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A
a bordo | na pokładzie

a capo di qc | na czele czegoś

a causa di qn/qc | z powodu 
kogoś/czegoś

a metà tra qc e qc | pomiędzy 
czymś a czymś

a partire da qc | poczynając  
od czegoś

a piedi | pieszo

a pieni voti | uzyskując najwyższą 
możliwą ocenę

a quattro mani | idiom. na cztery 
ręce (w dwie osoby)

a rischio di qc | zagrożony czymś, 
narażony na coś

a seconda di qc | w zależności  
od czegoś

a un certo punto | w pewnej chwili

a x metri/chilometri di distanza 
da qc | w odległości x metrów/
kilometrów od czegoś

abbandonare qc | opuścić, 
porzucić coś

abitativo | mieszkalny

abusivamente | bez pozwolenia, 
niezgodnie z prawem

accadere | dziać się, zachodzić, 
mieć miejsce

accorgersi (p.pass. accorto. pass. 
rem. io mi accorsi, tu ti accorgesti, 
lui si accorse, noi ci accorgemmo, 
voi vi accorgeste, loro si accorsero) 
di qn/qc | zorientować się, 
zauważyć kogoś/coś

accorgersi (p.pass. accorto) di 
qc | zauważyć coś

acquatico (pl.m. acquatici, f. 
acquatica, pl. f. aquatiche) | wodny

acquisito | uzyskany

acquistare | nabywać

ad ogni modo | w każdym razie

adattare qc per qc/per fare 
qc | dostosować/adaptować coś  
do jakichś celów/do robienia 
czegoś

addirittura | nawet

adeguato | odpowiedni

adempiere (pres. ind. io adempio, 
tu adempi, lui adempie, noi 
adempiamo, voi adempite, 
loro adempiono, p.pass. 
adempiuto) | spełniać

adoperato | stosowany

affatto | wcale

affermare | twierdzić

affidare qn/qn alle cure di qn |  
powierzać kogoś czyjejś opiece

affrontare qn/qc | stawiać komuś/
czemuś czoła (la fronte | czoło), 
zmierzyć się z kimś/czymś

aggettivo | przymiotnik

aggiungere (p.pass. 
aggiunto) | dodawać

aggiungere (p.pass. aggiunto) qc  
a qc | dodawać coś do czegoś

aggiungersi a qn | dołączać/
przyłączać się do kogoś

Ah già | No tak!

al servizio di qn/qc | na usługach 
kogoś/czegoś

alcolico (f. alcolica, pl.m. alcolici, 
pl. f. alcoliche) | alkoholowy

all’esterno | na zewnątrz

all’improvviso | nagle, 
niespodziewanie

alla base di qc | u stóp/podstawy 
czegoś

almeno | przynajmniej

altrettanto | równie (w takim 
samym stopniu)

amaro | gorzki

ammazzare | zabijać

ammirare | podziwiać

ampio (pl. ampi) | szeroki

ampliare | poszerzać, powiększać, 
rozbudowywać

analcolico (f. analcolica, 
pl.m. analcolici, pl. f. 
analcoliche) | bezalkoholowy

andare di fretta | śpieszyć się

andare per la maggiore | idiom. 
być modnym/najczęściej 
wybieranym

animale | zwierzęcy

animato | ożywiony

annunciare | ogłaszać

anticontraffazione |  
antypodróbkowy, dot. zwalczania 
obrotu towarami podrobionymi

anziano | starszy (w podeszłym 
wieku)

apparire (pres. ind. io appaio, tu 
appari, lui appare, noi appariamo, 
voi apparite, loro appaiono, 
p.pass. apparso) | pojawiać się

appeso a qc | zawieszony na czymś 
(appendere | wieszać)

appiccicato | przyklejony

apprezzato | ceniony, doceniany

arido | suchy

armarsi di pazienza | idiom. 
uzbroić się w cierpliwość

armato di qc | uzbrojony w coś

arrabbiato | zezłoszczony, zły

arricchire | wzbogacać

artificiale | sztuczny

artigianale | rzemieślniczy, 
rękodzielniczy

asimmetrico | asymetryczny

assaggiare | próbować, kosztować

assassinare | zamordować

assetato | spragniony

assistere a qc | być obecnym przy 
jakimś wydarzeniu, być świadkiem 
jakiegoś wydarzenia

assolato | nasłoneczniony

assumere | przyjmować

astratto | abstrakcyjny

attentamente | uważnie

attento | uważny

attenzione a | uwaga na

attestare | poświadczać; 
potwierdzić (za pomocą 
dokumentów),  
udokumentować

attirare | przyciągać

attorno a qc | dookoła czegoś
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attrarre (pres. ind. io attraggo, tu 
attrai, lui attrae, noi attraiamo, voi 
attraete, loro attraggono, p.pass. 
attratto) | przyciągać

attraverso | przez

aumentare | rosnąć  
(np. o wartościach liczbowych)

automobilistico | samochodowy

autunnale | jesienny

avere in mente | mieć na myśli

avere paura | bać się  
(la paura | strach)

avviare qc | uruchamiać, 
rozpoczynać

avvicinare qn | podejść/podjechać 
do kogoś

B
bastare | wystarczać

battere | uderzać

benvenuto (m.), benvenuta (f.), 
benvenuti (pl. m.) , benvenute  
(pl. f.) | witaj, witajcie

borbonico | burboński (odnoszący 
się do dynastii Burbonów)

bruscamente | gwałtownie

buio (pl. bui) | ciemny

C
camminare | chodzić

campano | odnoszący się do lub 
pochodzący z regionu Kampania  
(it. Campania)

capace di (fare) qc | zdolny  
do (robienia) czegoś

capitare | zdarzać się

carino | ładny, miły

casuale | przypadkowy

cavarsela | dobrze sobie radzić, 
dawać sobie radę

chiarire | wyjaśniać

chiedere (p.pass. chiesto, pass. rem. 
io chiesi, tu chiedesti, lui chiese, 
noi chiedemmo, voi chiedeste, loro 

chiesero) la strada per | pytać  
o drogę do

chiedere una grazia | prosić o łaskę

ci risiamo! | i znowu to samo!, i od 
nowa!

circondato da qc | otoczony czymś

circostante | okoliczny

clandestino | tajny, nielegalny

collegarsi con qn | łączyć się z kimś

collegato a qn/qc | powiązany/
związany z kimś/czymś 

colloquiale | potoczny

colorato | kolorowy

combattere per qc | walczyć o coś

commemorativo | upamiętniający

commerciale | handlowy

complesso | złożony

composto da qc | złożony z czegoś

comune | wspólny

comunque | w każdym razie

con calma | na spokojnie

con il passare del tempo | idiom.  
z upływem czasu, z biegiem lat

con voce bassissima | bardzo cicho 
(la voce | głos)

condividere qc con qc | dzielić się 
czymś z kimś

confermare qc | potwierdzać coś

confondere qn/qc con qn/qc | mylić 
kogoś/coś z kimś/czymś

conosciuto | znany

conquistare | zdobywać

conservare | zachowywać

considerare qn/qc [+nome  
o aggettivo] | uważać/uznawać 
kogoś/coś za kogoś/jakiegoś/coś/
jakieś

contare | liczyć

contare su qn/qc | liczyć na kogoś/
coś

correre (p.pass. corso, pass. rem. 
io corsi, tu corresti, lui corse, 
noi corremmo, voi correste, loro 
corsero) via | wybiegać, odbiegać

cosiddetto | tak zwany

costoso | drogi

costruire | budować

costruito | zbudowany

creare | tworzyć

crollare | walić się

cruciale | kluczowy, bardzo ważny

curioso | ciekawy 

D
d’oltremare | zamorski

da scoprire | do odkrycia

dall’altro canto | z drugiej strony

dare qn in sposa a qn | wydawać 
kogoś za mąż za kogoś

dare vita a qc | prowadzić  
do powstania czegoś

decisivo | decydujący

dedicare (del) tempo a qn/qc |  
poświęcać komuś/czemuś (jakiś) czas

dedicarsi a qc | zajmować się czymś

degenerare in qc | przerodzić się  
(w coś negatywnego)

derivare da qc | pochodzić od czegoś

derubare qn | okradać kogoś

descrivere (p.pass. 
descritto) | opisywać

determinato | określony

dettagliato | szczegółowy

devastante | niszczycielski, 
druzgocący

di fantasia (inv.) | wymyślony

di grande fascino | bardzo urokliwy

di passaggio (inv.) | przejściowy, 
tranzytowy

di pregio | wartościowy

di recente | ostatnio

di transito | przejściowy, tranzytowy

difensivo | obronny

diffondersi | rozprzestrzeniać się, 
rozpowszechniać

dileguarsi | rozpłynąć się, zniknąć, 
rozwiać się
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dimenticarsi di qn/qc | zapomnieć  
o kimś/czymś

direttamente | bezpośrednio

disabitato | niezamieszkały

distinguere qn/qc in qn/qc | dzielić 
(dosł. rozróżniać) kogoś/coś na coś

divenire (p.pass. divenuto, pass. 
rem. io divenni, tu divenisti, lui 
divenne, noi divenimmo, voi 
diveniste, loro divennero) [+nome/
aggettivo] | stawać się kimś/czymś/
jakimś

divenire | stawać się

diventare parte di qc | stać się 
częścią czegoś

diventare qn/qc | stawać się kimś/
czymś

diverso | różny, inny

divertente | zabawny

donare qc a qn | darować/dawać coś 
komuś

dopo Cristo (d.C.) | naszej ery (dosł. 
po Chrystusie)

E
e simili | itp.

ebreo | żydowski

eccellere in qc | być w czymś bardzo 
dobrym/wybitnym

economico | tani

emanare | wydawać (akt prawny)

endemico (pl.m. endemici, f. 
endemica, pl. f. endemiche) |  
endemiczny (występujący tylko  
na danym obszarze)

enorme | ogromny

entrambi, entrambe | obaj/oboje, 
obie

eppure | jednakże

erigere (p.pass. eretto ) | wznosić

esere valido | być ważnym, 
obowiązywać

esistere | istnieć

esitare | wahać się

esperto | doświadczony

esprimere | (p.pass. espresso) 
wyrażać

essere abituato a qc | być do czegoś 
przyzwyczajonym

essere considerato qc | być 
uznawanym za coś

essere costretto a fare qc | być 
zmuszonym do robienia czegoś 
(costringere | zmuszać)

essere custodito | być chronionym, 
strzeżonym

essere fortunato | mieć fuksa, być 
szczęściarzem

essere in pericolo | być  
w niebezpieczeństwie

essere obbligato a (fare) qc | być 
zmuszonym do (robienia) czegoś 
(obbligare | zmuszać)

essere rimandato (a 
settembre) | przystąpić (dosł. zostać 
odesłanym) do egzaminu w terminie 
poprawkowym (w przypadku matury 
– we wrześniu)

essere sulla bocca di tutti | idiom. 
być głośnym (powszechnie 
omawianym), dosł. być na ustach 
wszystkich

estendersi (p. pass. 
esteso) | rozpościerać się

esterno | zewnętrzny

estrarre (p.pass. 
estratto) | wydobywać

evidenziare | podkreślać

F
falso | fałszywy, sfałszowany, 
podrobiony

famoso | słynny, znany

far notare qc a qn | zwrócić komuś 
na coś uwagę

far parte di qc | wchodzić w skład 
czegoś

fare a meno di qc | obejść się bez 
czegoś

fare bene a qn | być dla kogoś 
korzystnym, sprzyjać komuś

fare centro | idiom. trafić  
w dziesiątkę

fare da sfondo a qc | stanowić tło 
dla czegoś

fare in tempo a fare qc | zdążyć coś 
zrobić

fare un passo avanti | zrobić krok  
do przodu

farsi pagare da qn | pobierać  
od kogoś opłatę

farsi sentire con qn | odzywać się  
do kogoś, kontaktować się z kimś

faunistico | dot. fauny

favorire qc | sprzyjać czemuś

fermarsi | zatrzymywać się

feroce | okrutny, zacięty

fidarsi di qualcuno | ufać komuś

fin da | (począwszy) od

fissare qn | wpatrywać się w kogoś

fitto | gęsty

formare | tworzyć, formować

fornire | dostarczać

fra le braccia | w objęciach (il 
braccio, pl. le braccia | ramię, ręka)

frammentarsi | rozpadać się na 
części

fregarsene di qn/qc (pres. ind. io me 
ne frego, tu te ne freghi, lui se ne 
frega, noi ce ne freghiamo, voi ve ne 
fregate, loro se ne fregano) | mieć 
kogoś/coś gdzieś

frenare | hamować

fumare | palić (wyroby tytoniowe 
lub papierosy elektroniczne)

funzionare | działać

G
galante | uprzejmy, szarmancki

girare il mondo | podróżować  
po świecie

godere di qc | cieszyć się czymś

godersi qc | korzystać z czegoś, 
cieszyć się czymś

governare qn/qc | rządzić kimś/
czymś

graduale | stopniowy
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gridare | krzyczeć

guardarsi dietro | oglądać się  
za siebie

gustare | kosztować (czegoś)

I
i lavori di ristrutturazione 
(pl.) | prace remontowe

i mezzi pubblici | środki transportu 
publicznego

i posteri (pl.) | potomni

i potenti (pl.) | możni

i soldi (pl.) | pieniądze

idrico | wodny

il bacio (pl. i baci) | całus, pocałunek

il badge (pl. i badge) | ang. 
identyfikator

il baffo | wąs

il bancone | lada, kontuar

il bene | dobro

il bosco | las

il bowling | ang. gra w kręgle 

Il buon giorno si vede dal mattino 
(proverbio italiano) | Dobry dzień 
poznaje się po poranku

il calice | kielich, kieliszek

il cambiamento | zmiana

il campanello | dzwonek

il campo di sterminio | obóz zagłady

il capitolo | rozdział

il capoluogo | stolica (regionu, 
prowincji)

il capriccio (pl. i capricci) | kaprys, 
zachcianka

il carbone | węgiel

il carciofo | karczoch

il caso | przypadek

il castello | zamek

il cibo | jedzenie, żywność

il cielo | niebo

il cimitero | cmentarz

il clima (pl. i climi) | klimat

il cocktail | koktajl

il colera | cholera

il collo | szyja

il commercio (pl. i 
commerci) | handel

il complemento | dopełnienie

il comportamento | zachowanie

il comune | gmina

il consenso | zgoda, przyzwolenie

il cosiddetto | tak zwany

il cuore | serce

il deposito | skład, magazyn

il detto | powiedzenie

il discorso | przemówienie

il dolore | ból

il falso | podróbka, fałszywka

il fattore | czynnik

il fenomeno | zjawisko

il fiume | rzeka

il frastuono | hałas

il furgone | samochód dostawczy, 
van

il genere | gatunek

il genitore | rodzic

il governo | rząd

il gregge (pl. le greggi) | stado

il lampadario (pl. 
lampadari) | lampa (wisząca), 
żyrandol

il lasso di tempo | okres czasu

il lato | bok, strona

il lato | strona, aspekt

il lentisco | pistacja kleista

il liceo classico | liceum o profilu 
humanistycznym

il luogo (pl. i luoghi) | miejsce

il maestro vetraio | mistrz szklarski

il male | zło

il manufatto | wyrób rzemieślniczy/
rękodzielniczy

il marchio (pl. i marchi) | marka

il mercante | kupiec

il mercato | rynek

il mercato immobiliare | rynek 
nieruchomości

il mercato libero | wolny rynek

il metro cubo | metr sześcienny

il mistero | tajemnica

il mobile | mebel

il modo | sposób

il modo di fare | sposób bycia/
postępowania

il mondo | świat

il monte | góra

il mostro | potwór

il nastro adesivo | taśma klejąca

il nazionalsocialismo | narodowy 
socjalizm

il nome d’arte | pseudonim 
artystyczny

il nonnismo | nękanie/poniżanie 
młodszych poborowych przez 
starszych (w wojsku), „fala”

il notaio | notariusz

il Novecento | XX w.

il nuovo arrivato (f. la nuova 
arrivata) | nowoprzybyły/-a 

il paradiso | raj

il partito | partia

il passasggio (pl. i passaggi) |  
przejście

il passatempo | hobby, rozrywka

il passato | przeszłość

il pasto | posiłek

il pastorello (f. la 
pastorella) | pastuszek/pastereczka

il peggio | (to co) najgorsze

il pensiero | myśl

il percorso | droga, trasa

il pergolato | pergola

il pericolo | niebezpieczeństwo

il periodo | okres

il permesso | pozwolenie

il personaggio (pl. i personaggi) |  
postać

il petto | pierś
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il pezzo di qc | kawałek czegoś

il pianeta (pl. i pianeti) | planeta

il pianto | płacz

il piatto preferito | ulubione danie

il polpo | ośmiornica

il posto | miejsce

il potere | władza

il prezzo | cena

il prigioniero (f. la prigioniera) |  
więzień/więźniarka

il primogenito (f. la primogenita) |  
pierworodny syn/pierworodna córka

il privilegio | przywilej

il proclama | orędzie

il prodigio (pl. i prodigi) | cud

il pronome | zaimek

il proprietario (pl. m. i proprietari), 
la proprietaria (pl. f. le 
proprietarie) | właściciel/-ka

il proverbio (pl. i proverbi) |  
przysłowie

il punto di vista | punkt widzenia

il quartiere | dzielnica

il raccoglimento | skupienie

il racconto | opowiadanie

il raggio (pl. i raggi) | promień

il rapporto | relacja, stosunek

il re (f. la regina) | król/-owa

il recipiente | pojemnik

il reperto archeoogico | znalezisko 
archeologiczne, eksponat, artefakt

il requisito | wymóg

il reticolato | sieć (np. kanałów)

il ricercatore (f. la 
ricercatrice) | badacz/-ka, naukowiec

il ricordo | wspomnienie

il rientro | powrót

il riepilogo | streszczenie

il rifugio antiaereo (pl. rifugi 
antiaerei) | schron przeciwlotniczy

il rione | dzielnica

il riparo | schronienie

il ristoratore (f. la 
ristoratrice) | restaurator/-ka

il ristoro | posiłek

il rituale | rytuał

il rumore | hałas

il secolo | wiek (stulecie)

il segreto | sekret, tajemnica

il sentiero | ścieżka

il settore immobiliare | branża 
nieruchomości

il sicario (pl. sicari) | zabójca, płatny/
zawodowy morderca

il sigillo | pieczęć

il significato | znaczenie

il silenzio (pl. i silenzi) | cisza

il sito archeologico (pl. i siti 
archeologici) | stanowisko 
archeologiczne

il sito web | strona internetowa

il sollievo | ulga

il sorriso | uśmiech

il sottosuolo | podziemie

il suicidio (pl. i suicidi) |  
samobójstwo

il tatto | dotyk

il tè (pl. i tè) | herbata

il tempio (pl. i templi) | świątynia

il tentato colpo di 
stato | usiłowanie/próba przewrotu, 
zamachu stanu

il termine | koniec, kres

il tesoro | skarb

il timo | macierzanka

il tonno | tuńczyk

il trasferimento | przeniesienie

il trauma (pl. i traumi) | trauma

il tufo | tuf (rodzaj skały)

il tuono | grzmot

il valore | wartość

il veicolo | pojazd

il verbo | czasownik

il verbo di movimento | czasownik 
ruchu

il verbo pronominale | gram. 
czasownik zaimkowy

il vetraio | szklarz

il vetro | szkło

il vetro cristallino | szkło kryształowe

il viaggio (pl. i viaggi) | podróż

il villaggio | wioska

il visitatore (f. la 
visitatrice) | zwiedzający/-a

il volto | twarz

il vortice | wir

il/la connazionale (m./f.) |  
rodak/-czka

il/la consulente (m./f.) 
legale | doradca prawny

il/la docente (m./f.) |  
wykładowca/-czyni

il/la giornalista 
(m./f.) | dziennikarz/-rka

il/la nobile | arystokrata/-ka

il/la parente (m./f.) | krewny/-a 

il/la rappresentante 
(m./f.) | przedstawiciel/-ka

il/la rappresentante 
(m./f.) | reprezentant/-ka, 
przedstawiciel/-ka

il/la testimone (m./f.) | świadek

il/la tossicodipendente | narkoman/-
ka, osoba uzależniona od narkotyków

illimitato | nieograniczony

illustre | znamienity, wybitny

immerso in qc | zanurzony w czymś 
(immergere | zanurzać)

immortale | nieśmiertelny

imparare qc a memoria | nauczyć się 
czegoś na pamięć

impaziente di fare qc | nie mogąc 
się doczekać, żeby coś zrobić 
(impaziente | niecierpliwy)

impegnarsi in qc | angażować się  
w coś

imperdibile | obowiązkowy (dosł. nie 
do stracenia)

impermeabilizzato | uszczelniony 
(tak, by nie przepuszczać wody)

impiegare | stosować
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imporre (pres.ind. io impongo, tu 
imponi, lui impone, noi imponiamo, 
voi imponete, loro impongono, 
p.pass. imposto) | narzucać, 
nakładać

imprevedibile | nieprzewidywalny

improvviso | niespodziewany, 
nieoczekiwany

in genere | ogólnie

in mezzo a qc | wśród czegoś, pośród 
czegoś

in ottimo stato | w doskonałym 
stanie

in parte | częściowo, w części

in piedi | na stojąco

in proposito | w tym temacie,  
w tej kwestii

incantevole | czarujący

incappare in qn/qc | natknąć się/
trafić na coś

includere (p.pass. 
incluso) | zawierać, obejmować

incollato | przyklejony (la colla | klej)

incontaminato | nieskażony

incoraggiare qn a fare qc | ośmielać/
zachęcać kogoś do robienia czegoś

incorrere in qn/qc | natknąć/
napatoczyć się na kogoś/coś

incredibile | niewiarygodny

incredulo | odczuwający 
niedowierzanie, niedowierzający

indegno | niegodny

indicare | wskazywać na coś, 
świadczyć o czymś

indicato | wskazany

indiscutibilmente | bezdyskusyjnie, 
niepodważalnie

indubbiamente | niewątpliwie

inerte | bezwładny

infastidito | niezadowolony, 
zirytowany

infinito | nieskończony

ingente | ogromny, wielki

innamorarsi di qn | zakochać się  
w kimś

insistere a fare qc | nalegać, nie 
przestawać czegoś robić

internazionale | międzynarodowy

intero | cały

interrompere (p.pass. 
interrotto) | przerywać

intrappolato in qc | uwięziony  
w czymś (la trappola | pułapka)

intraprendere | podejmować

introdurre (p.pass. 
introdotto) | wprowadzać

invisibile | niewidzialny, niewidoczny

irritato | zirytowany

iscriversi (p.pass. iscritto) a qc |  
zapisać się do czegoś

istituire | ustanawiać

L
l'abitante (m./f.) | mieszkaniec/-ka

l'edizione (f.) | wydanie

l'estrazione (f.) | wydobycie

l'immersione (f.) | nurkowanie

l'immobile (m.) | nieruchomość

l’abbondanza | obfitość

l’abbraccio | uścisk, przytulenie

l’abitante (m./f.) | mieszkaniec/-ka

l’abitazione (f.) | mieszkanie, dom

l’accesso a qc | wstęp/dostęp  
do czegoś

l’acquedotto | akwedukt

l’acquirente (m./f.) | nabywca

l’affettato | wędlina krojona  
w plasterki

l’affitto | wynajem

l’afflusso | napływ 
(affluire | napływać)

l’agente di polizia | funkcjonariusz 
policji, policjant

l’aguzzino | oprawca

l’alcol | alkohol

l’amante (m./f.) di qc | miłośnik/-
czka czegoś

l’ambiente (m.) | środowisko

l’amministrazione 
comunale | władze administracyjne 
gminy (il comune | gmina)

l’angolino | kącik

l’antipasto | przystawka

l’anziano (f. l’anziana) | starszy pan/
starsza pani

l’appuntamento | umówione 
spotkanie

l’aquila del Bonelli | orzeł 
południowy (orzełek Bonellego)

l’area | obszar

l’argomento | temat

l’aria | powietrze

l’armistizio | rozejm

l’arredamento | wyposażenie wnętrz

l’arte | sztuka

l’artigianato | rzemiosło, 
rękodzielnictwo

l’attenzione (f.) | uwaga

l’attività quotidiana | czynność 
codzienna

l’atto notarile | akt notarialny

l’autenticità | oryginalność

l’autorizzazione (f.) | pozwolenie

l’edificio (pl. gli edifici) | budynek

l’elenco | wykaz, lista

l’enoteca | winiarnia

l’equilibrio | równowaga

l’escursione | wycieczka

l’esistenza | istnienie

l’esito | wynik, rezultat

l’esperienza | doświadczenie, 
przeżycie

l’esponente (m./f.) |  
przedstawiciel/-ka

l’euforbia | wilczomlecz

l’evento | wydarzenie

l’idea (pl. le idee) | pomysł

l’identità (pl. le identità) | tożsamość

l’immobile | nieruchomość

l’immunità giudiziaria | immunitet 
sądowy

l’impatto | wpływ
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l’imperativo | tryb rozkazujący 

l’imperfezione (f.) | niedoskonałość

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

l’incarico | zadanie

l’incidente (m.) | wypadek

l’incisione (rupestre) | rysunek 
wyryty w skale, petroglif

l’inclinazione (f.) per qc | skłonność 
do czegoś

l’indicazione (f.) | wskazówka, 
instrukcja

l’indifferenza | obojętność

l’industria | przemysł

l’ingresso | przedpokój, wejście

l’intonaco idraulico | tynk 
hydrauliczny

l’invitato (f. l’invitata) | zaproszony 
gość

l’isola | wyspa

l’isolotto | wysepka

l’istante (m.) | chwila, moment

l’itinerario | trasa

l’obbligo | obowiązek

l’odore | zapach

l’oggetto | przedmiot

l’oleastro | dzika oliwka

l’olfatto | węch

l’opacizzante (m.) | środek matujący

l’opera d’arte | dzieło sztuki

l’Oriente | Wschód, Orient

l’uccello | ptak

l’uccello delle tempeste | nawałnik 
burzowy (gatunek ptaka)

l’udito | słuch

l’Unione Sovietica | Związek 
Radziecki

l’uomo d’affari, la donna 
d’affari | biznesmen/-ka

l’uso | użycie, stosowanie

l’utensile (m.) | narzędzie

la bellezza | piękno

la bevanda | napój

la birra | piwo

la bocca | usta

la bontà | dobroć

la brocca (pl. le brocche) | dzban

la caduta | upadek

la cala | zatoczka

la caletta | zatoczka

la cantina | piwnica

la capitale | stolica (państwa)

la capra | koza

la casa editrice | wydawnictwo

la caserma | koszary

la cava | kamieniołom, jaskinia

la chiacchiera | pogawędka

la chiave | klucz

la collaborazione | współpraca

la condizione | warunek

la consapevolezza | świadomość

la consulenza legale | doradztwo 
prawne, porada prawna

la coppia | para

la coppietta innamorata | zakochana 
parka

la costa | wybrzeże

la creazione | stworzenie, 
utworzenie

la curiosità | ciekawość

la destinazione | meta, cel podróży

la differenza | różnica

la difficoltà | trudność

la disposizione | rozmieszczenie

la distanza | odległość

la domanda | pytanie

la facciata | fasada, elewacja, 
zewnętrzna ściana (budynku)

la facoltà | wydział (wyższej uczelni)

la fama | sława

la fame | głód

la farmacia | apteka

la festa di compleanno | impreza 
urodzinowa

la foca (pl. le foche) | foka

la folla | tłum

la fonte | źródło

la forma impersonale | forma 
bezosobowa

la fortuna | szczęście, fuks

la frase | zdanie

la fuga (pl. le fughe) | ucieczka

la fuga | ucieczka (fuggire | uciekać)

la generazione | pokolenie

la gente | ludzie

la gioia | radość

la gioielleria | biżuteria

la goccia (pl. le gocce) | kropla

la guerra | wojna

la guida | przewodnik/-czka

la lavorazione | obróbka

la libertà (pl. le libertà) | wolność, 
swoboda

la limitazione | ograniczenie

la località (pl. le 
località) | miejscowość

la lotta | walka

la luce | światło

la macchia mediterranea | makia 
(typowa roślinność 
śródziemnomorska)

la mancanza di qn/qc | brak kogoś/
czegoś

la materia scientifica | przedmiot 
ścisły

la memoria | pamięć

la mensola | półka

la meraviglia | cud

la mossa | ruch

la movida | życie nocne

la nave | statek

la nebbia | mgła

la nocciolina | orzeszek (solony 
fistaszek)

la notizia | wiadomość, informacja

la palazzina | niewielki budynek 
wielorodzinny

la parentela | pokrewieństwo
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la parte di qc | część czegoś

la partecipazione | udział

la passeggiata | spacer

la pasta fredda | sałatka z makaronu

la pasticceria | cukiernia

la paura | strach

la perla | perła

la persona di tutto rispetto | osoba 
ciesząca się szacunkiem, porządna 
osoba

la pesca | rybołówstwo

la peste | dżuma

la pietra | kamień

la pioggia (pl. le piogge) | deszcz

la possibilità (pl. le 
possibilità) | możliwość

la preistoria | prehistoria

la preposizione | przyimek

la presenza | obecność

la prigionia | niewola, pobyt  
w więzieniu

la profondità (pl. le 
profondità) | głębokość

la protezione | ochrona

la pubblicazione | publikacja

la puntata | odcinek

la qualità | jakość

la quantità (pl. le quantità) | ilość

la quotidianità | codzienność

la rabbia | złość, wściekłość

la radiolina | małe radio, radyjko

la regola | zasada

la rete | sieć

la ricchezza | bogactwo

la risata | śmiech

la risposta | odpowiedź

la scelta | wybór

la schiena | plecy

la scogliera | skała podwodna, rafa

la scoperta | odkrycie 
(scoprire | odkrywać)

la scossa elettrica | porażenie 
prądem

la scritta | napis

la Seconda guerra mondiale |  
II wojna światowa

la sensazione | odczucie

la sepoltura | pochówek

la seppia | mątwa

la Serenissima | Republika Wenecka

la siccità | susza

la sigaretta | papieros

la silice | krzemionka (dwutlenek 
krzemu)

la sofferenza | cierpienie

la soluzione | rozwiązanie

la somiglianza a qn/
qc | podobieństwo do kogoś/czegoś

la sorte | los

la spada | miecz

la specie (pl. le specie) | gatunek

la spiaggia (pl. le spiagge) | plaża

la stenella | delfinek

la stragrande maggioranza di qn/qc |  
przeważająca większość kogoś/czegoś

la superficie (pl. le 
superfici) | powierzchnia

la superstizione | przesąd

la svolta | przełom

la tartaruga (pl. le tartarughe) | żółw

la tasca | kieszeń

la tempesta | burza

la terra | ziemia

la terraferma | stały ląd

la testa | głowa

la testimonianza | świadectwo

la tiratura | nakład

la traccia (pl. le tracce) | ślady

la tranquillità | spokój

la tregua | zawieszenie broni

la tromba delle scale | klatka 
schodowa

la trovata | pomysł, wymysł

la variabile | zmienna

la vegetazione | roślinność

la vendita | sprzedaż

la verità | prawda

la vetrina | okno wystawowe

la via di fuga | droga ucieczki

la videochiamata | połączenie video

la vittima | ofiara

la vittoria | zwycięstwo

la voce | głos

lasciarsi coinvolgere in qc | dać się  
w coś wciągnąć

laurearsi | ukończyć studia

le autorità (pl.) | władze

le decine (pl.) | dziesiątki 

le fondamenta (pl.) | fundamenty

le invasioni barbariche | najazdy 
plemion barbarzyńskich (w okresie 
tzw. wielkiej wędrówki ludów)

le labbra (pl.) | usta

le ricerche (pl.) | poszukiwania

le scale (pl.) | schody

le truppe | oddziały, wojsko

legato a qn/qc | związany  
z kimś/czymś

leggero | lekki

letterario (pl. letterari) | literacki

letterario | literacki

liberamente | swobodnie

liberare qn/qc | uwolnić, 
oswobodzić

liberarsi | uwolnić/oswobodzić się

lo schema (pl. gli schemi) | schemat

lo scoglio (pl. gli scogli) | skałka 
przybrzeżna

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

lo sforzo | wysiłek

lo sguardo | spojrzenie

lo sguardo rivolto verso qc | wzrok 
zwrócony w stronę czegoś

lo snorkeling | snorkeling 
(nurkowanie połączone z obserwacją 
życia podwodnego)

lo sparo | strzał, wystrzał

lo specchio (pl. gli specchi) | lustro
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lo spirito | duch

lo splendore | świetność, blask

lo status sociale | status społeczny

lo stesso, la stessa | ten sam,  
ta sama

lo stimolo | bodziec

lo straniero (f. la straniera) |  
obcokrajowiec, cudzoziemiec/-ka

lo strato | warstwa 

lo stuzzichino (spesso al pl. gli 
stuzzichini) | przekąska, ang. finger 
food

lo svago | rozrywka

lucido | lśniący

lungo qc | wzdłuż czegoś

M
maggiore | większy

malsano | niezdrowy

marino | morski

medesimo | ten sam

medicinale | leczniczy

meneghino | mediolański

meraviglioso | cudowny

metterci un certo tempo a fare 
qc | potrzebować jakiegoś czasu, 
żeby coś zrobić (non ci abbiamo 
messo tanto | nie zajęło nam wiele 
czasu)

mettere qc a frutto | idiom. zrobić  
z czegoś użytek (il frutto | owoc)

migliaia (pl.) | tysiące

militante | walczący

misterioso | tajemniczy

misto a qc | zmieszany z czymś

moderno | nowoczesny

morente | umierający

morire (pres. ind. io muoio, tu 
muori, lui muore, noi moriamo, 
voi morite, loro muoiono, p.pass. 
morto) | umierać

Mosca | Moskwa

mostrare | pokazywać

mozzafiato (inv.) | zapierający dech 
w piersiach

multicolore | kolorowy, wielobarwny

muoversi (p.pass. mosso) | ruszać 
się, poruszać się

muranese | pochodzący z lub 
odnoszący się do Murano

N
nascondere (p.pass. nascosto) |  
chować, ukrywać

nascosto | ukryty 
(nascondere | ukrywać)

nauseabondo | mdlący  
(la nausea | mdłości)

necessario (pl. 
necessari) | niezbędny, konieczny

nel corso di | na przestrzeni 
(jakiegoś okresu)

nel corso di qc | na przestrzeni 
czegoś, w trakcie trwania czegoś

nessuno | nikt

niente paura | nie ma się czego bać 
(dosł. zero/żadnego strachu)

non c’è da stupirsi che... | nie dziwi 
więc, że...

noto per qc | znany z czegoś

O
occidentale | zachodni

offrire un giro | stawiać kolejkę

ognuno | każdy

Oh my God (in inglese nel testo) |  
O mój Boże

oltre a qn/qc | oprócz kogoś/czegoś

oltretutto | ponadto, poza tym

ora | teraz

originariamente | początkowo, 
pierwotnie

originario | pierwotny

ospitare | gościć

ottenere | uzyskiwać coś

ovunque | wszędzie

P
pagare | płacić

partecipare a qc | uczestniczyć/brać 
udział w czymś

particolare | szczególny, wyjątkowy

passare per la testa a qn | przejść 
komuś przez myśl

peggio | gorzej

penetrare | przechodzić/przebijać 
się przez coś

per amore | z miłości

per niente | wcale, w ogóle

per via di qc | z powodu czegoś

percorrere (p.pass. 
percorso) | przemierzać, pokonywać

perdere i sensi | stracić przytomność 
(dosł. stracić zmysły)

perdersi d’animo | upadać na duchu

perfino | nawet

permettere (p.pass. 
permesso) | pozwalać

pertanto | dlatego

pesante | ciężki, trudny

piacevole | przyjemny

pianificare | planować

picchiare | bić

pienamente | w pełni

piuttosto | raczej

plurisecolare | wielowiekowy

possedere | posiadać

potabile | pitny

potenziare | wzmacniać, rozwijać

precedere qn/qc | poprzedzać 
kogoś/coś, znajdować się przed kimś/
czymś

preceduto da qn/qc | poprzedzony 
kimś/czymś

precipitarsi | pobiec, rzucić się

preferito | ulubiony

premere qc contro qc | przyciskać/
dociskać coś do czegoś

prendere contatto con qn | wejść  
z kimś w kontakt
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prendere vita | powstawać, ożywać

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

preoccuparsi per qn | martwić się  
o kogoś

preservare | uchronić, zachować

pressoché | niemalże

presunto | domniemany

prevalere (pres. ind. io prevalgo, tu 
prevali, lui prevale, noi prevaliamo, 
voi prevalete, loro prevalgono, 
p.pass. prevalso) | przeważać

previo consenso | po uprzedniej 
zgodzie

prezioso | cenny

principale | główny

privare qn/qc di qc | pozbawiać 
kogoś/coś czegoś

privarsi di qc | pozbawiać się czegoś

privilegiato | uprzywilejowany

progettare | projektować

prono | w pozycji leżącej na brzuchu

pronto a fare qc | gotowy  
do zrobienia czegoś

pronto per qc | gotowy/
przygotowany do czegoś

proporre (pres. ind. io propongo, 
tu proponi, lui propone, noi 
proponiamo, voi proponete, 
loro propongono, p.pass. 
proposto, fut. io proporrò, tu 
proporrai, lui proporrà, noi 
proporremo, voi proporrete, loro 
proporranno) | proponować

proprio | właśnie

prossimo a qc | znajdujący się/
położony w pobliżu czegoś

protetto | chroniony 
(proteggere | chronić)

provare a fare qc | próbować coś 
robić

puramente | czysto

Q
qualsiasi cosa | cokolwiek

quotidiano | codzienny

R
raccogliere (p.pass. 
raccolto) | zbierać

raccontare | opowiadać

raffigurare qn/qc | przedstawiać 
coś/kogoś

raggiungere (p.pass. 
raggiunto) | osiągać

rapido | szybki, prędki

rappresentativo | reprezentatywny, 
charakterystyczny

raro | rzadki

reale | rzeczywisty

recarsi | udać się (gdzieś)

recente | niedawny

reggere il confronto con qn/qc |  
idiom. być z kimś/czymś 
porównywalnym (dosł. wytrzymywać 
porównanie z kimś/czymś)

remoto | odległy

rendere (p.pass. reso) qn/qc qn/qc |  
czynić kogoś/coś kimś/czymś

resistere a qc | opierać się czemuś

resistere all’usura del tempo | idiom. 
opierać się zębowi (dosł. zużyciu) czasu, 
być trwałym (odpornym na zużycie 
spowodowane długotrwałą eksploatacją)

respirare a pieni polmoni | idiom. 
oddychać pełną piersią (dosł. 
pełnymi płucami)

restio | oporny, niechętny

richiamare | przywoływać, przyciągać

richiedere (p.pass. richiesto) qc |  
wymagać czegoś

ricoprire qn/qc di qc | pokrywać 
kogoś/coś czymś

ridere | śmiać się

riempirsi di qc | wypełniać się czymś

riferirsi a qc | odnosić się do czegoś

riflessivo | zwrotny

rigoglioso | bujny

rimanere (pres. ind. io rimango, tu 
rimani, lui rimane, noi rimaniamo, 
voi rimanete, loro rimangono, 
p.pass. rimasto) | zostawać, 
pozostawać

rimettere (p.pass. rimesso) qc in 
ordine | porządkować coś

rinchiudersi  in qc | zamykać  
się/zaszywać się w czymś

rinunciare a qc | rezygnować  
z czegoś

ripensare a qn/qc | myśleć  
o kimś/czymś ponownie, powracać 
do kogoś/czegoś myślami

riprendere (p.pass. ripreso, pass. 
rem. io ripresi, tu riprendesti, 
lui riprese, noi riprendemmo, 
voi riprendeste, loro ripresero) 
conoscenza | odzyskać przytomność

risalire a | sięgać (w czasie)

riscaldarsi | ogrzewać się

riscuotere (p.pass. riscosso) 
successo | odnosić sukces

riservato a qn | zastrzeżony  
dla kogoś

risolversi in qc | kończyć się czymś

rispettivamente | odpowiednio

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

ristrutturare | remontować

ritrarre | portretować

rivolgere (p.pass. rivolto) lo sguardo 
a qn/qc | idiom. zwrócić na coś 
uwagę, zainteresować się czymś 
(dosł. skierować na coś spojrzenie)

rivolgere (p.pass. rivolto) una 
domanda a qn | kierować do kogoś 
pytanie

romagnolo | dot. regionu 
geograficznego Romagna

S
salire di livello | wejść na wyższy 
poziom

Salute! | na zdrowie

salvare | ocalić, uratować

salvato | ocalony (salvare | ratować)

sanguinare | krwawić (il 
sangue | krew)

sano e salvo | idiom. cały i zdrowy 
(dosł. zdrowy i bezpieczny)
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sbattere contro qc | uderzyć o coś

scacciare dalla testa | przepędzić  
z głowy, odpędzać od siebie

scambiare qn per qn | wziąć kogoś 
za kogoś, pomylić kogoś z kimś

scambiare quattro 
chiacchiere | idiom. uciąć sobie 
pogawędkę

scarso | skąpy (mało dostępny, 
występujący w niewielkich ilościach)

scavato | wykopany, wydrążony 
(scavare | kopać)

scegliere (p.pass. scelto) | wybierać

scegliere (pres. ind. io scelgo, tu 
scegli, lui sceglie, noi scegliamo, 
voi scegliete, loro scelgono, p.pass. 
scelto) | wybierać

scherzoso | żartobliwy

scoprire (p.pass. scoperto) |  
odkrywać

scordarsi | zapominać

scorso | ostatni, poprzedni

sdraiarsi | kłaść się

secondo qn | według kogoś

selezionare | wybierać, wytypować

selvaggio | dziki

semplice | prosty

semplicemente | po prostu

semplificare | upraszczać

sentire | słyszeć, czuć, odczuwać

senza dubbio | bez wątpienia

serio | poważny

sgattaiolare | wymknąć się, wyjść 
ukradkiem (il gatto | kot)

significativo | znaczący

sito | położony

situato | położony

smaltato | lakierowany

smaltire le calorie | spalać kalorie

smettere di fare qc | przestawać coś 
robić

soffermare | zatrzymywać

soffiato a bocca | dmuchany ustami

soffocare | dusić się

soffocato | zduszony

soffrire di qc | cierpieć na coś

solare | słoneczny

sollevarsi | unosić się

soprattutto | przede wszystkim

sorgere (p.pass. sorto) | powstawać

sorridere (p.pass. 
sorriso) | uśmiechać się

sostituire (pres. ind. io sostituisco, 
tu sostituisci…) qn/qc | zastępować 
kogoś/coś 

sostitutivo | zastępczy

sotterraneo | podziemny

sottolineare | podkreślać

sottomettere (p.pass. 
sottomesso) | podporządkowywać

spaventoso | straszny

specchiarsi in qc | odbijać się  
w czymś

specifico (pl. m. specifici, pl. f. 
specifiche) | specyficzny, konkretny

spensierato | beztroski

sperimentare | eksperymentować, 
próbować

spettacolare | widowiskowy

spiccare | wyróżniać się

spiegare | wyjaśniać, tłumaczyć

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

spirituale | duchowy

splendente | lśniący, błyszczący

splendido | cudowny, wspaniały

spostarsi da qc a qc | przemieszczać 
się z jednego miejsca do drugiego

spostarsi su qc | przenosić się na coś

squarciare | rozdzierać, rozrywać

stavolta | tym razem

sterminato | bezkresny

strano | dziwny

straordinario | niezwykły

stupito | zdziwiony

succedere | dziać się, wydarzać

successivamente | następnie

sul retro di qc | na tyłach (czegoś)

sussurrare | szeptać

svelare | odkrywać, ujawniać

svilupparsi | rozwijać się

svolgere il mestiere | wykonywać 
zawód/profesję

T
tant’è (vero) che | co potwierdza 
fakt, że…; czego dowodem jest 
to, że…; do takiego stopnia, że 
faktycznie…; i faktycznie…

tappato con qc | zatkany czymś

taroccato | oszukany, podrobiony

temere qn/qc | obawiać się czegoś

tenere (pres. ind. io tengo, tu tieni, 
lui tiene, noi teniamo, voi tenete, 
loro tengono) | trzymać

tenere a qc | przywiązywać  
do czegoś wagę (io ci tengo | zależy 
mi na tym)

tentare | próbować

tentato [+ nome] | próba czegoś 
(tentare | próbować, usiłować)

terminare | kończyć się

terrorizzato | przerażony

tornare sull’argomento | powracać 
do tematu

tradire | zdradzać

tradurre (p.pass. tradotto) qc in una 
lingua | tłumaczyć coś na jakiś język

tramandare | przekazywać  
(z pokolenia na pokolenie)

trascorrere (p.pass. 
trascorso) | spędzać (czas)

trascorrere | spędzać

trasferirsi | przenosić się, 
przeprowadzać się

trasformarsi in qc | zamieniać się  
w coś

trattarsi di  qc | chodzić o coś

triste | smutny
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U
ubriaco (pl. ubriachi) | pijany

uccidere (p.pass. ucciso) | zabijać

ufficiale | oficjalny

uguale | taki sam

ulteriormente | jeszcze bardziej/
dalej

umido | wilgotny

un insieme di qc | zbiór czegoś

una sorta di qc | coś w rodzaju 
czegoś

unificato | zjednoczony

unire (pres. ind. io unisco, tu 
unisci…) qc a/con qc | łączyć coś  
z czymś

unire qc con qc | łączyć coś z czymś

urbano | miejski

usato | używany

uscente in | zakończony na

usufruire di qc | korzystać z czegoś

utilizzare qc per qc | używać czegoś 
do czegoś

V
vale la pena (di) fare qc | warto coś 
robić (valere | być wartym,  
la pena | męka)

valido | ważny

vano | bezowocny, próżny

vantare qc | móc się czymś 
poszczycić, posiadać coś

variegato | zróżnicowany

vasto | szeroki, rozległy

vegetale | roślinny

veloce | szybki

venire a qn in mente | przychodzić 
komuś do głowy

verificare | sprawdzać

vicino | bliski

visitabile | możliwy do zwiedzenia

vitale | mający zasadnicze znaczenie, 
niezbędny

vitreo | szklany

vivido | wyrazisty, o wielkiej sile 
wyrazu
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