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A
a bordo | na pokładzie

a pari merito | ex aequo, na tej 
samej pozycji w rankingu

a parte | oprócz

a partire da | od

a scartamento 
ridotto | wąskotorowy

a seconda di qc | w zależności  
od czegoś

a tre ruote | trójkołowy

accadere | wydarzać się

accedere a qc | wchodzić gdzieś, 
wkraczać na jakiś teren

accendere | włączyć/zapalić

accoltellare | ranić/zabić nożem

accomunare qn a qn | łączyć kogoś 
z kimś (w odniesieniu do wspólnych 
cech, idei, zainteresowań itp.)

accomunati da qc | mający ze sobą 
coś wspólnego 

accusare qn di qc | oskarżać kogoś 
o coś

acquistare | nabywać, kupować

addobbare qc con qc | dekorować 
coś czymś

aderente | obcisły

adulto | dorosły

affatto | wcale

affermare | mówić, twierdzić

affermarsi | ugruntować własną 
pozycję

affidare qc a qn | powierzać coś 
komuś

affollare qc | przebywać tłumnie 
w jakimś miejscu

aggiornato | zaktualizowany

agrario | rolniczy

al sangue | krwisty

all’epoca | wtedy, w tamtych 
czasach

all’incirca | około

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

allevare | hodować

alleviare | złagodzić, ulżyć

almeno | przynajmniej

alogeno | halogenowy

alpino | alpejski

altrove | gdzieś indziej

ammettere qc | przyznać coś

ammorbidirsi | mięknąć

ampliare | poszerzać, rozwijać

andare in onda | być 
transmitowanym

annunciare | ogłaszać

apparentemente | pozornie

appartenere a qn/qc (pres.ind. io 
appartengo, tu appartieni, lui/lei 
appartiene, noi apparteniamo, voi 
appartenete, loro appartengono) |  
należeć do kogoś/czegoś

apprezzare qn/qc per qc | cenić 
kogoś/coś za coś

apprezzato | doceniany, ceniony

ardire | śmieć (mieć odwagę)

arduo | trudny do zrealizowania, 
stanowiący poważne wyzwanie

arido | suchy, nieurodzajny

arricchirsi | wzbogacić się

assassinare | zamordować

assente | nieobecny

asservito | podporządkowany

assolvere qn (p.pass. assolto) da 
qc | uniewinnić kogoś od czegoś

assumersi la responsabilità di qc |  
brać na siebie odpowiedzialność za coś

atipico | nietypowy 

attendere qn | czekać na kogoś

atterrare | lądować

atterrire | przerażać

atteso | oczekiwany

attestare | poświadczać

attingere (p.pass. attinto) da  
qn/qc | czerpać z kogoś/czegoś

avere paura | bać się

avvenire (p.pass. avvenuto) |  
wydarzać się

avventato | pochopny

avvertire | ostrzegać

B
basato su qc | oparty na czymś

biodegradabile | biodegradowalny

bizzarro | dziwny, ekstrawagancki

bucare | dziurawić

C
cadere | spadać, upadać

cadere in disuso | idiom. wyjść  
z użycia (dosł. wpaść w nieużywanie)

calmare le acque | idiom. 
załagodzić sytuację (dosł. uspokoić 
wody)

calmarsi | uspokoić się

camminare | chodzić

capace di qc/di fare qc | zdolny  
do czegoś/do robienia czegoś

capeggiare | stać na czele, 
przewodzić

carico | pełny, załadowany, 
obciążony

causare | powodować

celarsi dietro a qc | skrywać się  
za czymś

celebre | słynny

cercare di fare qc | próbować, 
starać się coś z/robić

ciascuno | każdy

ciclo-pedonale | pieszo-rowerowy

cinquecentesco | szesnastowieczny

ciononostante | mimo to, niemniej 
jednak

circostante | otaczający

cliccare | klikać

cofondatore | współzałożyciel

cogliere qn in flagrante | idiom. 
złapać kogoś na gorącym uczynku

coltivare | uprawiać (o roślinach)
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come se nulla fosse | jak gdyby 
nigdy nic

commettere | popełniać

comparire (pres.ind. io compaio, 
tu compari, lui compare, noi 
compaiamo, voi comparite, 
loro compaiono, p.pass. 
comparso) | pojawiać się

compostabile | kompostowalny

composto | złożony

comune | wspólny

concernere | dotyczyć

concludersi (p.pass. 
concluso) | zakończyć się

concorde | zgodny

condire | doprawiać

condividere qc con qn | dzielić się 
czymś z kimś

confermare | potwierdzać

confondersi con qc | mylić się  
z czymś

conquistare | zdobyć

consapevolmente | świadomie

consentire qc a qn | pozwolić 
komuś na coś, umożliwić coś komuś

consigliabile | zalecany

consunto | zużyty

contemporaneamente |  
jednocześnie

continuo | stały, ciągły

contribuire a qc/a fare qc |  
przyczyniać się do czegoś/do 
robienia czegoś

convenire | być stosownym

convergere | zbiegać się

coperto | przykryty

coraggioso | odważny

costretto a qc | zmuszony do czegoś

costruire | budować

costruito a tavolino | idiom. z góry 
zaplanowany, ukartowany  
(dosł. zbudowany przy stoliku)

creare | tworzyć

crescente | rosnący

croccante | chrupiący

cucire (pres.ind. io cucio, tu cuci, 
lui/lei cuce, noi cuciamo, voi 
cucite, loro cuciono) | szyć

curare qc | dbać o coś, opiekować 
się czymś

curioso | ciekawy

custodire | strzec, przechowywać

D
da dietro le quinte | zza kulis

da nessuna parte | nigdzie

danneggiato | uszkodzony

dare fastidio | przeszkadzać, 
powodować dyskomfort

dare luogo a qc | doprowadzić  
do czegoś, spowodować coś

dare ragione a qn | przyznawać 
komuś rację

denominare | nazwać

derivare da qn/qc | wywodzić  
się/pochodzić od kogoś/czegoś

dettagliato | szczegółowy

di appoggio | pomocniczy

di inestimabile valore | bezcenny, 
wielkiej wartości

difendere | bronić

difettoso | wadliwy

diffuso | rozpowszechniony, 
popularny

diretto | bezpośredni

dirimere | rozstrzygnąć, rozwikłać

distinguere qc da qc | odróżniać 
coś od czegoś

distrutto | zniszczony

diventare [+ nome/aggettivo] |  
stawać się kimś/czymś/jakimś

diventare qn/qc | stać się kimś/
czymś

divertente | zabawny

divorare | pożerać

DOCG (denominazione di origine 
controllata) | włoskie oznaczenie 
kontrolowanego pochodzenia

dopo che | po tym, jak

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

drizzare le orecchie | idiom. 
nadstawiać uszu, słuchać uważnie

duecentesco | trzynastowieczny

durare | trwać

E
e il gioco è fatto | i gotowe, 
i załatwione

edile | budowlany

effettuare | wykonywać, realizować

eleggere (p.pass. eletto) | wybierać 
(w wyborach, głosowaniu)

elencare | wymieniać

elevato | wysoki

elicolidale | spiralny

emergente | wschodzący

enogastronomico |  
enogastronomiczny (odnoszący się 
do potraw oraz win)

enorme | ogromny

entrambi, entrambe | obaj, obie

esclusivamente | wyłącznie

esibirsi | występować

esimere | zwalniać (z powinności)

esistere | istnieć

esitare a fare qc | wahać się  
przed zrobieniem czegoś

esplicito | wyraźny, jednoznaczny

esporre (pres.ind. io espongo, 
tu esponi, lui/lei espone, noi 
esponiamo, voi esponete, loro 
espongono, p.pass. esposto) |  
wystawiać

esprimere qc | wyrażać coś

essere composto da qc | być 
złożonym z czegoś

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

essere in pieno svolgimento | być 
w pełnym toku, iść pełną parą

essere in vigore | obowiązywać, 
być ważnym
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estendere (p.pass. esteso) |  
rozszerzać, rozciągać

estrarre (part. pass. estratto) qc da 
qc | wyjąć/wyciągnąć coś z czegoś

eternamente | wiecznie, dozgonnie

F
famigerato | niesławny

famoso | sławny, słynny

fare del proprio meglio | idiom. 
dawać z siebie wszystko

fare i conti con qn/qc | liczyć się 
z kimś/czymś

fare male | boleć

fare perno su qc | opierać się o coś, 
naciskać na coś w celu uzyskania 
pożądanego efektu

fare sesso | uprawiać seks

farla da padrone/padrona | być 
panem/panią sytuacji

favorire qc (io favorisco...) |  
sprzyjać czemuś

favorire qc | sprzyjać czemuś, 
wspomagać coś

ferroviario | kolejowy

fertile | żyzny

finire in [+ luogo] | trafiać  
w jakieś miejsce

firmato | podpisany

fissare i confini | wytyczać granice

fissare qc con qc | umocować coś 
za pomocą czegoś

flessibile | elastyczny

focoso | ognisty

fondare qc | założyć, utworzyć

fornire (pres.ind. io fornisco...) |  
dostarczać

fornire | dostarczać, zaopatrywać 
w coś

frenare | hamować

fuggire | uciekać

G
galleggiare | utrzymywać się  
na powierzchni

generare | generować, wytwarzać

gestire | zarządzać

gli umani (pl.) | ludzie

godersi qc | cieszyć się czymś, 
korzystać z czegoś

governare | rządzić

grato | wdzięczny

gravissimo | bardzo poważny, 
bardzo ciężki

guadagnare | zarabiać

guadagnarsi | zaskarbić sobie, 
zapracować sobie na coś

gustare | spróbować, skosztować

I
i bovini (pl.) | bydło

i millennials (pl.) | milenialsi 
(pokolenie osób urodzonych 
w latach ’80 i ’90 XX w.)

i rifiuti (pl.) | śmieci, odpady

i social (pl.) | media społecznościowe

i soldi | pieniądze

il (verbo) difettivo | gram. 
czasownik ułomny

il bagnino, la bagnina |  
ratownik/-czka

il binario | szyna

il bivio | rozwidlenie dróg

il borgo (pl. i borghi) | małe 
miasteczko, miejscowość

il brano | utwór, kawałek

il buco | dziura

il bue | wół

il buongustaio (pl. i buongustai) |  
smakosz

il cachet | gaża, stawka za występ

il calo | spadek

il calore | ciepło

il campioncino | niewielka  
próbka (produktu)

il cantiere navale | stocznia

il capitolo | rozdział

il capolavoro | arcydzieło

il capolavoro | dzieło

il capolinea | stacja końcowa

il capoluogo | stolica (prowincji/
regionu)

il carbone | węgiel

il carnefice | oprawca

il carpentiere | cieśla

il caso | przypadek

il cassetto | szuflada 

il clientelismo | klientelizm

il co-fondatore | współzałożyciel

il collegamento | połączenie

il collutorio | płyn do płukania 
jamy ustnej

il colpo di scena | idiom. zwrot 
akcji (dosł. uderzenie sceny)

il comò | komoda

il connubio | połączenie 
odmiennych elementów

il conseguimento | uzyskanie

il consigliere comunale (m.),  
la consigliera comunale (f.) |  
radny, radna

il consiglio | rada

il consorzio | konsorcjum

il contagio | zarażenie, zakażenie

il copricapo | nakrycie głowy

il cordoncino | sznureczek

il corpo | ciało

il corso d’acqua | ciek wodny

il cortometraggio | film 
krótkometrażowy

il crollo | zawalenie się

il cuoio | skóra

il cuscino | poduszka

il danno | szkoda

il delitto | zbrodnia

il dente del giudizio | ząb mądrości
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il deputato | poseł

il deputato, la deputata | poseł/
posłanka

il dipinto | obraz, malowidło

il disciplinare | narzędzie prawne 
regulujące wymogi, jakie musi 
spełniać dany produkt, aby mógł 
uzyskać określony status (np. 
DOCG)

il discorso | przemówienie

il disinteresse | brak 
zainteresowania

il dispositivo | urządzenie

il divanetto | mała kanapa

il divertimento | zabawa

il divieto di qc | zakaz czegoś

il fabbricato | budynek

il falò (pl. i falò) | ognisko

il fanale | światło, reflektor

il fenomeno | zjawisko, fenomen

il ferito | ranny

il ferro | żelazo

il ferro di prua | żelazny element 
umocowany na dziobie gondoli

il fifone | tchórz

il filo interdentale | nić 
dentystyczna

il fiume | rzeka

il fondatore (m.), la fondatrice (f.) |  
założyciel/-ka

il fondo | fundusz

il fondoschiena | tyłek, pupa

il frastuono | harmider

il furgoncino | mały van

il furgone | van

il gallo | kogut

il gemello (m.), la gemella (f.) |  
bliźniak/-czka

il genere | gatunek

il gioiello | klejnot

il giornale | gazeta

il giro d’affari | obroty, biznes

il governo | rząd

il gradino | stopień, szczebel, 
schodek

il grano | zboże

il grasso | tłuszcz

il grido (pl. le grida) | krzyk, okrzyk

il lato | bok, strona

il legno | drewno

il lettore/la lettrice |  
czytelnik/-czka

il litigio | kłótnia

il maestro | mistrz

il mangime | pasza

il marchio | marka

il masso roccioso | masyw skalny

il Medioevo | średniowiecze

il membro | członek

il meme (pl. i meme) | mem

il mento | podbródek

il mercante | kupiec

il merito | zasługa

il merluzzo | dorsz

il miracolo | cud

il modo imperativo | tryb 
rozkazujący

il molare | ząb trzonowy

il monaco | mnich

il monastero | klasztor

il motore | silnik

il movimento | ruch

il Novecento | XX w.

il palato | podniebienie

il paradiso | raj

il pasto | posiłek

il percorso | trasa

il periodo | okres (czasu)

il perno | sworzeń

il personaggio | postać, bohater 
(np. filmu)

il peso | waga (ciężar)

il pesticida (pl. i pesticidi) | środek 
ochrony roślin

il piacere | przyjemność

il popolo | lud

il posto | miejsce

il potenziamento | wzmocnienie, 
zwiększenie

il prato | łąka

il pregiudizio | uprzedzenie

il Presidente del Consiglio | Prezes 
Rady Ministrów

il prete | ksiądz

il Primo dopoguerra | okres  
po I wojnie światowej

il privilegio | przywilej

il proverbio | przysłowie

il prurito | swędzenie

il quartiere | dzielnica

il racconto | opowiadanie

il raddoppiamento | podwojenie, 
zdublowanie

il rammarico | rozgoryczenie

il rapporto | relacja, stosunek

il remo | wiosło

il residente | mieszkaniec

il ricavo | przychód

il richiamo | zawołanie, okrzyk

il rifacimento | przeróbka, 
przebudowa

il ripristino | rewitalizacja, 
przywrócenie do eksploatacji

il ritratto | portret

il rosone | rozeta (element 
architektoniczny)

il sacco (pl. i sacchi) | worek

il salume | wędlina

il sapere | wiedza

il Secondo dopoguerra | okres  
po II wojnie światowej

il sedum | rozchodnik (roślina)

il Seicento | XVII wiek

il seno | biust, pierś

il senso dell’equilibrio | poczucie 
równowagi

il senzatetto (pl. i senzatetto) |  
bezdomny (dosł. bez dachu)

il sessismo | seksizm
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il Settecento | XVIII w.

il sicario (pl. i sicari) | zabójca  
na zlecenie, też: płatny zabójca

il soccorso | pomoc

il soggiorno | pobyt

il sonno | sen

il sorriso | uśmiech

il sovrano | król, władca

il supporto | wsparcie

il tannino | garbnik, tanina

il tappeto | dywan

il tartaro | kamień nazębny

il tartufo | trufla

il telo | płachta

il terremoto | trzęsienie ziemi

il tessuto | tkanina

il tetto | dach

il Tevere | Tybr

il tirocinio (pl. i tirocini) | praktyka, 
staż

il trapano | wiertło

il tratto | odcinek

il valore | wartość

il veicolo | pojazd

il videogioco (pl. i videogiochi) |  
gra komputerowa

il villaggio (pl. i villaggi) | wioska

il villaggio | wioska, osada

il vincitore, la 
vincitrice | zwycięzca, zwyciężczyni

il vitello | cielę

il volontario | ochotnik, 
wolontariusz

il voto | głos (wyborczy)

il/la cantante (m/f) | piosenkarz/-
karka, śpiewak/-czka

il/la conoscente | znajomy/-a

il/la consorte | małżonek/-ka

il/la delinquente |  
przestępca/-czyni

il/la giramondo | obieżyświat

il/la martire (m/f) | męczennik/-ca

illecito | bezprawny, niedozwolony

imminente | bliski (nadchodzący)

impatto | wpływ, siła 
oddziaływania

impollinatore | zapylający

impotente | bezsilny

imputridire | gnić

in altre parole | innymi słowy, 
inaczej mówiąc

in comune | wspólny

in diretta | na żywo

in eccesso | w nadmiernej ilości

in effetti | faktycznie

in loco | na miejscu

in prossimità di qn/qc | w pobliżu 
kogoś/czegoś

in quanto | ponieważ

in seguito a qc | w wyniku/ 
w konsekwencji czegoś

incantare | oczarować, zachwycać

incaricato di qc | osoba, której 
zlecono/powierzono np. jakieś 
zadanie

incastonato in qc | dosł. oprawiony 
w coś (o kamieniu szlachetnym)

incisivo | dobitny, zdecydowany

inconfondibile | jedyny w swoim 
rodzaju

indicare qn/qc | wskazywać/
pokazywać coś/kogoś

indietro | w tyle, do tyłu

indispensabile | nieodzowny

inesistente | nieistniejący

inferiore | dolny

infernale | piekielny

infondere qc a qn | zaszczepić coś 
w kimś, napełnić kogoś czymś

ingente | znaczny, dużych 
rozmiarów

iniziare a fare qc | zaczynać coś 
robić

iniziare con il piede giusto | idiom. 
dobrze coś rozpocząć (dosł. 
wyruszyć właściwą stopą)

innumerevoli (pl.) | niezliczone, 
występujące w dużej ilości

inquietante | niepokojący

intagliato | wycięty (w drewnie), 
wyrzeźbiony

intermedio | pośredni

interrompere (p.pass. 
interrotto) | przerywać

interrompersi (p. pass. interrotto) |  
przerwać się, urywać się 

intervallato da qc | przerywany/
przeplatany czymś

intorno a [+anno/ora] | około 
jakiegoś roku/godziny

intraprendere un viaggio | wybrać 
się w podróż

intrepido | nieustraszony

invecchiare | starzeć się

irrigato | nawodniony

irritato | podrażniony

irriverente | bezczelny, 
impertynencki

L
l’abbazia | opactwo

l’abbinamento | zestawienie, 
połączenie

l’accusa di qc | oskarżenie o coś

l’acidità | kwasowość

l’acqua piovana | woda deszczowa

l’affluente | dopływ

l’aggettivo | przymiotnik

l’aggiunta | dodatek

l’alga (pl. le alghe) | glon, alga

l’allevamento | hodowla

l’alloggio | kwatera, miejsce do 
mieszkania

l’altezza | wysokość

l’altitudine | wysokość

l’altopiano | płaskowyż

l’ambiente | środowisko

l’amministratore delegato |  
dyrektor zarządzający, prezes 
zarządu

l’ammodernamento |  
modernizacja
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l’anestesia locale | znieczulenie 
miejscowe

l’annata | rocznik

l’anticaglia | staroświecki 
przedmiot, antyk 

l’arrosto | pieczeń

l’arte | sztuka

l’artigiano | rzemieślnik

l’assistente sociale | pracownik 
opieki społecznej

l’associazione | stowarzyszenie

l’attività | działalność

l’attrezzatura | sprzęt

l’avvenimento | wydarzenie

l’azienda | firma

l’eccellenza | doskonałość, 
wspaniałość

l’edificio | budynek

l’elenco | spis, lista

l’emissione (f.) | emisja

l’ente | instytucja, podmiot 
(gospodarczy)

l’equilibrio | równowaga

l’equitazione | jeździectwo

l’eroe (m), l’eroina (f) | bohater/-ka

l’esordio | debiut

l’estimatore/l’estimatrice |  
fan/-ka, wielbiciel/-ka

l’estorsione (f.) | wymuszenie

l’identità | tożsamość

l’imballaggio (pl. gli imballaggi) |  
opakowanie

l’imbarcazione | łódź

l’immondizia | śmieci

l’imprenditore (m.), l’imprenditrice 
(f.) | przedsiębiorca (mężczyzna  
i kobieta)

l’imputato (m.), l’imputata (f.) |  
oskarżony/-a

l’inceneritore | spalarnia

l’incubo | koszmar

l’indignazione (f.) | oburzenie

l’industria di trasformazione |  
przemysł przetwórczy

l’infiammazione | zapalenie, stan 
zapalny

l’ingegno | zdolność, kreatywność, 
pomysłowość

l’ingratitudine | niewdzięczność

l’inquinamento | zanieczyszczenie

l’insetto | owad

l’insorgere | powstawanie

l’intervento chirurgico | operacja/
zabieg chirurgiczny

l’intrattenitore/intrattenitrice |  
zabawiacz, animator

l’introito | wpływ, przychód

l’invecchiamento | starzenie

l’IVA (l’Imposta sul Valore 
Aggiunto) | VAT

l’obiettivo | cel

l’oggetto | przedmiot

l’omicidio | zabójstwo

l’ondata | fala, seria

l’opportunità per | możliwość/
szansa na

l’ordine | rozkaz

l’orgoglio | duma

l’ospite (m/f) | gość

l’ossigeno | tlen

l’osso | kość

l’ostacolo | przeszkoda

l’Ottocento | XIX w.

l’umidità | wilgotność

l’usanza | zwyczaj

la battuta | żart, krótka dowcipna 
wypowiedź

la bistecca | stek

la bottega | sklep, pracownia 
rzemieślnicza

la brace | ruszt

la braciola (o braciuola) | kotlet

la brutta figura | niestosowne 
zachowanie, pokazanie się od złej 
strony

la caccia | polowanie

la caduta | upadek

la Camera | Izba (Parlament)

la cannella | cynamon

la caratteristica (pl. le 
caratteristiche) | cecha, właściwość

la carie | próchnica

la cartolina | pocztówka

la catena | sieć (hoteli, sklepów), 
dosł. łańcuch

la ciclovia | trasa, ścieżka rowerowa

la ciliegia (pl. ciliegie o ciliege 
ant.) | czereśnia

la circoscrizione (elettorale) |  
okręg (wyborczy)

la circostanza | okoliczność

la città natale | miasto rodzinne

la classifica | ranking

la collina | wzgórze

la coltivazione | uprawa

la competizione | konkurs

la comprensione | zrozumienie

la comunità | społeczność

la condivisione | podzielenie 
się czymś, opublikowanie 
(w Internecie)

la conferenza stampa | konferencja 
prasowa

la conformazione | ukształtowanie 
(terenu)

la connessione | powiązanie

la consegna | dostawa, 
dostarczenie (np. listu)

la consonante | spółgłoska

la convinzione | przekonanie

la cooperativa | spółdzielnia

la corriera | autobus liniowy

la costola | żebro

la crescita | wzrost

la crosticina | skorupka

la decadenza | schyłek, upadek

la dedizione | poświęcenie, 
zaangażowanie

la delusione | rozczarowanie

la denominazione | nazwa, 
oznaczenie
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la denuncia | doniesienie, 
oskarżenie

la differenziazione | zróżnicowanie

la discarica | wysypisko

la divinità | bóstwo

la facciata | fasada

la fama | sława

la fattoria | farma, gospodarstwo 
rolne

la ferita | rana

la fiamma | płomień

la fibra | włókno

la Fiorentina | Fiorentina  
(drużyna piłkarska)

la firma | podpis

la fissa dimora | stałe miejsce 
zamieszkania

la foglia | liść

la folla | tłum

la fonte | źródło

la fonte rinnovabile | źródło 
odnawialne

la fragranza | aromat

la frana | osunięcie ziemi

la frappa | falbana

la frequenza | częstotliwość

la galleria | tunel

la generazione | pokolenie

la gengiva | dziąsło

la gengivite | zapalenie dziąseł

la gente (con questo significato 
solo sing) | ludzie

la ghianda | żołądź

la giustizia | sprawiedliwość

la gocciolina | kropelka

la gratella | kratka

la Guardia di Finanza | włoska 
policja skarbowa

la lavorazione | obróbka

la legge | prawo

la libertà | wolność

la locuzione | zwrot, wyrażenie

la lombata | część tylnej ćwiartki 
mięsa wołowego lub cielęcego, 
obejmująca rostbef i część 
polędwicy, z której się wycina steki 
T-bone

la lotta | walka

la lucidatura | polerowanie

la luna di miele | miodowy miesiąc 
(dosł. miodowy księżyc)

la lungimiranza |  
dalekowzroczność, przezorność, 
zdolność przewidywania

la macellazione | ubój

la maleducazione | brak kultury, 
chamstwo

la manovrabilità | sterowność

la mazzetta | łapówka

la messa | msza

la minaccia (pl. le minacce) | groźba

la molla | sprężyna

la musica leggera | muzyka 
rozrywkowa (dosł. lekka)

la notizia | wiadomość

la notorietà | sława, bycie znanym

la paglia | słoma

la panoramica | zdjęcie 
panoramiczne

la partecipazione | uczestnictwo

la partita | mecz

la pazienza | cierpliwość

la pelle | skóra

la pendenza | nachylenie

la penisola | półwysep

la piantina | roślinka

la piattaforma online | platforma 
internetowa

la placca | płytka nazębna

la polvere | pył, kurz

la porzione | część, odcinek

la preghiera | modlitwa

la prelibatezza | rarytas, przysmak

la prevenzione | zapobieganie

la produzione 
sostenibile | zrównoważona 
produkcja

la profondità | głębokość

la propulsione | napęd

la prua | dziób (łodzi, statku)

la prudenza | ostrożność

la qualità | jakość

la quantità di qc | ilość czegoś

la quotidianità | codzienność

la radice | korzeń

la rassegna | przegląd

la regina (f.), il re (m.) | królowa, 
król

la regola ferrea | żelazna zasada

la resina | żywica

la resistenza | opór

la rete | sieć

la ricostruzione | odbudowa

la rientranza | wgłębienie, wcięcie

la rinascita | odrodzenie, renesans

la risata | śmiech

la ristrutturazione | remont

la rivista | czasopismo

la sala d’attesa | poczekalnia

la scelta | wybór, decyzja

la scienza | nauka

la scissione | podział

la scoperta | odkrycie, odkrywanie

la scossa | wstrząs

la scuola elementare | szkoła 
podstawowa

la sede diocesana | siedziba 
diecezji

la seduta | posiedzenie

la siccità | susza

la società agricola |  
przedsiębiorstwo rolne

la soluzione | rozwiązanie

la sordità | głuchota

la sorpresa | niespodzianka, 
zaskoczenie

la sorte | los

la sostenibilità | zrównoważony 
charakter
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la spalla | łopatka

la specie (pl. le specie) | gatunek

la speranza | nadzieja

la squadraccia | bojówka 
faszystowska

la squalifica | dyskwalifikacja

la squama | łuska (ryby)

la strega | czarownica

la strofa | zwrotka

la superficie | powierzchnia

la tappezzeria | tapicerka

la tassa | podatek

la temperatura ambiente |  
temperatura pokojowa

la tensione | napięcie

la torcia elettrica | latarka

la traiettoria | tor

la trama | fabuła

la trottola | bączek (zabawka)

la trovata | wymysł

la tuta (dim. tutina) | kombinezon 
(kombinezonik)

la validità | ważność

la vegetazione | roślinność

la vela | żagiel

la velocità | szybkość, prędkość

la vendita | sprzedaż

la vetta | szczyt

la vigilanza | nadzór

la violenza | przemoc, gwałt

la visualizzazione | wyświetlenie

la vite | winorośl

la vittima | ofiara

la vittoria | zwycięstwo

la voce | głos

la zanzara | komar

lamentarsi | narzekać

le elezioni (pl.) | wybory

le faccende domestiche (pl.) |  
prace domowe

le macerie (pl.) | gruzy

le setole (sing. la setola) | włosie

le truppe (solitamente al 
plurale) | oddziały, wojska

legare | wiązać

legato a qn/qc | związany  
z kimś/czymś

limitarsi a qc | ograniczać się  
do czegoś

lo scafo | kadłub

lo scarto | odpad produkcyjny

lo scontento 
popolare | niezadowolenie 
społeczne

lo sfollato | osoba ewakuowana

lo sgabello | taboret

lo spazzolino | szczoteczka

lo squadrista | członek bojówki 
faszystowskiej

lo Stivale | But (Półwysep 
Apeniński), dosł. kozak

lo straniero | obcokrajowiec, 
cudzoziemiec

lungo | wzdłuż

M
macellare | ubijać (o zwierzętach)

mantenere | utrzymywać

mantenere la calma | zachować 
spokój

marciare | maszerować

marcire | gnić

maturo | dojrzały

mentale | umysłowy

mentire | kłamać

meritarsi qc | zasłużyć na coś

mettere il nome a qn/qc |  
nadawać komuś/czemuś nazwę

mettere qc a nudo | obnażać coś

mettere qc/qn in ginocchio | rzucić 
na kolana

mettere qn in difficoltà | postawić 
kogoś w trudnej sytuacji

migliorare | poprawiać, polepszać

minaccioso | groźny

mirare a fare qc | dążyć  
do robienia czegoś

mobile | ruchomy, przenośny

moccolaia | grzybek (naciek ze 
stopionego wosku) na knocie 
świecy

morbido | miękki

N
nascere (pass.remoto io nacqui, 
tu nascesti, lui/lei nacque, noi 
nascemmo, voi nasceste, loro 
nacquero) | urodzić się

nascondersi | ukrywać się,  
chować się

nauseante | mdlący

navigare | żeglować

nell’ambito di qc | w ramach 
czegoś, w zakresie czegoś

non a caso | nie przypadkiem

noto come qc/qn | znany jako  
coś/ktoś

nulla | nic

O
obbligare qn a fare qc | zmuszać 
kogoś do czegoś

occupare | zajmować

odierno | dzisiejszy

omettere (p.pass. omesso) |  
pominąć, przeoczyć

onorevole | honorowy

operare | działać, funkcjonować

opporsi a qn/qc | przeciwstawiać 
się komuś/czemuś

organolettico | możliwy do odbioru 
za pomocą kilku zmysłów (wzroku, 
węchu, smaku)

oro | złoto

osare | śmieć (mieć odwagę)

ostacolare qc | utrudniać coś, 
przeszkadzać w czymś

ottenere (pres.ind. io ottengo, 
tu ottieni, lui ottiene, noi 
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otteniamo, voi ottenete, loro 
ottengono) | uzyskiwać, zdobywać

ottenere | zdobyć, uzyskać

otturare | wypełnić

ovunque | wszędzie

ovviare a qc | zapobiegać czemuś, 
rozwiązać problem z czymś 
związany

P
pagare | płacić

paragonare qn/qc a qn/qc |  
porównywać kogoś/coś  
do kogoś/czegoś

passare a qc | przejść do czegoś

passare di moda | wyjść z mody

pazzo | szalony

peggiorare | pogorszyć

per ragioni di qc | z powodu 
czegoś, z jakichś przyczyn

per vocazione | z powołania

percepire | postrzegać, wyczuwać, 
odbierać

permanente | stały (nie 
tymczasowy)

permettere qc a qc/qn | pozwalać 
komuś/czemuś na coś

perpetrare | popełniać 
(przestępstwo, czyn niedozwolony)

pittoresco | malowniczy

piumato | ozdobiony piórami

piuttosto | raczej

piuttosto che | niż

plurisecolare | wielowiekowy

poggiare (appoggiare) qc su qc |  
opierać coś na czymś

porre una domanda | zadawać 
pytanie

portare a qc | doprowadzać  
do czegoś

posteriore | tylny

prendere parte a qc | brać w czymś 
udział

prendere qc in considerazione |  
brać coś pod uwagę, uwzględniać 
coś

prendere slancio | nabierać 
rozpędu/rozmachu

prendersi cura di qc/qn |  
dbać o coś/kogoś, opiekować  
się czymś/kimś

prendersi cura di qn/qc |  
opiekować się kimś/czymś

preoccuparsi | martwić się

preoccupato per qc |  
zaniepokojony czymś, zmartwiony 
czymś

presso qc/qn | u kogoś/gdzieś

prestare attenzione a qc | uważać 
na coś, zwracać na coś uwagę

pretendere | żądać, domagać się

previsto | przewidziany, planowany

prezioso | cenny

privo di qc | pozbawiony czegoś

profondo | głęboki

promuovere (p.pass. promosso) |  
promować

provare a fare qc | próbować, 
starać się coś z/robić

prudere | swędzieć

pubblicitario | reklamowy

pugnalare | ranić/zabić sztyletem

puntare il dito contro qn 
(idiom.) | oskarżać kogoś (dosł. 
wskazywać kogoś palcem)

R
raccontare | opowiadać

radere al suolo | zrównać z ziemią, 
doszczętnie zniszczyć

raffigurare | przedstawiać

raffigurare qn/qc | przedstawiać 
kogoś/coś

raggiungere (p. pass. 
raggiunto) | osiągać

rapire | porwać

recarsi presso/in/a [+luogo] |  
udawać się gdzieś

recente | niedawny

regalare qc a qn | podarować  
coś komuś

registrare | nagrywać

relativamente | stosunkowo, 
względnie

rendere qc [+nome/aggettivo] |  
czynić coś czymś/jakimś

rendere qc | uczynić coś (jakimś)

rendere qn/qc famoso | rozsławić 
kogoś/coś

rendersi conto | zdawać sobie 
sprawę

residente | zamieszkały

resistente | wytrzymały, odporny

resistente a qc | odporny na coś

resistere | opierać się

responsabile | odpowiedzialny

responsabile di qc |  
odpowiedzialny za coś

riassumibile | dający się 
podsumować

richiedere | wymagać

ricoperto con/da qc | pokryty 
czymś

ricorrere a qc | uciekać się  
do czegoś, korzystać z czegoś

riferirsi a qc | odnosić się do czegoś

rigido | sztywny

riguardare | dotyczyć

rimosso | usunięty

rimpiangere | żałować (czegoś,  
co utracone)

rimproverare qn di qc |  
wypominać coś komuś

rimuovere | usuwać

rinascimentale | renesansowy

risalire a qc | sięgać czegoś 
(jakiegoś okresu)

risecchire | wysuszać

rispettato | przestrzegany

rispettoso di qn/qc | szanujący 
kogoś/coś

ritenuto qn/qc | uważany  
za kogoś/coś
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riuscire a fare qc | dać radę coś 
zrobić, udać się (komuś) coś zrobić

rivolgersi a qn | zwracać się  
do kogoś

rottamare | złomować

ruotare attorno a qn/qc | kręcić 
się/obracać wokół kogoś/czegoś

S
s.l.m. (sul livello del mare) | nad 
poziomem morza

sacrificare | poświęcać

sacrificare qc | poświęcać coś

salvare | ocalić, uratować

salvarsi | uratować się

sanguinare | krwawić

sapere di qc | smakować jak coś

saporito | posiadający wyrazisty 
smak

saranno dolori | idiom. to zaboli 
(to będzie przykre)

scatenare | wywoływać, 
prowokować

scattare fotografie | robić, pstrykać 
zdjęcia

scherzoso | żartobliwy

schiacciante | miażdżący

sciacquare | wypłukać

scollatissimo | mocno 
wydekoltowany

scoprire (p. pass. scoperto) |  
odkrywać

scoraggiare | zniechęcać

sdraiarsi | kłaść się

secolo | wiek (stulecie)

semi-trasparente | na wpół 
przezroczysty

sentir parlare di qc | słyszeć 
o czymś

sentirsi in dovere di fare qc | czuć 
się w obowiązku coś robić

senz’altro | bez wątpienia, 
zdecydowanie

senza badare a qn/qc | nie 
zważając na kogoś/coś

senza dubbio | bez wątpienia

sepellire (p.pass. sepolto) |  
pogrzebać, pochować

seppellire (pres. ind. io seppellisco, 
tu seppellisci) | chować, grzebać

servito da qn/qc | obsługiwany 
przez kogoś/coś

Si accomodi pure | Proszę się 
rozgościć/Zapraszam

sicuro | pewny

sin da | od

situato | położony, umiejscowiony

smettere di fare qc | przestać coś 
robić

solo all’idea di qn/qc | na samą 
myśl o kimś/czymś

sorridere | uśmiechać się

sostenere (pres.ind. io sostengo, 
tu sostieni, lui sostiene, noi 
sosteniamo, voi sostenete, loro 
sostengono) | twierdzić, uważać

sostituire (pres. ind. io 
sostituisco...) | zastępować

sostitutivo | zastępczy

sottilissimo | bardzo cienki

sottolineare | podkreślać

sparare | strzelać

sparire | znikać

sparpagliato | rozproszony

spaventoso | przerażający

splendere | świecić (o słońcu), 
błyszczeć

spostare | przenosić, przesuwać

spostarsi | przemieszczać się

stando ai dati | na podstawie 
danych

steso | rozpostarty, rozwinięty

stridere | piszczeć, zgrzytać, 
skrzypieć

stufarsi di qc | znudzić się, zmęczyć 
się czymś

stupire | zadziwiać

su incarico di qn | na czyjeś zlecenie

succedere | dziać się

succedere | wydarzyć się

successivamente | następnie

succoso | soczysty

superare | przekraczać

supportato da qn | wspierany 
przez kogoś

svenire | mdleć

sviluppato | rozwinięty

svoltare | skręcać

T
tappare qc con qc | zatkać coś czymś

tassativamente | obowiązkowo

temuto | wzbudzający lęk

tenace | wytrwały, uparty

tenere presente che | mieć  
na uwadze, że

terrificante | przerażający

testardo | uparty

tifare qn/qc | kibicować  
komuś/czemuś

toccare | dotykać

togliere (p.pass. tolto) | usuwać

trafficato | ruchliwy (np. o ulicy), 
o natężonym ruchu

tramandare di generazione 
in generazione | przekazywać 
z pokolenia na pokolenie

trascinare | wlec, ciągnąć

trascorrere | spędzać (czas)

trasferirsi | przenieść się, 
przeprowadzić się

trasformare qc in qc | przemienić 
coś w coś

traslucido | prześwitujący

tremare | trząść się

tricolore | włoski (dosł. trójbarwny, 
w nawiązaniu do trójbarwnej flagi 
Włoch)

turbolento | burzliwy

tutelare | chronić

tutt’oggi | nadal, po dzień dzisiejszy
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tuttavia | jednakże

U
uccidere (p.pass. ucciso) | zabijać

ulteriore | jeszcze jeden, kolejny

un passo | krok

unico | jedyny w swoim rodzaju

univoco | jednoznaczny

V
valutare | oceniać

variegato | barwny 

veemente | gwałtowny, porywający

venire al merito | przechodzić  
do sedna

verbale | czasownikowy 

verificare | sprawdzić

verticale | pionowy

vincitore | zwycięski

virale | bardzo popularny (w sieci)

vogare | wiosłować


