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A
a causa di qc | z powodu czegoś

a favore di qn/qc | na korzyść/na 
rzecz kogoś/czegoś

a partire da | zaczynając od, 
począwszy od

a questo punto | wtedy, w tym 
momencie

a scopo benefico | na cele 
dobroczynne

a titolo esemplificativo |  
dla przykładu

a transistor | tranzystorowy

a tutti gli effetti | idiom. w pełnym 
tego słowa znaczeniu

a valle | w dolinie

a.C. | p.n.e.

abbandonare | porzucać, 
opuszczać, zostawiać

abbinare qc con qc | łączyć, 
zestawiać

abile | zdolny

accessibile | dostępny

accingersi a fare qc | zabierać się 
za robienie czegoś

accompagnato da qn | w czyimś 
towarzystwie

acquoso | wodnisty

ad alta fermentazione | o wysokim 
stopniu fermentacji

addestrare | tresować

addirittura | nawet

adoperare | stosować, używać

adulto | dorosły

affacciato su qc | wychodzący  
na coś

affascinante | fascynujący

affettare | kroić w plasterki

affrontare qn/qc | mierzyć się  
z czymś, stawiać komuś/czemuś 
czoła

aggiornare qn su qc | informować 
kogoś o czymś na bieżąco

aggiudicato | przyznany, zasądzony

aggiungere (p.pass. 
aggiunto) | dodawać

aggiungersi a qc | dochodzić/
dokładać się do czegoś

alimentare | spożywczy, 
żywnościowy, żywieniowy

all’epoca | wówczas, w tamtych 
czasach

alla crema | kremowy 

alla frutta | owocowy 

alla scoperta di qc | odkrywając 
coś, w celu poznania czegoś

alle stelle | dosł. do gwiazd,  
przen. bardzo wysoko

allenato | wytrenowany

alternarsi | pojawiać się/
występować naprzemiennie

amarognolo | gorzkawy

ambientato | osadzony (o akcji)

ammesso | dopuszczony 
(ammettere | dopuszczać)

ammirare | podziwiać

andare a buon fine | idiom. 
powieść się, zakończyć sukcesem

andare alla scoperta di qc | iść/
jechać na poszukiwanie czegoś

apparire (p.pass. apparso, aus. 
essere) | pojawiać się

appena | dopiero co

applicarsi a qc | przykładać się  
do czegoś

appoggiato a qc | oparty o coś

apposito | specjalny

apprezzato | ceniony

approfondire | zgłębiać

arboreo | drzewiasty

ardito | odważny, śmiały

arduo | trudny, ciężki  
do zrealizowania

arrendersi | poddawać się

arretrato | zacofany

arricchire qc di qc | wzbogacać coś 
o coś

artificiale | sztuczny

artigianale | rzemieślniczy

asciugare | wysuszać

assomigliare a qn/qc | być  
do kogoś/czegoś podobnym

atavico | atawistyczny

attirare | przyciągać

attrarre (io attraggo, tu attrai, 
lui attrae, noi attraiamo, voi 
attraete, loro attraggono, p.pass. 
attratto) | przyciągać

attraversare  qc | przejeżdżać/
przechodzić przez coś

attribuire qc a qn/qc | przypisywać 
coś komuś/czemuś (np. jakąś 
cechę)

avere luogo | mieć miejsce, 
odbywać się

avvalersi (pres.ind. io mi avvalgo, 
tu ti avvali, lui si avvale, noi ci 
avvaliamo, voi vi avvalete, loro si 
avvalgono) di qc | korzystać  
z czegoś, wspomagać się czymś

avvenire (p.pass. avvenuto, aus. 
essere) | nastąpić, wydarzyć się

avventurarsi in qc | zapuszczać się 
w coś

avvertire (pres.ind. io avverto, tu 
avverti…) | odczuwać

avvezzo a qc | przyzwyczajony  
do czegoś

avvicinarsi a qn/qc | zbliżać się  
do kogoś/czegoś

avvincente | wciągający  
(np. o akcji)

avvistare | dostrzegać

avvolgente | dosł. otulający

avvolto in qc | zawinięty w coś, 
owinięty czymś

B
balneare | kąpieliskowy

battere | bić

ben | aż

ben visto | idiom. mile widziany 
(dosł. dobrze widziany)

benché | pomimo że

bensì | lecz, ale
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bianchetto | białawy

boh ... |  pot. nie wiem, nie mam 
pojęcia

brassicolo | piwowarski, związany  
z procesem wytwarzania piwa

buffo | śmieszny, pocieszny

C
capace di fare qc | zdolny  
do robienia czegoś

celebrare | obchodzić

celebre | słynny

chiamare | nazywać

ciascuno di | każdy z 

circondato da qc | otoczony czymś

clandestino | działający/
odbywający się w ukryciu, 
podziemny, nielegalny

collaborare | współpracować

collegato a qc | powiązany z czymś

colpire | uderzać

come si dice | jak się mówi

commesso | popełniony 
(commettere | popełniać)

conico | stożkowy

conquistare | zdobywać, podbijać

consapevole di qc | świadomy 
czegoś

consegnare | wręczać, dostarczać

consentire | umożliwiać, pozwalać

considerare qn/qc qn/qc | uważać/
uznawać kogoś/coś za kogoś/coś

contagiare qn con qc | zarazić 
kogoś czymś

contemporaneo | współczesny

contenere (pres.ind. io contengo, 
tu contieni, lui contiene, noi 
conteniamo, voi contenete, loro 
contengono) | zawierać

contento | zadowolony

contribuire a qc | przyczyniać się 
do czegoś

cosiddetto | tak zwany

costruito | zbudowany

creare | tworzyć

crescere (p.pass. cresciuto, aus. 
essere) | rosnąć

crudo | surowy

curioso | ciekawy

D
d.C. | n.e.

da allora | od tamtego momentu, 
od tamtego czasu

dal momento che | ponieważ

dannato | potępiony

danneggiare | uszkadzać

dantesco | dantejski

dare i natali a qn | być czyimś 
miejscem urodzenia

dare un’occhiata a qc | idiom. 
rzucić na coś okiem

dare una mano a qn | idiom. 
pomagać (dosł. dawać rękę) komuś

definire | określać

definito | określony, zdefiniowany

degnamente | godnie

delizioso | pyszny

denominato | nazywany

dentro | wewnątrz

derivare da qc | pochodzić/
wywodzić się od czegoś

destinato a qc | przeznaczony  
do czegoś

di carta | papierowy

di lana | wełniany

di preciso | dokładnie

di qualità | wysokiej jakości

di/in pietra | kamienny, z kamienia

differire da qn/qc | różnić się  
od kogoś/czegoś

diffondersi | rozpowszechniać się, 
rozprzestrzeniać się

digitale | cyfrowy

diretto verso qc | skierowany  
w stronę czegoś

distinguere qc da qc | odróżniać 
coś od czegoś

diverso da qn/qc | inny/różny  
od kogoś/czegoś

divertente | zabawny

divino | boski

donare | przekazywać w darze

dunque | a więc

duro | twardy

E
eccetto | oprócz, za wyjątkiem

ecosostenibile | przyjazny  
dla środowiska

effettuare | wykonywać

efficiente | skuteczny

elaborare qc | opracowywać coś

eleggere (p.pass. eletto) | wybierać

elevare qn/qc a qn/qc | podnieść 
kogoś/coś do rangi/poziomu kogoś/
czegoś

enorme | ogromny

entrare nell’uso comune | idiom. 
wejść do powszechnego użycia

esclusivamente | wyłącznie

esigente | wymagający

esilarante | przezabawny, 
przekomiczny

esortare qn a fare qc | wzywać/
namawiać kogoś do zrobienia 
czegoś

espandersi | rozrastać się, 
zwiększać swoją objętość

esperto | doświadczony

esplorare | eksplorować, odkrywać

essere al corrente di/su qc | być  
na bieżąco z czymś/na temat 
czegoś

essere considerato qn/qc | być 
uważanym/uznawanym za kogoś/
coś

essere curioso di qc | być czegoś 
ciekawym

essere in cerca di qn/
qc | poszukiwać kogoś/czegoś



italiamipiace.pl
31/2021

Colorful
MEDIA

essere legato a qc | być z czymś 
związanym/powiązanym

evolversi | ewoluować

F
facilitare qc | ułatwiać coś

familiarizzare con qc | zaznajomić 
się/oswoić się z czymś

famoso | słynny, sławny

far ridere | rozbawiać

far riflettere | skłaniać do refleksji

far vedere qc a qn | pokazywać coś 
komuś

fare bene a qn | dobrze komuś 
robić (na zdrowie, na nastrój)

fare in tempo a fare qc | zdążyć coś 
zrobić

fare miracoli | czynić cuda

fare notizia | idiom. zyskiwać 
rozgłos

fare parte di qc | być częścią 
czegoś

farsi due risate | idiom. pośmiać 
się

farsi quattro risate | idiom. 
pośmiać się

favorire qc | sprzyjać czemuś

fermarsi | zatrzymywać się

festeggiare | świętować

fiorentino | florentyński

fitto | gęsty

fondato da qn | założony przez 
kogoś

fondersi | zlewać się/łączyć się  
w jedną całość

frequentato da qn | uczęszczany 
przez kogoś

fresco (pl. freschi) | świeży

fruttato | o smaku owocowym

funzionare | działać

fuori | na zewnątrz

G
ghiaiato | żwirowy

gli inferi (pl.) | piekielne czeluście

godere di qc | cieszyć się czymś, 
posiadać coś

guadagnarsi qc | zapracować  
na coś, zyskać coś

guidare | prowadzić

gustare | próbować, smakować

I
i capelli (pl.) | włosy

i servizi sociali (pl.) | usługi 
socjalne

i social media (pl.) | media 
społecznościowe

idoneo (pl. idonei) per 
qc | odpowiedni do czegoś

il bancone | lada

il barattolo | słoik

il barbaro | barbarzyńca

il barbiere | fryzjer męski, barber

il birrificio (pl. i birrifici) | browar

il bisnonno (f. la 
bisnonna) | pradziadek/prababcia

il bisogno | potrzeba

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

il bosco (pl. i boschi) | las

il calcolatore | kalkulator

il calo | spadek

il calzoncino | spodenki, szorty

il cameriere (f. la 
cameriera) | kelner/-ka

il cane da riporto | aporter (pies 
przynoszący ubitą zwierzynę)

il cantautore | twórca i wykonawca 
własnych utworów, pieśniarz

il capolavoro | arcydzieło

il capoluogo | stolica (regionu)

il carcere | więzienie

il carciofo | karczoch

il cartoon | ang. kreskówka

il caso | sprawa, przypadek

il castello | zamek

il cavaliere | rycerz

il cavallo | koń

il cemento armato | potoczna 
nazwa zbrojonego betonu (dosł. 
zbrojony cement)

il cercatore (f. la 
cercatrice) | poszukiwacz/-ka

il ceto | stan (klasa społeczna)

il chiosco | kiosk, mały pawilonik 

il cibo | jedzenie

il cipresso | cyprys

il cocco | kokos

il colle (o la collina) | wzgórze

il colpo | uderzenie

il commercio (pl. i commerci) |  
handel

il componimento | utwór

il comune | gmina

il conduttore (f. la 
conduttrice) | prowadzący/-a 

il confine | granica

il contatto | styczność

il coraggio | odwaga

il corso di formazione | szkolenie, 
kurs szkoleniowy

il cortometraggio (pl. 
i corometraggi) | film 
krótkometrażowy

il cosiddetto | tak zwany

il crimine | zbrodnia

il debutto | debiut

il decennio | dziesięciolecie

il detto | powiedzenie

il dilemma (pl. i 
dilemmi) | dylemat

il dipendente | pracownik

il dipinto | obraz

il diritto di voto | prawo wyborcze

il disegno | rysunek, wzór, motyw

il dislivello | różnica wysokości
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il dolce | ciastko

il dopoguerra | okres powojenny

il doppio senso (pl. i doppi 
densi) | podwójne znaczenie

il fango | błoto

il fenicottero | flaming

il fieno | siano

il fiume | rzeka

il fiuto | węch

il freno | hamulec

il fumettista (pl.m. i fumettisti, 
sing. f. la fumettista, pl.f. le 
fumettiste) | autor/-ka komiksów

il fungo (pl. i funghi) | grzyb

il ghiaccio (pl. i ghiacci) | lód

il gioco di parole | gra słów

il giornale | gazeta

il giornalista (pl.m. i giornalisti, 
sing.f. la giornalista, pl.f. le 
giornaliste) | dziennikarz/-ka

il grado | stopień

il gusto | smak

il laghetto | jeziorko

il lago (pl. i laghi) | jezioro

il latino | łacina

il legislatore | ustawodawca

il libraio (pl. i librai, sing.f. la 
libraia, pl.f. le libraie) | księgarz/-ka

il lievito | drożdże

il luogo | miejsce

il lupo solitario | idiom. samotny 
wilk

il luppolo | chmiel

il manicaretto | smakołyk

il manuale | podręcznik

il manubrio | kierownica (roweru)

il mastro birrario | mistrz 
piwowarski

il Medioevo | średniowiecze

il mercato | rynek, targowisko

il meridiano | południk

il modo | sposób

il modo di dire | powiedzenie

il mosto | moszcz

il movimento | ruch

il muschio | mech

il muso | pysk

il nobile | szlachcic, magnat

il nocciolo | drzewo orzecha 
laskowego

il nome d’arte | pseudonim 
artystyczny

il Nord | północ

il paesino | wioska, małe 
miasteczko

il palato | podniebienie

il panno | szmatka

il paradiso | raj

il parente (f. la 
parente) | krewny/-a

il passaggio | przejście

il patentino | licencja, uprawnienia

il peccato | grzech

il peccatore | grzesznik

il pedale | pedał

il percorso | trasa

il pericolo | niebezpieczeństwo

il personaggio | postać

il personaggio principale | główna 
postać

il peso | ciężar

il piacere | przyjemność

il pioppo | topola

il pittore (f. la pittrice) | malarz

il poeta (f. la poetessa) | poeta/-ka

il pomelo | pomelo (pomarańcza 
olbrzymia)

il pompelmo | grejpfrut

il ponte | most

il popolo | lud, nacja

il portone | brama wejściowa 

il possedimento | posiadłość

il pregiudizio (pl. i 
pregiudizi) | uprzedzenie

il presentimento | przeczucie

il primato | prymat

il profondo Sud | dalekie (dosł. 
głębokie) południe

il protagonista (pl. la 
protagonista) | bohater/-ka 
(pierwszoplanowa postać)

il quartiere | dzielnica

il quotidiano | gazeta codzienna

il rapporto | relacja

il re (f. la regina) | król/królowa

il retrogusto | posmak

il riassunto | streszczenie

il ricavato | zysk, wpływy

il riepilogo | streszczenie

il riferimento | odniesienie

il rinascimento | odrodzenie

il Rinascimento | renesans, 
odrodzenie

il riscaldamento globale | globalne 
ocieplenie

il rispetto | szacunek

il ristoro | posilenie się

il ritardo | spóźnienie

il romanzo | powieść

il romanzo cavalleresco | powieść 
rycerska

il rossetto | szminka

il rovere | dąb bezszypułkowy

il rumore | hałas

il salice | wierzba

il santo | święty

il sapore | smak

il secolo | wiek (stulecie)

il sentiero | ścieżka (np. polna, 
leśna)

il serbatoio (pl. i serbatoi) |  
zbiornik

il sognatore (f. la 
sognatrice) | marzyciel/-ka

il soldato | żołnierz

il sud | południe

il suono | dźwięk

il tacco | obcas

il tartufo | trufla
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il tatto | dotyk

il telaio | rama (np. roweru, 
maszyny)

il tesoro | skarb

il tetto | dach

il tiglio | lipa

il timbro | pieczęć

il topo di biblioteca | idiom. mól 
książkowy (dosł. mysz biblioteczna)

il torchio (tipografico) | maszyna 
drukarska

il Trecento | XIV wiek

il tubero | bulwa

il valore | wartość

il venditore (f. la 
venditrice) | sprzedawca/-czyni

il ventiseienne |  
dwudziestosześcioletni

il viaggio (pl. i viaggi) | podróż

il vigneto | winnica

il volo | lot

il/la fumettista | autor/-ka 
komiksów

il/la partecipante | uczestnik/-czka

illecito | nielegalny

illustre | znamienity

immaginarsi | wyobrażać sobie

immerso in qc | zanurzony w czymś

imparare qc | nauczyć się (czegoś)

impaziente | niecierpliwy

impegnativo | angażujący, 
wymagający

imperiale | imperialny, cesarski

impiegare | stosować

imponente | imponujący, ogromny

impressionante | robiący wrażenie

in contrapposizione con qn/qc |  
w przeciwieństwie/odróżnieniu  
do kogoś/czegoś

in eredità | w spadku

in grado di fare qc | będący  
w stanie coś robić

in maniera | w sposób

in riferimento a qc | w odniesieniu 
do czegoś

in toto | w całej okazałości, w pełni

in vista di qc | w perspektywie 
czegoś

incantare | oczarowywać

incitare qn a fare qc | podżegać/
namawiać kogoś do zrobienia 
czegoś

incompiuto | niedokończony 
(compiere | dokonywać)

inconfondibile | jedyny w swoim 
rodzaju, niepowtarzalny

incontaminato | nieskażony, 
niezanieczyszczony

incoraggiato da qc | zachęcony 
czymś (incoraggiare | zachęcać, 
dodawać odwagi)

incredibile | niewiarygodny, 
niesamowity

incrostato in qc | wżarty/wrośnięty 
w coś (la crosta | skorupa, strup)

indagare su qc | badać coś, starać 
się zebrać informacje na jakiś temat

indelebile | trwały, nieusuwalny 
(niemożliwy do wymazania)

indicato | wskazany

indirizzare | kierować

indubbiamente | niewątpliwie

indurire qc | czynić coś twardym

industriale | przemysłowy

inimmaginabile | niewyobrażalny

innamorato | zakochany 

inoltrarsi in qc | zapuszczać się  
w coś

intendersi di qc | znać się na czymś

interamente | całkowicie, w całości

interconnesso | powiązany

intrattenere (fut. io intratterrò, 
tu intratterrai, lui intratterrà, noi 
intratterremo, voi intratterrete, 
loro intratterranno) | zabawiać, 
dostarczać rozrywkę

intrecciarsi | splatać się ze sobą

inventato da qn | wymyślony/
wynaleziony przez kogoś

irripetibile | niepowtarzalny

iscriversi a qc | zapisać się na coś

L
l'ambiente (m) | środowisko

l'ideatore (f. l'ideatrice) |  
pomysłodawca/-czyni

l'introduzione (f.) | wstęp, 
wprowadzenie

l’abbigliamento | odzież

l’abbinamento | zestawienie, 
połączenie

l’abilità di fare qc | zdolność  
do robienia czegoś

l’acciaio | stal

l’acquisto | zakup

l’acronimo | skrót

l’aeroporto | lotnisko

l’afa | duchota

l’aggiunta | dodatek

l’aiuto | pomoc

l’alcolico | napój alkoholowy

l’alta società | wyższe sfery, wyższe 
klasy społeczne

l’ambiente | środowisko

l’ambito | dziedzina

l’anguria | arbuz

l’anima | dusza

l’antonomasia | antonomazja

l’arcata | arkada

l’arco (pl. gli archi) | łuk

l’aroma (pl. gli aromi) | aromat

l’ascoltatore (f. l’ascoltatrice) |  
słuchacz/-ka

l’asilo | przedszkole

l’aspettativa | oczekiwanie

l’asta | licytacja

l’attimo | chwila, moment

l’attività | działalność

l’avventura | przygoda

l’avventuriero (f. 
l’avventuriera) | poszukiwacz/-ka 
przygód
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l’avvertenza | ostrzeżenie, 
przestroga

l’azienda | firma, przedsiębiorstwo

l’edera | bluszcz

l’edicola | kiosk z prasą

l’edificio (pl. gli edifici) | budynek

l’elenco | spis, lista

l’emergenza | sytuacja kryzysowa/
awaryjna

l’ente benefico | instytucja 
charytatywna

l’entrata in vigore | wejście w życie

l’escrescenza | narośl

l’esigenza | potrzeba

l’esperienza | doświadczenie

l’Esposizione Universale | Wystawa 
Światowa

l’espressione | wyraz, zwrot, 
wyrażenie

l’età | wiek

l’eternità | wieczność

l’evento | wydarzenie

l’ignavo | gnuśnik, człowiek leniwy

l’imperatore | cesarz

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

l’impresa | firma, przedsiębiorstwo

l’impressione (f.) | wrażenie

l’impronta | ślad, odcisk (np. palca, 
buta)

l’incertezza | niepewność

l’indicatore | wskaźnik

l’indice | spis, lista

l’ingrediente | składnik

l’inizio (pl. gli inizi) | początek

l’intervista | wywiad

l’intrattenimento | rozrywka

l’invasione (f.) barbarica | najazd 
barbarzyńców

l’invenzione | wynalazek

l’investigatore | śledczy

l’isola | wyspa

l’istituto di ricerca | instytut 
badawczy

l’obiettivo | cel

l’occitano | język oksytański 
(prowansalski)

l’odore | zapach

l’olfatto | węch

l’omicidio (pl. gli 
omicidi) | zabójstwo

l’opera | dzieło

l’operaio | robotnik

l’opportunità | szansa, możliwość

l’oro | złoto

l’orzo | jęczmień

l’osteria | karczma

l’ottenimento | uzyskanie

l’uguaglianza di genere | równość 
płci

l’ulivo | drzewo oliwne

l’un l’altro | wzajemnie, między 
sobą

l’uovo (pl. le uova) | jajko

l’uva | winogrono

la balenottera | płetwal

la barzelletta | kawał, dowcip

la Bassa Slesia | Dolny Śląsk

la battaglia | bitwa

la borraccia (pl. le 
borracce) | manierka

la botte | beczka

la bruttura | brzydota

la calorosità | ciepło (ludzkie)

la capanna | chatka

la capitale | stolica (państwa)

la cartolina | pocztówka

la casa editrice | wydawnictwo

la castagna | kasztan (owoc 
kasztanowca)

la chiesa | kościół

la collaborazione | współpraca

la collina | wzgórze

la comparsa | pojawienie się 
(comparire | pojawiać się)

la complessità | złożoność

la comunità | wspólnota

la conoscenza | znajomość

la contemporaneità |  
współczesność

la contraffazione | podróbka

la coppetta | pucharek, miseczka 
(do lodów, deserów)

la coppia | para

la costa | wybrzeże

la costanza | stałość, konsekwencja 
w działaniu

la crostata | typowe włoskie 
kruche ciasto z dżemem lub 
kremem

la denominazione | określenie, 
miano

la destinazione | cel (np. podróży)

la difficoltà (pl. le 
difficoltà) | trudność

la dimensione | rozmiar

la fama | sława

la fatica | trud, znój

la favola | bajka

la felicità | szczęście

la fermata | przystanek

la fiducia | zaufanie

la folla | tłum

la follia | szaleństwo

la fonte | źródło

la forza | siła

la frase | zdanie

la gara di ciclismo | wyścig kolarski

la gente | ludzie

la gita | wycieczka

la guerra | wojna

la lattina | puszka na napoje

la limitazione | ograniczenie

la longitudine | długość 
geograficzna

la macchina da scrivere | maszyna 
do pisania

la maggioranza | większość
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la medaglia | medal

la melanzana | bakłażan

la menzione | wzmianka

la microfiltrazione | mikrofiltracja

la minirassegna | miniprzegląd

la nocciola | orzech laskowy

la notizia | wiadomość

la novità | nowość

la nuvola | chmura

la panna | śmietana

la panna montata | bita śmietana

la partecipazione 
diretta | bezpośredni udział

la pastorizzazione | pasteryzacja

la patente | prawo jazdy

la paura | lęk, strach

la pazienza | cierpliwość

la pena | męka, kara

la penisola | półwysep

la pianta | roślina

la piantagione | plantacja

la pianura | równina

la pietanza | potrawa

la polvere | pył, kurz

la prelibatezza | smakołyk, rarytas

la premonizione | przeczucie, wizja 
(na temat przyszłości)

la provenienza | pochodzenie

la puntata | odcinek

la qualità (pl. le qualità) | jakość, 
też: cecha

la quantità | ilość

la quercia (pl. le querce) | dąb 
bezszypułkowy

la radice | korzeń

la rassegna stampa | przegląd 
prasy

la realtà (pl. le 
realtà) | rzeczywistość

la relazione | relacja, stosunek

la rete | sieć

la ripartizione | podział

la rivista | czasopismo

la salvezza | ratunek, ocalenie

la sapa | skoncentrowany syrop  
z winogron uzyskiwany z moszczu

la scelta | wybór

la scienza | nauka

la scogliera | skała nadmorska

la scoperta | odkrycie

la scorza | skórka

la sede | siedziba

la sella | siodełko, też: siodło

la selvaggina | dziczyzna

la società (pl. le società) |  
społeczeństwo

la sosta | postój

la sostenibilità | zrównoważoność

la sponda | brzeg

la superficie (pl. le superfici) |  
powierzchnia

la tenacia | upór w działaniu

la terra | ziemia

la traccia (pl. le tracce) | ślad

la tutela | ochrona

la variante | odmiana

la varietà | różnorodność

la velocità | prędkość

la vettura | pojazd

la vista | wzrok

la visualizzazione |  
wyświetlenie

la vite | winorośl

la viuzza | zaułek, wąska uliczka

lamentarsi di qc | narzekać  
na coś

lasciare qc in eredità | zostawiać 
coś w spadku

lasciare qn perplesso |  
wprowadzać w zakłopotanie, 
budzić w kimś wątpliwości/
niepewność

le coordinate (pl.) | współrzędne 
(geograficzne)

le origini (pl.) | pochodzenie, 
korzenie

le rovine (pl.) | ruiny

le stella cadente | spadająca 
gwiazda

legato a qn/qc | związany  
z kimś/czymś

leggermente | lekko

lentamente | powoli, wolno

limitato | ograniczony

lo scopo | cel

lo scrittore (f. la 
scrittrice) | pisarz/-ka

lo spazzolino | szczoteczka

lo spirito | duch

lo stretto | cieśnina

lo studioso (f. la 
studiosa) | uczony/-a 

lo sviluppatore di app | twórca, 
deweloper aplikacji

lo sviluppo | rozwój

lo zabaione | kogel-mogel  
z dodatkiem alkoholu

lungo qc | wzdłuż czegoś

M
mantenere | utrzymywać

marcato | silny, wyraźny

marittimo | morski

maturare | dojrzewać

maturo | dojrzały

medievale | średniowieczny

mediterraneo (pl.m. 
mediterranei, pl.f. 
mediterranee) | śródziemnomorski

meraviglioso | wspaniały, cudowny

meridionale | południowy

meritare qc/di fare qc | zasługiwać 
na coś/ na z/robienie czegoś

meticoloso | skrupulatny

mettere qn/qc alla prova | poddać 
coś próbie

migliorare | polepszać, ulepszać

misterioso | tajemniczy
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modernissimo | bardzo 
nowoczesny

mostrare | pokazywać

motivazionale | motywacyjny

mutevole | zmienny

N
nascondere | ukrywać, chować

nascosto | ukryty 
(nascondere | ukrywać)

nel corso degli anni | idiom. na 
przestrzeni lat

nel giro di qc | w przeciągu 
jakiegoś czasu

nessuno | nikt

non è finita qui | idiom. to jeszcze 
nie wszystko, na tym nie koniec

non riguardare qn/qc | nie 
dotyczyć kogoś/czegoś

non ti muovere | nie ruszaj się

non ti preoccupare | nie martw się, 
nie przejmuj się

notare | zauważać

noto per qc | znany z czegoś

notturno | nocny

numerosi (pl.) | liczni, liczne

O
obbligatorio | obowiązkowy

Oddìo! | o Boże!

odierno | dzisiejszy

oltre | ponad

oltre a | oprócz

omonimo | o tej samej nazwie

opportuno | stosowny

oppure | albo

orientale | wschodni

oscuro | ciemny

ospitare | gościć

ostacolare | utrudniać

ottenere (pres. ind. io ottengo, tu 
ottieni, lui ottiene, noi otteniamo, 
voi ottenete, loro ottengono) qc 
con qc | uzyskiwać coś za pomocą 
czegoś

ottimo | świetny, doskonały

ovunque | wszędzie

ovvero | czyli, tj.

P
pacato | spokojny

parecchi (pl.m.), parecchie 
(pl.f.) | wiele

particolare | szczególny, 
charakterystyczny

pecorino | owczy

per caso | przypadkiem

per fortuna | na szczęście

per rispetto di qn/qc | z szacunku 
dla kogoś/czegoś

percorrere (p. pass. percorso, 
ausiliare «avere») qc | przemierzać 
coś

permanente | stały

permesso | dozwolony 
(permettere | pozwalać)

permettere (p.pass. permesso) 
qc a qn | umożliwiać coś komuś, 
pozwalać komuś na coś

personificato da qn | uosabiany 
przez kogoś

pesante | ciężki

pittoresco (pl.m. pittoreschi, pl.f. 
pittoresche) | malowniczy

poco distante | niedaleki

popoloso | o dużej liczbie ludności

predisposto | przygotowany

pregiato | ceniony

prendere qn/qc in 
considerazione | brać kogoś/coś 
pod uwagę

prendersi una 
responsabilità | wziąć na siebie 
odpowiedzialność

prescelto | uprzednio wybrany/
zadecydowany

preservare | zachowywać

prestare attenzione a qn/
qc | zwracać na kogoś/coś uwagę

presto | wcześnie

previsto per | zaplanowany/
przewidziany na

primeggiare | przodować

privo di qc | pozbawiony czegoś, 
nieposiadający czegoś

prodotto | wyprodukowany 
(produrre | produkować)

promettente | obiecujący

protetto da qn/qc | chroniony 
przez kogoś/coś

pulito | czysty

puntare a qc | dążyć do czegoś

Q
quadrato | kwadratowy

quotidiano | codzienny

R
raccolto | zebrany

raccomandare | polecać

raccontare | opowiadać

radicato in qc | zakorzeniony  
w czymś

rassicurare qn | zapewniać kogoś 
(o czymś)

recente | najnowszy, ostatni

recuperare | odzyskiwać

rendere qn/qc + agg. | czynić 
kogoś/coś jakimś

ricaricare | naładować, doładować, 
uzupełnić

riccio (pl. ricci) | kręcony

ricercato | wyszukany

richiedere | wymagać

ridiventare | stawać się ponownie

rievocare | przywoływać na myśl, 
przypominać

rifocillarsi | posilać się
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riportare qn indietro | przenosić 
kogoś wstecz (np. w czasie)

risalire a | sięgać (w czasie), 
pochodzić z jakiegoś okresu

riscoutere (p.pass. riscosso) 
successo | osiągać sukces

risolvere | rozwiązywać

rispetto a qn/qc | w stosunku/  
w porównaniu do kogoś/czegoś

ritrarre (pres. ind. io ritraggo, 
tu ritrai, lui ritrae, noi 
ritraiamo, voi ritraete, loro 
ritraggono) | portretować

rivolto verso qc | zwrócony ku 
czemuś (rivolgersi | zwracać się)

romagnolo | pochodzący z lub 
dotyczący regionu Emilia-Romania

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

S
sanitario | odnoszący się do służby 
zdrowia, sanitarny

scardinare | tu przen. wykorzenić, 
zburzyć, dosł. wyjąć z zawiasów, 
wyważyć (drzwi)

scavare | kopać

scherzoso | żartobliwy

scientifico (pl.m. scientifici, 
sing. f.: scientifica, pl. f. 
scientifiche) | naukowy

sconfinato | bezkresny

scoppiare (aus. essere) | wybuchać

scoppiare a piangere | wybuchać 
płaczem

scoppiare a ridere | wybuchać 
śmiechem

scoprire (p.pass. 
scoperto) | odkrywać

scordare | zapominać

scovare | wydobyć z ukrycia, 
odnaleźć

scozzese | szkocki

scuro | ciemny

seguire | śledzić

sembrare | wydawać się

semplificato | uproszczony

senza dubbio | bez wątpienia

senza entrare in particolari |  
bez wchodzenia w szczegóły

serio | poważny

sia … sia…  | zarówno …  jak i ...

situato | znajdujący się, 
usytuowany

sociale | społeczny, socjalny

sommo | najwyższy, 
najwybitniejszy

soprire | odkrywać

sorgere | wznosić się

sorprendere qn | zaskoczyć kogoś, 
nakryć kogoś (na czymś)

sostanziale | zasadniczy

sostituire qualcosa a qc | wstawić 
coś w miejsce czegoś

sostituito da qc | zastąpiony  
przez coś/czymś

sottoposto a qc | poddawany 
czemuś (sottoporre a 
qc | poddawać czemuś)

spassosissimo | przezabawny, 
przekomiczny

spazzolare | szczotkować

sperduto | położony na uboczu

spiccare | wyróżniać się, wybijać 
się

spiegare | wyjaśniać, tłumaczyć

spingere qn a fare qc | skłaniać 
(dosł. popychać) kogoś do zrobienia 
czegoś

splendidamente | wspaniale, 
cudownie

spostarsi | przesuwać się, 
przemieszczać

spregiativo | pejoratywny

sta andando a tutta birra! | idiom. 
idzie pełną parą! 

stagionale | odnoszący się do pory 
roku

sterrato | nieutwardzony  
(o drodze)

straordinario | niezwykły

strepitoso | oszałamiający

strettamente | ściśle

stupire | zadziwiać

successivamente | następnie

suddiviso in qc | podzielony na coś

sufficiente | wystarczający

suggestivo | sugestywny

susseguirsi | następować po sobie

sviluppare | rozwijać

sviluppato | rozwinięty

T
tenere d’occhio | idiom. mieć  
na oku

tenersi per mano | trzymać się  
za ręce

tentare | próbować

tirare fuori | wyciągać

toccare qn | dotykać kogoś

tortuoso | kręty

tracciato da qn | wytyczony  
przez kogoś

trarre qc da qc | czerpać/zasięgać 
coś z czegoś

trasferirsi | przenosić się

trasformare qc in 
qc | przekształcać/zmieniać coś  
w coś

trucidare | zamordować w okrutny 
sposób, zmasakrować

tuttavia | jednakże, w każdym razie

U
ucciso | zabity

umido | wilgotny

un pizzico di qc | szczypta czegoś

una decina | dziesiątka

una sorta di qc | rodzaj czegoś, coś 
w rodzaju czegoś

una volta arrivata | po tym, jak 
dotarła

uncinato | haczykowaty
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unirsi a qn | przyłączyć się do 

kogoś

V
vale la pena (di) fare qc | warto 

coś robić

variare da .. (fino) a .. | wahać się 

od … (aż) do …

vario | różny, różnorodny

venire a mancare | idiom. 

zabraknąć

verace | prawdziwy, autentyczny

veramente | naprawdę

verdeggiante | pokryte bujną 

zielenią

vero e proprio | prawdziwy,  

z prawdziwego zdarzenia

violento | gwałtowny

virtuoso | prawy, cnotliwy
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LE MIE 
PAROLE
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