare | wielowiekowy

poco male | to nic strasznego

poliedrico | eklektyczny, 
wszechstronny

popolare | ludowy

portare alla luce qc | wydobywać 
coś na światło dzienne

portare a qc | doprowadzić do 
czegoś

portare fama a qn | przynosić 
komuś sławę

portare qc a spalla | nosić coś na 
barkach, na ramionach

portare riconoscimento a 
qn | przynosić komuś uznanie

possedere qc/qn (io 
possiedo) | posiadać coś/kogoś

postare qc su qc | publikować 
coś gdzieś (o mediach 
społecznościowych)

posteriore | tylni

potente | ogromny, wpływowy, 
potężny

prelibato | wyborny

premere qc (un bottone, un 
tasto) | naciskać (guzik, przycisk)

prendere appunti su qc (p. pass. 
preso, p. remoto io presi, tu 
prendesti) | notować na czymś

pressoché | prawie

prestarsi a qc | nadawać się do 
czegoś

prevalentemente | przeważnie, 
głównie

profetizzare qc a qn | zapowiadać, 
przepowiadać coś komuś

Pronti, partenza, via! | Na miejsca, 
gotowi, start!

prosperoso | kwitnący

pur [+ gerundio] | pomimo że

Q
qc fa per qn | coś jest dla kogoś 
idealne

qc non si fa attendere | nie trzeba 
długo czekać na coś

quanto mai | jak nigdy, bardziej niż 
kiedykolwiek

quaresimale | wielkopostny

quiescente | drzemiący

quotidiano | codzienny

R
raccomandare qc a qn/a qn di fare 
qc | polecać coś komuś/komuś 
robienie czegoś

radunarsi | spotykać się, zbierać się

raffinato | wyszukany

rafforzare qc | umacniać coś

registrare qc/qn | nagrywać coś/
kogoś

reinserirsi in qc (io mi 
reinserisco) | ponowne włączenie 
się do czegoś

rendere qc [+ nome/aggettivo] 
(p. pass. reso, p. remoto io resi, 
tu rendesti) | sprawiać, że coś jest 
czymś/jakieś

rendersi conto di qc (p. pass. 
reso, p. remoto io resi, tu 
rendesti) | zdawać sobie sprawę 
z czegoś

ricevere qc/qn in prestito da 
qn | wypożyczać coś/kogoś od 
kogoś

ricollegarsi a qc | być związanym 
z czymś

riconoscere qc/qn | rozpoznawać 
coś/kogoś

riconoscibile | rozpoznawalny

ricoperto da qc | pokryty czymś

riempirsi di qc/qn | wypełniać się 
czymś/kimś

rientrare a+città, in+regione/paese 
da un posto (aus. essere) | wracać 
gdzieś skądś

rimanere incredulo di fronte a 
qc (io rimango, p. pross. rimasto, 
aus. essere, p. remoto io rimasi, tu 
rimanesti) | niedowierzać czemuś

rimanere un passo indietro 
rispetto a qc/qn (io rimango, 
aus. essere, p. pross. rimasto, 
p. remoto io rimasi, tu 
rimanesti) | pozostawać o krok do 
tyłu w stosunku do czegoś/kogoś

rimboccarsi le maniche | zakasać 
rękawy

rinnovare qc | odnawiać coś

risalire a qc (io risalgo) | sięgać 
jakiegoś okresu, roku

riscontrare l’apprezzamento di 
qn | spotkać się z czyimś uznaniem, 
zostać docenionym przez kogoś

riservare una sorpresa a 
qn | mieć dla kogoś niespodziankę 
w zanadrzu

risiedere | mieszkać

risorgere (p. pass. risorto, aus. 
essere, p. remoto io risorsi, tu 
risorgesti) | zmartwychwstawać

risorto | zmartwychwstały

risuonare | brzmieć, wybrzmiewać

ritenere comunemente che (io 
ritengo, p. remoto io ritenni, tu 
ritenesti) | powszechnie uważać, że

ritirato | odludny, odosobniony, 
ustronny

ritrarre qc/qn (io ritraggo, p. pass. 
ritratto, p. remoto io ritrassi, tu 
ritraesti) | przedstawiać coś/kogoś

ritrovarsi | odnajdywać się

riversarsi su qc/qn | wylewać się, 
spływać na coś/kogoś

romanesco | rzymski, 
w odniesieniu do akcentu, cech 
językowych

rompere il silenzio (p. pass. 
rotto, p. remoto io ruppi, tu 
rompesti) | przełamywać ciszę

rotondo | okrągły

ruotare intorno a qc/qn | kręcić się 
wokół czegoś/kogoś

rustico | rustykalny
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sacro | święty

salutare | zdrowy

saporito | aromatyczny

scannerizzare qc | skanować coś

scappare da qc/qn (aus. 
essere) | uciekać od czegoś/kogoś

scaricarsi | rozładowywać się

scatenarsi | rozpętać się

scattare una foto | robić zdjęcie

scavare a fondo in qc | zgłębiać 
coś, analizować coś, przyglądać 
się czemuś dokładnie, dosł. kopać 
głęboko w czymś

schiacciare qc/qn | przygniatać 
coś/kogoś

schiantarsi contro qc | rozbijać się  
o coś

schierare in attacco qn | wystawiać 
kogoś do ataku

scolpire il legno | rzeźbić 
w drewnie

scomparire (io scompaio, 
p. remoto io scomparvi, tu 
scomparisti, p. pass. scomparso, 
aus. essere) | znikać

scomparire dalla faccia della 
terra | (io scompaio, aus. essere, 
p. pass. scomparso, p. remoto io 
scomparvi, tu scomparisti) – znikać 
z powierzchni ziemi

scomporre qc (io scompongo, 
p. pass. scomposto, p. 
remoto io scomposi, tu 
scomponesti) | rozkładać coś na 
części

sconfiggere qc/qn (p. pass. 
sconfitto, p. remoto io sconfissi, 
tu sconfiggesti) | pokonywać coś/
kogoś

scontare la pena | odbywać, 
odsiadywać karę

sconvolgere la vita di qn (p. pass. 
sconvolto, p. remoto io sconvolsi, 
tu sconvolgesti) | wywracać czyjeś 
życie do góry nogami

sconvolto da qc | wstrząśnięty 
czymś

scoppiare (con questo significato 
aus. essere) | wybuchać

secco | wytrawny

segnare un gol | strzelać gola

sentirsi a proprio agio | czuć się 
dobrze, swobodnie

seppellire qc/qn (p. pass. 
seppellito/sepolto) | pogrzebać, 
pochować coś/kogoś

seppure | choć

sequestrato | skonsfiskowany

servire da cornice per qc | dosł. 
służy jako ramka

settentrionale | północny

sfilare | defiladować, maszerować 
(w paradzie, procesji)

sfizioso | oryginalny, wymyślny

sfortunato | pechowy

sfruttato da qc/
qn | wykorzystywany przez coś/
kogoś

sia... che... | zarówno..., jak i…

snodarsi tra qc | wić się pomiędzy 
czymś

soffocato da qc/qn | uduszony 
przez coś/kogoś

soffrire di un infortunio a 
qc | doznawać urazu, kontuzji 
czegoś

sorgere (aus. essere, p. pass. 
sorto, p. remoto io sorsi, tu 
sorgesti) | wznosić się

sorseggiare qc | sączyć coś

sorvolare qc/qn | przelatywać nad 
czymś/kimś

sospendere qc/qn (p. pass. 
sospeso, p. remoto io sospesi, tu 
sospendesti) | zawieszać coś/kogoś

sospettare qc/qn | podejrzewać 
coś/kogoś

sotto il peso di qc/qn | pod 
ciężarem czegoś/kogoś

sotto l’occhio vigile di qn | pod 
czujnym okiem kogoś

sparso | rozrzucony

spazzare via qc | dosł. zmiatać coś

sperduto | zbłąkany, odosobniony

speziato | przyprawiony, 
w zależności od kontekstu też: 
korzenny, ostry, pikantny

spiccatamente | wyraźnie

spostarsi | przesuwać się, 
przemieszczać się

spregiativo | pogardliwy, 
pejoratywny

squadrato | prostokątny

squillare | dzwonić (o telefonie)

stabilirsi [a + nome della città, 
in + nome del paese, in un 
posto] | osiedlać się gdzieś

stampare qc | drukować coś

stando a qc/qn | według czegoś/
kogoś, zgodnie z czymś/kimś

stanziale | prowadzący osiadły tryb 
życia

stare a cuore a qn | leżeć na sercu 
komuś

strano | dziwny

straordinariamente | niezwykle

stupire qn con qc (io 
stupisco) | zaskakiwać kogoś czymś

subire le conseguenze di qc (io 
subisco) | ponosić konsekwencje 
czegoś

succinto | krótki, zwięzły

sulla quarantina | około 
czterdziestki, mniej więcej 
czterdziestoletni  (vedi Box)

sulla scia di qc | na fali czegoś; 
w następstwie, w wyniku czegoś

sulle rovine di qc | na ruinach 
czegoś

supportare qn | wspierać kogoś, 
pomagać komuś

susseguirsi | następować po sobie

su uno sfondo di qc | na tle czegoś

svevo | szwabski

svolgere qc (p. pass. svolto, 
p. remoto io svolsi, tu 
svolgesti) | wykonywać coś

svolgersi (p. pass. svolto, 
solitamente si usa 3 persona 
sing. e pl., p. remoto si svolse, si 
svolsero) | odbywać się
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taggare qn su qc | oznaczać kogoś 
na czymś

talvolta | czasem

tenere presente qc/qn (io tengo, p. 
remoto io tenni, tu tenesti) | mieć 
na uwadze coś/kogoś

tenersi (solitamente 3 pers. sing. 
e pl. lui si tiene, loro si tengono, 
p. remoto lui si tenne, loro si 
tennero) | odbywać się

terminare (aus. essere) | kończyć 
się

teso fra qc/qn a qc/
qn | rozciągnięty, rozpostarty 
między czymś/kimś a czymś/kimś

traffico di qc | nielegalny handel 
czymś

trainato da qc/qn | ciągnięty przez 
coś/kogoś

tra le fila di qc | w szeregach 
czegoś

tramite qc/qn | za pomocą czegoś/
poprzez kogoś

tranne qc/qn | oprócz czegoś/
kogoś

trascinare qc in qc | przeciągnąć 
coś dokądś

trasporre qc sul piccolo schermo 
(io traspongo, p. pass. trasposto, 
p. remoto io trasposi, tu 
trasponesti) | przenosić coś na 
mały ekran (np. historię, powieść)

tratto da qc/qn | zaczerpnięty 
skądś/od kogoś

travolgere qc/qn (p. pass. 
travolto, p. remoto io travolsi, tu 
travolgesti) | uderzyć w coś/kogoś 
(np. o skandalu)

tremare | trząść się

triplice | potrójny

trovare qc di grande 
valore | uznawać coś za bardzo 
cenne, wartościowe

trovarsi d’accordo con qn | zgadzać 
się z kimś

U
ubicato | znajdujący się

una marea di qc | mnóstwo czegoś

una sorta di qc | swego rodzaju coś

unico nel suo genere | jedyny 
w swoim rodzaju

un pizzico di qc | szczypta czegoś

un tocco di qc | odrobina czegoś

urbano | miejski

urlare | krzyczeć

V
vale la pena fare qc (p. pass. è 
valsa la pena, p. remoto valse la 
pena) | warto coś robić

vantare qc | chwalić się czymś

variegato | różnorodny

vasto | ogromny

veneto | dot. regionu Wenecji 
Euganejskiej

vergognarsi di qc/di fare 
qc | wstydzić się czegoś/robienia 
czegoś

vero e proprio | prawdziwy

volgere al termine (p. pass. 
volto, p. remoto io volsi, tu 
volgesti) | kończyć się, zmierzać ku 
końcowi


