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W słowniczku hasła ułożone są według kolejności występowania w każdej jednostce, ze wskazaniem woluminu (Libro
dello studente / Quaderno degli esercizi) oraz sekcji (A, B, C...).
Kiedy akcent pada w słowie niestandardowo, czyli nie na przedostatnią sylabę, oraz w przypadkach szczególnych,
zaznaczony jest podkreśleniem akcentowanej sylaby (na przykład: dialogo, farmacia).

Abbreviazioni Skróty
avv. avverbio przysłówek
f. femminile rodzaj żeński
m. maschile rodzaj męski
sg. singolare liczba pojedyncza
pl. plurale liczba mnoga
inf. infinito bezokolicznik
p.p. participio passato imiesłów czasu przeszłego

Prima di... cominciare
LIBRO DELLO STUDENTE
1
comunicazione: komunikacja
una prima volta: pierwszy raz
prendere appunti: zanotować,
zrobić notatki
funzione: funkcja
parere, il: opinia
rifiutare: odmówić
rammarico: ubolewanie
2
opportuno: odpowiedni
svolgere (p.p. svolto): wykonać
correttamente (avv.): poprawnie
ripassare: powtórzyć
di ieri: wczorajszy
inaugurazione: otwarcie
dare una mano: pomóc
spostare: przesunąć
offendere (p.p. offeso): obrazić,
urazić
3
a vicenda: nawzajem
in seguito: następnie
ognuno di voi: każdy z was
riferire: przekazać
5
e così via: i tak dalej
6
confrontare: porównać
genere, il: gatunek
cinematografico: filmowy
stanza: pomieszczenie
7
fratellino: braciszek
a un certo punto: w pewnym
momencie
accompagnare: zaprowadzić
stava piangendo: płakał
convincere (p.p. convinto):
przekonać
restituire: oddać
ovviamente (avv.): oczywiście

farsi sentire: odezwać się
accontentare: wysłuchać,
zadowolić
neanche (avv.): nawet nie
colpa: wina
insistere (p.p. insistito): nalegać
in fondo: w gruncie rzeczy, w
zasadzie
8
per iscritto: pisemnie
passante: przechodzień
verificare: sprawdzić

UNITÀ 1 Esami... niente stress!
LIBRO DELLO STUDENTE
stress, lo: stres
Per cominciare 1
scambiarsi: wymienić się
materia: przedmiot
ritenere: uważać
atlante, l’ (m.): atlas
geografico: geograficzny
letteratura: literatura
algebra: algebra
evoluzione: ewolucja
fisica: fizyka
manuale, il: podręcznik
Per cominciare 3
gridare: krzyczeć
servire: być potrzebnym
magari (avv.): może
prestare: pożyczyć
sfogliare: przeglądać
fotocopiare: skserować
In questa unità...
incredulità: niedowierzanie
rassicurare: uspokajać
complimentarsi: gratulować
pronomi combinati: zaimki
złożone
interrogativi: pytajniki
A1
che c’è?: co jest?

superare: zdać
caspita!: rety!
assolutamente (avv.): koniecznie
non ci credo: nie wierzę
solo che arrivi tardi: tylko że się
spóźniłeś
accidenti!: a niech to!
come faccio?: co ja zrobię?
grazie lo stesso: mimo wszystko
dziękuję
la parte sul Romanticismo: ta
część o romantyzmie
Romanticismo: romantyzm
trentina: ze trzydzieści
mi raccomando: pamiętaj
giusto il tempo di fotocopiarle:
tyle tylko, co je skseruję
dare indietro: oddać, zwrócić
A2
rivolgersi (p.p. rivolto): zwracać
się
risolversi (p.p. risolto):
rozwiązywać się, kończyć się
A3
contrarietà: niezadowolenie
A4
accontentarsi (di): zadowolić się
anzi: albo lepiej
copia: kopia
pubblicare: opublikować, wydać
A6
riferirsi (a): odnosić się
A7
trasformarsi: przekształcać się
rivedere (p.p. riveduto/ rivisto):
powtórzyć, przejrzeć
consultare: zajrzeć
aggiunta: dodanie, dodatek
esso: on
B2
comportamento: zachowanie
si figuri!: ależ nie szkodzi!
B3
calpestare: nadepnąć
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distratto (inf. distrarre):
zamyślony, rozkojarzony
addosso (avv.): na kogoś
B4
sostiene l’esame: podchodzi pan
do egzaminu
sostenere: zdawać
dunque: więc, zatem
poeti minori: pomniejsi poeci
minore: pomniejszy
capitolo: rozdział
andare avanti: iść dalej
informato: poinformowany
mandare via: odesłać
frequentare: uczęszczać
tentare (di): próbować
copiare: ściągać
B6
cornice, la: ramka
tempo fa: jakiś czas temu
parecchio: sporo
precedere: poprzedzać
fare parte (di): stanowić część
B7
permesso: pozwolenie
C1
dove cavolo... ?: gdzie on, do
cholery,…?
cavolo: do cholery
mettersi (con): chodzić
ha vinto al totocalcio: wygrała w
zakładach piłkarskich
fare visita: odwiedzić
ex: były
fidanzarsi: zaręczyć się
tanto ormai non me ne frega
più niente!: i tak guzik mnie to
teraz obchodzi.
fregarsene: mieć w nosie
C3
reagire: zareagować
riportare: przekazywać
conoscente: znajomy, znajoma
annullare: odwołać
torinese: turyński
in vista: przewidywany
a rischio: zagrożony
D1
tipo: facet
D2
dipendere (da) (p.p. dipeso):
zależeć
D3
significativo: znaczący
D4
esami di maturità: egzaminy
maturalne
maturità: matura
coincidere (p.p. coinciso):
zbiegać się
tesina: praca, referat

commovente: wzruszający
incubo: koszmar
per quanto riguarda: jeśli
chodzi o
riguardare: dotyczyć
preparazione: przygotowanie
terribile: straszny
consegnare: oddać
compito: praca, test
in bianco: pusty
inutile: bezsensowny
incorniciare: oprawić
foglietto: karteczka
regalo di nozze: prezent ślubny
nozze: ślub
distaccato: zdystansowany
rispetto ai miei compagni: w
porównaniu z moimi kolegami
in pratica: praktycznie
limitarsi (a): ograniczyć się
rendersi conto (di): zdać sobie
sprawę
terrorismo: terroryzm
nell’aria: w powietrzu
terrorizzato (inf. terrorizzare):
przerażony
portafortuna, il: przedmiot
przynoszący szczęście
D6
di nascosto: potajemnie
E1
dipartimento: kierunek
frequenza: obecność
prova: egzamin, sprawdzian
esami di ammissione: egzaminy
wstępne
ammissione: przyjęcie,
dopuszczenie
facoltà: wydział
obbligatorio: obowiązkowy
ingresso: wstęp
sono previsti: są przewidziane
italianistica: italianistyka
comprendere (p.p. compreso):
obejmować
E2
odontoiatria: stomatologia
ingegneria: inżynieria
giurisprudenza: prawo
chirurgo: chirurg
E4
organizzazione: organizacja
materiale, il: materiał
informativo: informacyjny
poiché: gdyż
considerare: uważać
una delle migliori: jedna z
najlepszych
non ne vuole sapere: nie chce o
tym słyszeć
distanza: odległość

mettere a rischio: zagrażać
relazione: związek
E5
intenzione: zamiar
studentesco: studencki
Conosciamo l’Italia
La scuola...
asilo nido: żłobek
asilo: przedszkole
nido: żłobek
scuola materna: przedszkole
materno: macierzyński
scuola dell’obbligo: obowiązek
szkolny
obbligo: obowiązek
scuola elementare: szkoła
podstawowa
apprendere (p.p. appreso):
przyswajać
nozione: podstawa
cultura generale: wiedza ogólna
cultura: kultura, wiedza
guaio: problem
scuola media: gimnazjum
alunno: uczeń
ottenere: otrzymać
licenza media: świadectwo
ukończenia gimnazjum
licenza: świadectwo
scuola media superiore: szkoła
średnia
superiore: wyższy
scientifico: matematyczno-
przyrodniczy
linguistico: językowy
istituto: szkoła
tecnico: techniczny
professionale: zawodowy
durata: czas trwania
totalità: ogół
diploma di maturità, il:
świadectwo maturalne
diploma, il: świadectwo
videolezione: lekcja wideo
rendere (p.p. reso): czynić
maturo: dojrzały
...e l’università italiana
in possesso di diploma:
posiadający dyplom
possesso: posiadanie
di loro scelta: wybrany przez
siebie
a numero chiuso: z limitem
miejsc
superamento: zdanie
accesso: dostęp
studio: studia
universitario: uniwersytecki
sovraffollato: przepełniony
percentuale: odsetek
cosiddetto: tak zwany
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fuori corso: który nie ukończył
studiów w przepisowym terminie
tesi di laurea, la: praca
magisterska
tesi, la: praca, rozprawa
d’altra parte: z drugiej strony
nonostante: mimo
staccato (inf. staccare): oderwany
mondo del lavoro: rynek pracy
occupazione: zatrudnienie
variare: wahać się
a seconda della facoltà: w
zależności od wydziału
tuttavia: jednak
laurea breve: licencjat
specifico: określony
area: dziedzina
corsi di specializzazione: studia
podyplomowe
dottorati di ricerca: doktoraty
ricerca: badania
statale: państwowy
accademico: akademicki
politecnico: politechnika
ateneo: uniwersytet
inferiore: niższy
carente: niedostateczny,
nieodpowiedni
tradursi (p.p. tradotto):
przekładać się
perdita di tempo: strata czasu
vantaggio: dobra strona
svantaggio: zła strona
avere sede: mieć siedzibę
sede, la: siedziba
maestoso: okazały
Glossario
discutere (p.p. discusso): bronić
esame di laurea: obrona pracy
magisterskiej
ulteriore: kolejny
ambito: ramy, obręb
Autovalutazione
riportare: zwrócić
che classe fai?: do której klasy
chodzisz?
Appendice grammaticale
allegro: wesoły
raccontare: opowiedzieć
il perché: powód
Appendice situazioni
comunicative
A
intensivo: intensywny
alloggio: zakwaterowanie
escursione: wycieczka
B
super-intensivo:
superintensywny
supplementare: dodatkowy
indicativo: orientacyjny

a persona: za osobę
stanza singola: pokój
jednoosobowy
stanza doppia: pokój
dwuosobowy
uso cucina: dostęp do kuchni
nei dintorni di Firenze: w
okolicach Florencji
dintorni: okolice

QUADERNO DEGLI
ESERCIZI
1
batteria: akumulator
scarico: rozładowany
4
giocattolo: zabawka
5
succo di frutta: sok owocowy
dietetico: dietetyczny
6
rubare: ukraść
foglio: kartka
7
onomastico: imieniny
fatto: fakt
8
lavanderia: pralnia
nel pomeriggio: po południu
atteggiamento: zachowanie,
postawa
9
medicina: lekarstwo
farmacista: aptekarz
10
convalidare: zaliczyć
11
collezionare: zbierać
accaduto: zajście
macchina fotografica: aparat
fotograficzny
fotografico: fotograficzny
13
permettersi (p.p. permesso):
pozwolić sobie
essere contrari a...: być
przeciwnym…
arrestare: aresztować
si tratta certamente di un
errore: to na pewno pomyłka
assumere (p.p. assunto):
zatrudnić
in un gran supermercato: w
dużym supermarkecie
14
hai appreso la notizia:
dowiedziałeś się
16
mestiere, il: zawód
17
importare: importować

distare: być odległym
18
a buon mercato: tani
fabbrica: fabryka
19
condurre (p.p. condotto):
prowadzić
milionario: milioner
residenziale: mieszkaniowy
smetterla (di) (p.p. smesso):
przestać
20
derivare: pochodzić
formulare: ułożyć
ciascuno: każdy
21
autista: kierowca
22
sociologo: socjolog
abbandono: porzucanie
scolastico: szkolny
dispersione: straty,
niepowodzenia
adolescente: nastolatek
alla base di...: leżący u
podstaw…
mancanza: brak
educativo: wychowawczy
annoiare: nudzić
media, i (sg. il medium): media
rendimento: wydajność pracy
disagio: trudność
Test finale
A
desinenza: końcówka
collana: naszyjnik
crociera: rejs
magnifico: wspaniale
meraviglioso: cudowny
B
finanza: finanse
vivace: energiczny
un sacco di...: masa…
C
cortese: grzeczny
convincente: przekonujący
diplomarsi: uzyskać dyplom
szkoły średniej
specializzarsi: uzyskać
specjalizację
D
spaventoso: przerażający
vi mangiano: jedzą tam

UNITÀ 2 Soldi e lavoro
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
sportello bancomat: bankomat
sportello: okienko
bancomat: karta bankomatowa
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assegno: czek
Per cominciare 2
risparmiare: oszczędzać
Per cominciare 3
conto corrente, il: rachunek
bieżący
fare la fila: stać w kolejce
In questa unità...
formulare: formułować
curriculum vitae, il: życiorys
pronomi relativi: zaimki
względne
costrutto: konstrukcja
gerundio: imiesłów
przysłówkowy
A1
almeno (avv.): w każdym razie
sicuro: bezpieczny
bancario: bankowy
pensato apposta per gli
studenti: stworzony specjalnie z
myślą o studentach
apposta (avv.): specjalnie
tipo?: na przykład?
prima di tutto: przede
wszystkim
evitare: uniknąć
operazione: operacja
per telefono: telefonicznie
via Internet: przez Internet
spiritoso: dowcipny
al contrario: przeciwnie
maniera: sposób
conto in rosso: debet na koncie
A3
impiegata di banca: urzędniczka
banku
tasso d’interesse:
oprocentowanie
tasso: stopa
interesse, l’ (m.): procent
secondo: po drugie
prelevare: wypłacać pieniądze
automatico: automatyczny
appunto (avv.): właśnie
funziona anche come carta di
credito: służy też jako karta
kredytowa
acquisto: zakup
A5
indeclinabile: nieodmienny
equivoco: nieporozumienie,
dwuznaczność
A6
trattoria: trattoria
A7
serio: poważny
A8
è sempre preceduto da...: jest
zawsze poprzedzony...

accompagnato da...: któremu
towarzyszy…
A9
in base a...: na podstawie...
avere fiducia (in): mieć zaufanie
caotico: chaotyczny
B1
in disordine: pomieszany
disordine, il: nieporządek
per curiosità: tak z ciekawości
curiosità: ciekawość
mutuo: pożyczka
altrimenti (avv.): inaczej
al verde: bez grosza
il fatto è che...: problem w tym,
że…
B2
rivolgere una domanda: zwrócić
się z pytaniem
rivolgere (p.p. rivolto):
skierować
B3
lasciarsi (con): rozstać się
C
egregio: szanowny
C2
spettabile: szanowny
cortese: uprzejmy
in risposta all’annuncio: w
odpowiedzi na ogłoszenie
apparire (p.p. apparso): ukazać
się
desiderare: pragnąć
sottoporre (a) (p.p. sottoposto):
poddać, przedłożyć
candidatura: kandydatura
allegare: załączyć
maturare: zdobyć
didattica: dydaktyczny
adolescente: nastolatek
esigenza: wymóg, potrzeba
prestigioso: prestiżowy
in attesa di...: w oczekiwaniu
na…
resto a Sua disposizione:
pozostaję do Pana dyspozycji
eventuale: ewentualny
colloquio: rozmowa
distinti saluti: z poważaniem
distinto: poważany
redazione: redakcja
attualmente (avv.): obecnie
fare riferimento: wspominać
riferimento: nawiązanie,
wzmianka
personalmente (avv.): osobiście
C3
essa: ona
C4
tocca a voi: wasza kolej
azienda: firma

lettera di presentazione: list
motywacyjny
campo: branża
operare: działać
posto: stanowisko
editoria: przemysł wydawniczy
arredamento: wyposażenie
wnętrz
ricoprire (p.p. ricoperto):
zajmować
responsabile vendite: kierownik
sprzedaży
formula: formuła
apertura: otwarcie, rozpoczęcie
chiusura: zamknięcie,
zakończenie
ditta: firma
porgere (p.p. porto):
przekazywać
cordiale: serdeczny
cordialmente (avv.): serdecznie
stima: szacunek
fede, la: poważanie
C5
proverbio: przysłowie
C6
da sé: sam
pigliare: łapać
sano: cały i zdrowy
alloggiare: nocować
tesoro: skarb
D
in bocca al lupo!: powodzenia
(dosł. w paszczę wilka!)
D1
candidato: kandydat
concorso: konkurs
deluso: rozczarowany
D2
ciascuno: każdy
ricerca: poszukiwanie
nel senso che...: w takim sensie,
że...
fare la domanda: składać
podanie
mesi e mesi: całymi miesiącami
il che: co
incoraggiante: zachęcający
concorso pubblico: konkurs
otwarty
in che senso... ?: w jakim
sensie…?
crepi!: nie dziękuję (dosł. niech
zdechnie!)
crepare: zdechnąć
D3
coloro: ci
E1
colloquio di lavoro: rozmowa
kwalifikacyjna
frequente: częsty
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E3
nascita: urodzenie
stato civile: stan cywilny
stato: stan
civile: cywilny
celibe: kawaler
istruzione: wykształcenie
titoli di studio: dyplomy,
kwalifikacje
voto: ocena
votazione: wynik
informatico: informatyczny
sistema operativo: system
operacyjny
operativo: operacyjny
lavorativo: zawodowy
E5
abbigliamento: odzież
ricercare: poszukiwać
addetto alle vendite: sprzedawca
addetto: pracownik
pacchetti informatici: pakiety
komputerowe
preferibilmente (avv.): najlepiej
affidabilità: niezawodność
precisione: dokładność
costituire: stanowić
periodo di prova: okres próbny
assunzione: zatrudnienie
a tempo indeterminato: na czas
nieokreślony
indeterminato: nieokreślony
via fax: faksem
assicurazioni: ubezpieczenia
neolaureato: absolwent
inserire: przyjąć
responsabile commerciale:
kierownik handlowy
requisito: wymaganie
età inferiore ai 29 anni: wiek
poniżej 29 lat
programmi informatici:
programy komputerowe
preferenziale: preferowany
studi legali: kancelarie
adwokackie
legale: prawny
corsi specialistici: kursy
specjalistyczne
specialistico: specjalistyczny
finanziario: finansowy
tramite: za pośrednictwem
aziendale: firmowy
sezione: dział
opportunità: możliwości
compagnia: towarzystwo
F
in diretta: na żywo
diretta: program na żywo

F2
imbarazzante: kłopotliwy,
krępujący
scambiato per l’ospite: wzięty
za gościa
scambiare: pomylić
cardinale, il: kardynał
Papa, il: papież
accorgersi (di) (p.p. accorto):
spostrzec się
originario: pochodzący
epocale: epokowy
è finito: skończył
telecamera: kamera telewizyjna
mondiale: światowy
proporsi come tecnico: zgłosić
się na technika
proporsi (p.p. proposto): zgłosić
się
tecnico: technik
all’improvviso: nagle
stavo per allontanarmi: właśnie
miałem odchodzić
allontanarsi: odchodzić
reception, la: recepcja
quando un tipo: kiedy jakiś facet
seguire: iść za kimś
di fretta: szybko
per stargli dietro: żeby za nim
nadążyć
correndo correndo: i tak biegnąc
camerino: garderoba
truccatore: charakteryzator
al trucco: do charakteryzacji
trucco: charakteryzacja
dritto nello studio: prosto do
studia
conduttrice: prowadząca,
prezenterka
incertezza: wahanie
stare calmo: zachować spokój
calmo: spokojny
licenziare: zwolnić
assumere (p.p. assunto): przyjąć
azzeccare: trafić
lì per lì: tak od razu
nel frattempo: w międzyczasie
lobby, la: hol
monitor, il: monitor
comparire (p.p. comparso):
pokazywać się
schermo: ekran
volto: twarz
sconosciuto: nieznajomy
coerente: logiczny, spójny
intervistatrice:
przeprowadzająca wywiad
l’equivoco si è sciolto:
nieporozumienie się wyjaśniło
sciogliersi (p.p. sciolto):
rozwiązać się

accogliere (p.p. accolto): przyjąć
recarsi: udać się
disoccupato: bezrobotny
licenziamento: zwolnienie
in modo generico: ogólnikami
generico: ogólnikowy
venire fuori: wyjść na jaw
incoerente: nielogiczny,
niespójny
F3
evidenziare: podkreślać
aspetto: aspekt
progressivo: progresywny,
postępujący
prossimità: bliskość
F4
fare quattro passi: przejść się
F5
storiella: historyjka
G1
definizione: definicja
tratte da un dizionario:
zaczerpnięte ze słownika
commercialista: doradca
handlowy
elettricista: elektryk
cuoco: kucharz
operaio: robotnik
riparare: naprawiać
installare: zakładać
impianto: instalacja
elettrico: elektryczny
mestiere, il: zawód
scuola d’infanzia: przedszkole
infanzia: dzieciństwo
professionista: specjalista
amministrativo: administracyjny
serve a tavola: podaje do stołu
servire: serwować
provvedere (a): dbać, zapewniać
pulizie: sprzątanie
lavoratore: pracownik
dipendente: etatowy
manuale: fizyczny
faticoso: męczący
arte del cucinare: sztuka
kulinarna
sbrigare: załatwiać
corrispondenza: korespondencja
G3
fissare: umówić się
chiarimento: wyjaśnienie
G4
condizione: warunek
ambiente, l’ (m.): środowisko
in alternativa: ewentualnie
Conosciamo l’Italia
L’economia italiana
Il miracolo italiano
miracolo: cud
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economia basata
sull’agricoltura: gospodarka
oparta na rolnictwie
agricoltura: rolnictwo
materie prime: surowce
piano: plan
finanziamento: finansowanie
sostegno: wsparcie
ripresa economica: ożywienie
gospodarcze
mettere in ginocchio: rzucić na
kolana
realizzare: wykonać
opere pubbliche: roboty
publiczne
autostrada: autostrada
consumo: konsumpcja
rinnovare: odnowić
manodopera: siła robocza
essere in grado (di): być w stanie
esportare: eksportować
frigorifero: lodówka
lavatrice, la: pralka
tessile: tekstylny, włókienniczy
settore: sektor
metalmeccanico: maszynowy
petrolchimico: petrochemiczny
senza precedenti:
bezprecedensowy
“boom” economico: boom
gospodarczy
accentuare: uwypuklić
squilibrio: dysproporcja
decina: dziesiątka
migliaia, le (sg. il migliaio):
tysiące
emigrare: wyemigrować
industriale: przemysłowy
cassa: fundusz
Mezzogiorno: południowe
Włochy
istituire: ustanowić
favorire: wspierać
L’economia oggi
uno dei paesi più sviluppati al
mondo: jeden z najbardziej
rozwiniętych krajów świata
creatività: kreatywność
affermarsi: zdobyć uznanie,
odnieść sukces
macchinario: maszyny
motocicletta: skuter
elettrodomestico: AGD
design, il: design
pneumatico: opona
salumi, i (sg. il salume): wędliny
capo: sztuka
calzature: obuwie
accessorio: dodatek
di alta qualità: wysokiej jakości
servizi: usługi

occupare: zatrudniać
popolazione: ludność
tra l’altro: między innymi
telecomunicazione:
telekomunikacja
elemento: element, czynnik
quest’ultima: ta ostatnia
di proprietà: należący, będący
własnością
Belpaese, il: Belpaese (piękny
kraj: Włochy)
ammirare: podziwiać
tesori d’arte: skarby sztuki
bellezze naturali: cuda przyrody
fiera: targi
colosso: potęga
appartenere: należeć
trasformazione: przemiana
segnale, il: znak
verificarsi: zajść, mieć miejsce
risorse naturali: zasoby
naturalne
risorsa: zasób
a livello europeo: na szczeblu
europejskim
costoso: kosztowny
marchio: logo, znak
portale, il: portal
promuovere (p.p. promosso):
promować
lasciare il segno: pozostawiać
ślad
segno: znak
forte presenza: znacząca
obecność
presenza: obecność
segreto: tajemnica
Glossario
sostanza: substancja
petrolio: ropa naftowa
ferro: żelazo
legno: drewno
edificio: budynek
funzionamento: funkcjonowanie
industria: zakład przemysłowy
umano: ludzki
stoffa: tkanina
mettere in evidenza: uwydatnić
evidenza: oczywistość
fondare: założyć
gomma: opona
veicolo: pojazd
settore terziario: sektor trzeci
esposizione: ekspozycja
salone, il: salon
mostra-mercato, la: wystawa
połączona ze sprzedażą
Autovalutazione
non vedere tutto nero: nie
widzieć wszystkiego w czarnych
barwach

decennio: dekada
versare: wpłacić
mettere soldi da parte: odkładać
pieniądze
mole, la: gmach
Appendice grammaticale
facoltativo: fakultatywny,
nieobowiązkowy
legato (inf. legare): przywiązany
complemento di specificazione:
przydawka dopełniaczowa
concordare: zgadzać się
ammettere (p.p. ammesso):
dopuścić
oltre il termine previsto: po
wyznaczonym terminie
oltre: poza
termine, il: termin
elenco: spis, wykaz
valere (p.p. valso): być ważnym
affrettarsi (a): pospieszyć
compiere: skończyć
avvertire: powiadomić
Appendice situazioni
comunicative
A
master, il: studia podyplomowe
tecnologia: technologia
ottimo: bardzo dobry
tirocinio: staż
membro: członek
staff, lo: personel
studi di registrazioni: studia
nagraniowe
registrazione: nagranie
audio-visivo: audiowizualny
traccia: temat
trattamento economico:
wynagrodzenie
trattamento: wynagrodzenie
B
essere disposto (a): być
gotowym, zgodzić się

QUADERNO DEGLI
ESERCIZI
1
operare: operować
sopportare: znosić
storico: historyk
parlare male: źle mówić
2
cittadino: miejski
3
sa il fatto suo: zna się na rzeczy
non prende mai le cose sul
serio: nigdy nic nie bierze na
poważnie
4
fidarsi (di): mieć zaufanie
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5
contare (su): liczyć
6
sporco: brudny
7
parrucchiera: fryzjerka
8
scadere: stracić ważność
maggiormente (avv.): najbardziej
aprirsi (p.p. aperto): otwierać się,
zwierzać się
9
gioventù, la: młodość
pesciolino: rybka
ereditare: odziedziczyć
10
affidare (a): powierzyć
11
dipendente: pracownik
idratante: nawilżający
effetto: działanie
miracoloso: cudowny
vantaggioso: korzystny,
atrakcyjny
12
beato: szczęśliwy (iron.)
13
alla rinfusa: w nieładzie
colui: ten
colei: ta
non guasta: nie szkodzi, nie
przeszkadza
guastare: zaszkodzić
borsa di studio: stypendium
gadget, il: gadżet
14
scoppiare una guerra:
wybuchnąć (wojna)
orribile: okropny
in tempo: w porę
17
corrispondente: odpowiadający
noioso: nudny
18
pallacanestro, la: koszykówka
19
in riferimento a...: w nawiązaniu
do…
a pieni voti: z najwyższymi
ocenami
conseguire: ukończyć
management, il: zarządzanie
precedentemente (avv.):
wcześniej
perfezionare: pogłębić
competenza: umiejętność
scrittura: pismo, tekst
grafica: grafika
impiego: praca
estero: zagraniczny
elettronica: elektronika

tuttora (avv.): wciąż
prospettive: perspektywy
ambizione: ambicja
responsabilità:
odpowiedzialność
all’interno di...: wewnątrz, w
ramach
struttura: struktura
professionalità: profesjonalizm
riscontro: odpowiedź
gentilezza: uprzejmość
teorico: teoretyczny
20
vicedirettore: wicedyrektor
includere (p.p. incluso):
obejmować, zawierać
borsa: giełda
prepagare: opłacać z góry
Test finale
A
mammone, il: maminsynek
precario: tymczasowy
stage, lo: staż
dedicarsi: zająć się
a tempo pieno: w pełnym
wymiarze czasu
con il risultato che...: w wyniku
czego
per necessità: z konieczności
B
ignorante: ignorant
C
automobilistico: samochodowy
destino: przeznaczenie
D
fortemente (avv.): mocno
potere, il: władza
ruota: koło
motore: silnik
notevole: istotny
extraurbano: pozamiejski
a pagamento: płatny
vietare: zakazać
pedone: pieszy
distribuzione: dystrybucja
interpretazione: interpretacja

UNITÀ 3 In viaggio per l’Italia
LIBRO DELLO STUDENTE
in viaggio per l’Italia: w
podróży po Włoszech
Per cominciare 1
località: miejsce, miejscowość
viaggio di nozze: podróż
poślubna
culturale: kulturalny
Per cominciare 4
stipendio: pensja
altissimo: bardzo wysoki

spostamento: przemieszczanie
się
In questa unità...
paragone, il: porównanie
dare giudizi: wyrażać opinię
giudizio: osąd
turistico: turystyczny
lessico: słownictwo
relativo a...: dotyczący…
alberghiero: hotelowy
comparazione: stopniowanie
grado: stopień
farcela: dać radę, zdołać
andarsene: iść sobie, wyjść,
wyjechać
A1
numerare: ponumerować
vivace: dynamiczny
fare a meno (di): obyć się bez
già: fakt
meno (avv.): mniej
non ti resta che Firenze: zostaje
ci tylko Florencja
impersonale: bezosobowy,
anonimowy
dai: weź
città d’arte: miasto sztuki
la pensi: się na to zapatrujesz
rinunciare (a): zrezygnować
casa, dolce casa: nie ma jak w
domu
quanto: tak samo
spostarsi: poruszać się
vaporetto: vaporetto (wenecki
tramwaj wodny)
il massimo: szczyt marzeń
ospitale: gościnny
frenetico: zwariowany
per di più: na dodatek
fa un freddo cane: jest zimno jak
diabli
catena: sieć
A2
intendere (p.p. inteso): mieć na
myśli
sopportabile: znośny
sopportare: znosić
punto di vista: punkt widzenia
alternativa: alternatywa
A3
indeciso: niezdecydowany
vivo: żywy
prendere in considerazione:
brać pod uwagę
considerazione: rozwaga
rischiare (di): ryzykować, móc
A4
declinarsi: odmieniać się
A6
confronto: porównanie
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comparativo di maggioranza:
stopień wyższy
maggioranza: większość
minoranza: mniejszość
uguaglianza: równość
A7
magro: chudy
comodo: wygodny
A8
osservazione: uwaga,
spostrzeżenie
abitante: mieszkaniec
esattezza: dokładność,
prawdziwość
superficie, la (pl. le superfici):
powierzchnia
B
torinese: turyńczyk, turynka
B1
mentalità: mentalność
B2
metà: połowa
viceversa (avv.): na odwrót
sindaco: burmistrz
sono pazzo di Agrigento: szaleję
za Agrigento
pazzo: szalony
costiera: wybrzeże
adorare: uwielbiać
meridionale: południowy
settentrionale: północny
di origini calabresi: z
pochodzenia
Kalabryjczyk/Kalabryjka
calabrese: kalabryjski
piemontese: Piemontczyk
sangue, il: krew
siciliano: sycylijski
ho parenti sparsi lungo tutta la
penisola: mam krewnych
rozsianych wzdłuż całego
półwyspu
spargere (p.p. sparso): rozsiać
lungo: wzdłuż
scrittrice: pisarka
è una parte di me: jest częścią
mnie
spirito: duch
emozione: emocja
affascinare: fascynować
fermo: stojący, nieruchomy
guidare: jeździć (samochodem)
semaforo: światła
privacy, la: prywatność
garantire: zagwarantować
chiunque: każdy, ktokolwiek
a ogni ora: o każdej porze
insomma (avv.): krótko mówiąc
terribilmente (avv.): strasznie
veneziano: wenecki
si lascia guidare: daje się ponieść

godere (di): korzystać
B4
furbo: przebiegły, sprytny
recitare: grać
verdura: warzywa
B5
chef: kucharz, szef kuchni
attraente: atrakcyjny,
pociągający
B6
riquadro: ramka
sardo: Sardyńczyk
palermitano: mieszkaniec
Palermo
milanese: mediolańczyk
lombardo: Lombardczyk
emiliano: mieszkaniec Emilii
molisano: mieszkaniec Molise
C1
criterio: kryterium
C2
immerso nel verde: tonący w
zieleni
immergere (p.p. immerso):
zatopić
immenso: ogromny
campeggio: camping
parcheggio: parking
C3
menzionare: wymienić
satellitare: satelitarny
mini bar, il: minibar
frigobar, il: barek
aria condizionata: klimatyzacja
C4
matrimoniale: dwuosobowy z
podwójnym łóżkiem
con vista sul parco: z widokiem
na park
chiede indicazioni su come
arrivare: prosi o wskazówki
dotyczące dojazdu
C5
quanto possibile: jak najbardziej
C6
raggiungere (p.p. raggiunto):
dojechać, dostać się
esclusivo: ekskluzywny
auditorium, l’ (m.): sala
koncertowa
attrattiva: atrakcja
situare: usytuować, położyć
residenziale: mieszkaniowy
atmosfera: atmosfera
rilassante: odprężający
spuntino: przekąska
sala riunioni: sala konferencyjna
riunione: zebranie
capienza: pojemność

Grande Raccordo Anulare:
Wielka Obwodnica Rzymu
(GRA)
raccordo: połączenie drogowe
anulare: pierścieniowy
proseguire: kontynuować
ristrutturare: odnowić
rapido: szybki
collegamento: połączenie
punti di interesse: interesujące
miejsca
prima colazione a buffet:
śniadanie w formie szwedzkiego
stołu
prima colazione: śniadanie
buffet, il: bufet
torte fatte in casa: ciasta
domowej roboty
gratuitamente (avv.): bezpłatnie
su richiesta: na życzenie
garage, il: garaż
Rete, la: sieć (Internet)
doccia: prysznic
idromassaggio: hydromasaż
con sauna convenzionata: z
dostępem do sauny
sauna: sauna
convenzionare: uzgodnić
C7
pernottare: nocować
D1
prezioso: cenny
superlativo relativo: stopień
najwyższy względny
D3
fumetto: dymek
D4
superlativo assoluto: stopień
najwyższy bezwzględny
D5
signoria: signoria (forma rządów)
grandezza: wielkość
monumentale: monumentalny
Nettuno: Neptun
capolavoro: arcydzieło
raccolta: zbiór
straordinario: nadzwyczajny
cittadino: mieszkaniec miasta
incantare: urzec, zauroczyć
fiorentino: florentczyk
salvare: ocalić
medievale: średniowieczny
stradina: uliczka
bottega: warsztat, zakład
artigiano: rzemieślnik
aperte sulla via: otwarte na ulicę
malinconia: melancholia
ovunque (avv.): wszędzie
scoprire (p.p. scoperto): odkryć
tetto: dach
antenna: antena
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D6
paragrafo: akapit
D7
cattivo: zły
peggiore: gorszy
guadagno: zarobek, zysk
più alti del previsto: wyższe niż
przewidywano
aspettativa: oczekiwanie
D8
misura: środek
polizia stradale: policja drogowa
responsabilità: zakres
obowiązków
E2
soggiorno: pobyt
pernottamento: nocleg
ricevimento: przyjęcie
volo: lot
bagaglio: bagaż
guida: przewodnik
meta: cel podróży
E5
invitante: zachęcający
brochure, la: broszura
deludente: rozczarowujący
esporre (p.p. esposto):
przedstawiać
affrontare: narazić się
ospitalità: gościna, przyjęcie
professionalità: profesjonalizm
personale, il: personel
Conosciamo l’Italia
Roma
eterno: wieczny
impero: cesarstwo
antichità: starożytność
estendersi (p.p. esteso):
rozciągać się
riva: brzeg
fiume, il: rzeka
Tevere, il: Tyber
contare: liczy
splendido: wspaniały
metropoli, la: metropolia
ore di punta: godziny szczytu
ordinario: zwyczajny
innumerevole: niezliczony
meritare: zasługiwać, być
wartym
foro: forum
religioso: religijny
politico: polityczny
vi si trovano: znajdują się tam
rovine: ruiny
templi, i (sg. il tempio):
świątynie
palazzo: pałac
epoca: epoka
anfiteatro: amfiteatr
isola pedonale: strefa piesza

pedonale: pieszy
punti di ritrovo: miejsca spotkań
piacevole: przyjemny
animare: ożywiać
frequentatissimo: bardzo często
odwiedzany
deve il suo nome a...: zawdzięcza
swoją nazwę...
ambasciata: ambasada
enorme: ogromny
scalinata: szerokie schody
trinità: trójca
monte, il: góra
grandioso: okazały
gettare: wrzucać
moneta: moneta
fare ritorno: powrócić
basilica: bazylika
circondare: otoczyć
portico: portyk
pietà: pieta
cappella: kaplica
indipendente: niezależny
catacomba: katakumby
terme: termy
Glossario
governare: rządzić
imperatore: cesarz
pratiche religiose: obrzędy
religijne
riservare: zastrzec
tutt’intorno: dookoła
impressionare: wywierać
wrażenie
sotterraneo: podziemny
cristiano: chrześcijanin
cimitero: cmentarz
pregare: modlić się
disporre (di) (p.p. disposto):
posiadać
Milano e Bologna
fertile: płodny, bogaty
Borsa Valori: Giełda Papierów
Wartościowych
efficiente: sprawny, skuteczny
inevitabile: nieunikniony
trasferirsi: przeprowadzić się
urbano: miejski
rappresentativo:
reprezentatywny
senz’altro: bez wątpienia
gotico: gotycki
cattedrale, la: katedra
celebre: słynny
lirico: operowy
un tempo: dawniej
residenza: rezydencja
duchi, i (sg. il duca): książęta
dal vivo: na żywo
cenacolo: wieczernik
convento: klasztor

naviglio: kanał żeglowny
gastronomico: kulinarny
rinomato: słynny, głośny
varietà: różnorodność
torre, la: wieża
pendente: krzywy
andare a spasso: przechadzać się
Glossario
colonnato: kolumnada
andare in scena: być
wystawianym
Venezia e Napoli
canale, il: kanał
suggestivo: sugestywny
sospiro: westchnienie
condannato: skazaniec
sospirare: wzdychać
sott’acqua: pod wodą
affondare: tonąć
lentamente (avv.): powoli
centimetro: centymetr
meraviglioso: cudowny
sorgere (p.p. sorto): wznosić się
veneto: wenecki
bizantino: bizantyjski
intervento: przebudowa
traccia: ślad
romanico: romański
rinascimentale: renesansowy
ducale: dożów
gloria: chwała, sława
doge, il: doża
Repubblica marinara: republika
morska
morire (p.p. morto): umrzeć
golfo: zatoka
ai piedi: u podnóża
vulcano: wulkan
regno: królestwo
glorioso: chlubny, wielki
testimonianza: świadectwo
affascinante: fascynujący
aperto: otwarty
dialetto: dialekt
musicale: melodyjny
grave: poważny
disoccupazione: bezrobocie
criminalità: przestępczość
Glossario
emozionante: wzruszający
stupito: oszołomiony
orgoglio: duma
autorità: władza
Autovalutazione
a due letti: z dwoma łóżkami
la maggior parte: większość
a quattro stelle:
czterogwiazdkowy
Appendice grammaticale
di già: już
in gamba: inteligentny
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pessimo: fatalny
minimo: najmniejszy
Appendice situazioni
comunicative
A
mezza pensione: nocleg ze
śniadaniem i jednym ciepłym
posiłkiem
B
sistemazione: zakwaterowanie
tappa: postój
accoglienza: przyjęcie
imperiale: cesarski
aperitivo: aperitif
visita guidata: zwiedzanie z
przewodnikiem
bilingue: dwujęzyczny
imbarco: wejście na pokład
samolotu
inclusi nel prezzo: zawarte w
cenie
includere (p.p. incluso):
obejmować, zawierać
pullman, il: autokar
a scelta: do wyboru
al di fuori di...: poza...
bevanda: napój
in caso di...: w przypadku…
impossibilità: niemożność
alcuno: żaden
importo: kwota

QUADERNO DEGLI
ESERCIZI
2
educato: grzeczny
3
servizi: kuchnia, łazienka, WC
raramente (avv.): rzadko kiedy
4
dedurre (p.p. dedotto):
wywnioskować
5
nutriente: pożywny
miele, il: miód
argento: srebro
campo di calcio: boisko do piłki
nożnej
campo da tennis: kort
6
stupidaggine, la: głupota
riservato: powściągliwy
decisamente (avv.):
zdecydowanie
per ricordo: na pamiątkę
presuntuoso: zarozumiały
maleducato: niekulturalny
8
benestante: zamożny
10
Tunisia: Tunezja

11
violento: brutalny
stancante: męczący
12
diamante, il: diament
pietra: kamień
13
inquinamento: zanieczyszczenie
14
mettere piede: postawić stopę
15
in commercio: na rynku
16
altezza: wysokość
piramide, la: piramida
Partenone, il: Partenon
lunghezza: długość
topo: mysz
17
in classifica: w tabeli
stagionale: sezonowy
18
palazzina: willa
19
labbra, le (sg. il labbro): usta
sdraiare: położyć
rapire: porwać
infinito: nieskończony
dipingere (p.p. dipinto):
pomalować
20
questionario: ankieta
21
albergatore: hotelarz
praticamente (avv.): właściwie
collaboratore: współpracownik
punto di forza: mocna strona
gustare: posmakować,
spróbować
Test finale
B
a partire da...: od
assaggio: próbka
degustazione: degustacja
normanno: normański
eremiti, gli (sg. l’eremita):
pustelnicy
barocco: barokowy
programmare: zaplanować
C
m2 (metro quadro/quadrato):
m2

1° test di ricapitolazione (unità
1, 2 e 3)
C
vergognarsi: wstydzić się
divorziare: rozwieść się

UNITÀ 4 Un po’ di storia
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
Rinascimento: renesans
Medioevo: średniowiecze
Per cominciare 2
conquistare: podbić
invadere (p.p. invaso): najechać
favola: bajka, baśń
parlamento: parlament
monarchia: monarchia
Per cominciare 4
fondazione: założenie
Romolo: Romulus
uccidere (p.p. ucciso): zabić
Remo: Remus
dittatore: dyktator
villaggio: wioska
generale, il: generał
odiare: nienawidzić
Augusto: August
Caligola: Kaligula
Nerone: Neron
Marco Aurelio: Marek Aureliusz
In questa unità...
lontani nel passato: z dalekiej
przeszłości
affermare: stwierdzić
contraddire (p.p. contraddetto):
zaprzeczać
passato remoto: czas przeszły
odległy
remoto: odległy
avverbi di modo: przysłówki
sposobu
A1
con il tempo: z czasem
Romani: Rzymianie
sconfiggere (p.p. sconfitto):
pokonać
potenza: potęga
militare: militarny
Impero Romano: cesarstwo
rzymskie
re, i (sg. il re): król
divenire (p.p. divenuto): stać się
Asia: Azja
Africa: Afryka
senatore: senator
nominare: mianować
accusare: oskarżyć
cristiani: chrześcijanie
incendio: pożar
bruciare: spalić
saggio: mądry
A3
confondere (p.p. confuso): mylić,
mieszać
tradire: zdradzić
invidia: zawiść
incendiare: podpalić
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dare retta (a): słuchać
nemico: wróg
A6
ben cinque secoli: aż pięć
wieków
genovese: genueńczyk
Cristoforo Colombo: Krzysztof
Kolumb
B1
indiscreto: niedyskretny
B3
scacchi: szachy
Gallo: Gal
a tutti i costi: za wszelką cenę
pozione: mikstura
magico: magiczny
invincibile: niepokonany
combattere: walczyć
barbari: barbarzyńcy
Mongolia: Mongolia
generoso: wspaniałomyślny
ci conto: liczę na to
B4
assassinare: zamordować
procurare: dostarczyć
dare in pasto: rzucić na pożarcie
leone, il: lew
affidare (a): powierzyć
missione: misja
pericoloso: niebezpieczny
amici del cuore: przyjaciele od
serca
darsi appuntamento: umówić
się
C
c’era una volta: pewnego razu
był sobie
C1
Cappuccetto Rosso: Czerwony
Kapturek
buccia: skórka
focaccia: placek
bosco: las
giraffa: żyrafa
confusione: pomieszanie
quanto fa sei per otto?: ile jest
sześć razy osiem?
neanche per sogno: nic
podobnego
scalino: schodek
soldo: pieniążek
per terra: na ziemi
lascia stare: daj sobie spokój
gomma da masticare: guma do
żucia
masticare: żuć
C4
togliere (p.p. tolto): zabrać
D1
concordia: zgoda
numeri romani: liczby rzymskie

D2
linea del tempo: oś czasu
Costantino: Konstantyn
trasferire: przenieść
Costantinopoli: Konstantynopol
Visigoti: Wizygoci
barbaro: barbarzyński
Vandali: Wandalowie
distruggere (p.p. distrutto):
niszczyć
Longobardi: Longobardowie
germanico: germański
occupare: zająć
gran parte, la: duża część
Carlomagno: Karol Wielki
Franchi: incoronare: Frankowie
ukoronować
Sacro Romano Impero: święte
cesarstwo rzymskie
sacro: święty
Normanni: Normanowie
cacciare: wygnać, przepędzić
signore: pan, władca
Carlo d’Angiò: Karol
Andegaweński
città-stato, la: miasto-państwo
D3
Medici: Medyceusze
salire al potere: dojść do władzy
potere, il: władza
fiorire: prosperować
raramente (avv.): rzadko
avvenire (p.p. avvenuto):
wydarzyć się
D4
comunale: miejski
vitale: życiowy
invasione: najazd
barbarico: barbarzyński
cessare: ustać
svilupparsi: rozwinąć się
console, il: konsul
eleggere (p.p. eletto): wybierać
nobile: szlachcic
borghese: mieszczanin
mercante: kupiec
contadino: chłop
diritto di voto: prawo wyborcze
diritto: prawo
voto: wybory, głosowanie
ristringere (p.p. ristretto):
zawężać
potente: potężny
entrare in conflitto: wchodzić w
konflikt
conflitto: konflikt
Principato: księstwo
in mano: w rękach
ascesa: dojście do władzy
capo: przywódca

trasmettersi (p.p. trasmesso): być
przekazywanym
di padre in figlio: z ojca na syna
rappresentante: przedstawiciel
espandere (p.p. espanso):
rozszerzyć
dominio: panowanie
sanguinoso: krwawy
amante: miłośnik
corte, la: dwór
abbellire: upiększyć
banchiere, il: bankier
detto il Magnifico: zwany
Wspaniałym
vera e propria: prawdziwa
lotta: walka
creazione: twórczość
vanno di pari passo: idą w parze
D5
sinceramente (avv.): szczerze
mówiąc
ovvio: oczywisty
negare: zaprzeczyć
decisamente (avv.):
zdecydowanie
fortemente (avv.): mocno
difendere (p.p. difeso): bronić
apparente: widoczny
apparentemente (avv.): na
pierwszy rzut oka
agire: działać
velocemente (avv.): szybko
difficilmente (avv.): z trudem
curioso: ciekawy
E2
banchetto: uczta
Conosciamo l’Italia
Brevissima storia d’Italia
Dalle Signorie al dominio
straniero
in lotta: walczący
intenso: wzmożony
attività: działalność
divisione: podział
provocare: spowodować
contendersi (p.p. conteso):
walczyć
distruzione: zniszczenie
indipendenza: niezależność
ducato: księstwo
Stato della Chiesa: Państwo
Kościelne
Verso l’Indipendenza
verso: w stronę
a poco a poco: pomału
fallire: nie udać się
diplomatico: dyplomatyczny
conte, il: hrabia
primo ministro: premier
coraggio: odwaga
liberare: wyzwolić
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proclamare: ogłosić
esercito: armia
Dall’Unità al fascismo
fascismo: faszyzm
all’indomani: nazajutrz
indomani (avv.): nazajutrz
povertà: bieda
vincitore: zwycięski
morto: ofiara śmiertelna
tormentare: miotać, szarpać
socio-economico: społeczno-
gospodarczy
ventennio: dwudziestolecie
fascista: faszystowski
regime, il: ustrój
autoritario: autorytarny
antidemocratico:
antydemokratyczny
violenza: przemoc
duce, il: przywódca; Duce
propaganda: propaganda
consenso: aprobata, przychylność
diffondere (p.p. diffuso):
upowszechniać
superiorità: wyższość
scopo: cel
disastroso: fatalny, katastrofalny
alleanza: przymierze
entrata in guerra: przystąpienie
do wojny
ufficialmente (avv.): oficjalnie
fucilare: rozstrzelać
alleati: alianci
partigiano: partyzant
Resistenza: ruch oporu
prendere le armi: chwycić za
broń
armi, le (sg. l’arma): broń
nazista: nazista
dovunque (avv.): wszędzie
perfino (avv.): nawet
a tavola: przy stole
tavola: stół
slogan, lo: hasło
tacere: milczeć
abolire: znieść
stretta di mano: uścisk dłoni
vittima, la: ofiara
Il dopoguerra, il “boom”
economico, gli “anni di piombo”
dopoguerra, il: powojnie
“anni di piombo”: „lata ołowiu”
(okres lat 70. we Włoszech)
piombo: ołów
ricostruire: odbudować
referendum, il: referendum
elezioni: wybory
realmente (avv.): prawdziwie
democratico: demokratyczny
tristemente (avv.): smutno,
zasmucająco

rapimento: porwanie
uccisione: zabicie
strage, la: masakra, rzeź
Tra il XX e il XXI secolo
parole d’ordine: hasła
Tangentopoli: Tangentopoli
(afera korupcyjna z lat 90.)
porta alla luce: ujawnia
vasto: szeroko zakrojony
corruzione: korupcja
centinaia, le (sg. il centinaio):
setki
immigrato: imigrant
proveniente: pochodzący
multietnico: wieloetniczny
moneta unica: jednolita waluta
valuta: waluta
dare inizio: zapoczątkować
Albania: Albania
operazione: operacja
Glossario
dichiarare: oświadczyć
pubblicamente (avv.): publicznie
approvazione: akceptacja
favorevole: przychylny
votazione: głosowanie
questione: kwestia, sprawa
violento: brutalny
denaro: pieniądze
in cambio di...: w zamian za…
illegale: nielegalny
abbandonare: opuszczać
Autovalutazione
accusa: zarzut
mi sa che...: zdaje mi się, że…
era: era
italiano standard: język włoski
standardowy
Appendice grammaticale
parlante: mówiący
coinvolgere (p.p. coinvolto):
zaangażować
emotivamente (avv.):
emocjonalnie
disinteresse, il: obojętność
lontananza: dystans
emotivo: emocjonalny
soggettivo: subiektywny
fiaba: bajka, baśń
letterario: literacki
fatta eccezione: z wyjątkiem

QUADERNO DEGLI
ESERCIZI
1
alba: świt
matto: szalony
2
temere: obawiać się
per il peggio: najgorszego
(obawiać się)

4
socio: wspólnik
a lungo: długo
telegrafo: telegraf
senza fili: bezprzewodowy
filo: przewód
5
modo di fare: sposób bycia
6
conseguenza: skutek
rimprovero: zarzut, wyrzut
7
fare finta (di): udawać
8
tenere: poprowadzić
11
luna di miele, la: miesiąc
miodowy
Malta: Malta
insistenza: naleganie
citofono: domofon
negativamente (avv.): przecząco
inesistente: wyimaginowany
chiarezza: jasność
12
volontario: wolontariusz,
ochotnik
rifiuti: śmieci
fastidioso: dokuczliwy
mal di gola, il: ból gardła
gola: gardło
premio Nobel: nagroda Nobla
premio: nagroda
discorso: przemówienie
ero sfinito: byłem wykończony
13
accademia: akademia
Svezia: Szwecja
assegnare: przyznać
attentato: zamach
Brigate Rosse: Czerwone
Brygady
14
sequenza: sekwencja
burattino: marionetka, pajacyk
falegname, il: stolarz
attrezzo: narzędzie
stupirsi: zdziwić się
fissare: wpatrywać się
non credere ai propri occhi: nie
wierzyć własnym oczom
tirare fuori: pokazać
16
studio medico: gabinet lekarski
computer portatile: laptop
portatile: przenośny
licenziarsi: zwolnić się
di sabato: w soboty
17
dolcemente (avv.): czule
attuale: obecny
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casuale: przypadkowy
18
ricavare: utworzyć
recente: niedawny
probabile: prawdopodobny
19
piuttosto che: niż
20
ammalarsi: zachorować
rimandare: przełożyć
finché: dopóki
sebbene: chociaż
21
latino volgare: łacina ludowa
volgare: ludowy, potoczny
modificazione: modyfikacja
Test finale
A
gravità: powaga
mettere in allarme: zaalarmować
allarme, l’ (m.): alarm
stare a sentire: słuchać
nostalgia: tęsknota
soldato: żołnierz
sparare: strzelać
rifiutarsi: odmówić
B
mitico: legendarny
scuderia: stajnia
costruzione: konstrukcja,
budowa
vettura: samochód
conferire: nadać
laurea honoris causa: tytuł
doktora honoris causa
meccanico: mechaniczny
pista: tor
C
Meridione, il: południe

UNITÀ 5 Stare bene
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 2
salute, la: zdrowie
Per cominciare 3
sonno: sen
In questa unità...
speranza: nadzieja
porre condizioni: stawiać
warunki
condizione: warunek
proposizione: zdanie
subordinato: podrzędny
A
stressato: zestresowany
A1
faccia: twarz
rigirarsi: kręcić się
ritmo: tempo

non più di tanto: nie tak znowu
dużo
fondamentale: istotny
dubitare: wątpić
energia: energia
pigro: leniwy
integratore: suplement diety
A3
senza contare che...: pomijając
fakt, że…
a meno che...: chyba że
meglio tardi che mai: lepiej
późno niż wcale
C
mantenersi: zachować
C1
alla rinfusa: w nieładzie
fattore: czynnik
invecchiare: starzeć się,
postarzać
fumo: palenie
alcolico: napój alkoholowy
eccesso: nadmiar, przesada
vita sedentaria: siedzący tryb
życia
sedentario: siedzący, nieruchliwy
grassi: tłuszcze
equilibrato: zrównoważony
C2
ricavare: uzyskać
C4
soggettività: subiektywność
volontà: wola
stato d’animo: stan ducha
animo: duch
leale: lojalny
certezza: pewność
oggettività: obiektywność
ricchi sfondati: obrzydliwie
bogaci
C5
in fin dei conti: w końcu
stanco morto: wykończony
D
viva la salute: niech żyje zdrowie
viva: niech żyje
D2
istruttore: instruktor
D3
prevalentemente (avv.): w
przeważającej części
massaggio: masaż
sport di squadra: sport
zespołowy
D4
affinché: aby
D5
congiunzione: spójnik
benché: chociaż
sebbene: chociaż, mimo że
malgrado: mimo że, choć

purché: pod warunkiem że
a condizione che...: pod
warunkiem że…
a patto che...: pod warunkiem
że…
patto: warunek
tranne: z wyjątkiem
D6
divorziare: rozwieść się
D7
concordanza: następstwo
E1
stressare: stresować
sotto stress: w stresie
E2
causare: wywołać
elaborare: opracować
gravidanza: ciąża
lite, la: kłótnia
E4
graduatoria: lista, klasyfikacja
E6
effettivamente (avv.):
rzeczywiście
sotterranei: podziemia
merito: zasługa
nobile: szlachetny
appassionato: pasjonat
tifoso: kibic
flauto dolce: flet prosty
flauto: flet
supporre (p.p. supposto):
przypuścić
attaccare discorso: zagaić
attaccare: rozpocząć
discorso: rozmowa
rallentare: zwalniać
variazione: wariacja
barocco: barokowy
rendere l’idea: naświetlić sprawę
metafisica: metafizyka
via dicendo: i tak dalej
parlare al muro: mówić do
ściany
concepire: pojąć
F1
ciclismo: kolarstwo
pallavolo, la: siatkówka
pallacanestro, la: koszykówka
F3
ingrassare: przytyć
F4
investire: zainwestować
Conosciamo l’Italia
Lo sport in Italia
sondaggio: sondaż
praticare: uprawiać
finlandese: Fin
svedese: Szwed
danese: Duńczyk
olandese: Holender
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portoghese: Portugalczyk
ne è la prova: jest tego dowodem
Azzurri: Azzurri
antagonismo: rywalizacja
sostegno: wsparcie
sponsor, lo: sponsor
altrettanti: tyle samo
praticante: uprawiający sport
dilettante: amatorski
coprire (p.p. coperto):
obejmować
attirare: przyciągać
ciclista: kolarz
a caccia di...: w pogoni za...
per merito di...: dzięki...
pilota, il: kierowca wyścigowy
sostenitore: zwolennik
volante, il: kierownica
cavallino: konik
rampante: wspięty na tylnych
nogach
atletica leggera: lekkoatletyka
atletica: atletyka
vittoria: zwycięstwo
Olimpiadi, le: olimpiada
calcetto: piłka nożna
pięcioosobowa
danza: taniec
pesca: wędkarstwo
alpinismo: alpinizm
pesi: podnoszenie ciężarów
bocce: bocce
pattinaggio: łyżwiarstwo
equitazione: jeździectwo
sub: nurkowanie
vela: żeglarstwo
tiro a segno: strzelectwo
tiro con l’arco: łucznictwo
arco: łuk
campo: boisko
misura: wymiar
ginnastica artistica: gimnastyka
sportowa
ginnastica ritmica: gimnastyka
artystyczna
soddisfazione: powód do radości
l’atleta più titolato: najbardziej
utytułowany lekkoatleta
atleta: lekkoatleta
olimpionico: olimpijski
disciplina: dyscyplina
Glossario
rivalità: rywalizacja

competizione:
współzawodnictwo
ciclistico: kolarski
percorrere (p.p. percorso):
przebyć, przemierzyć
da corsa: wyścigowy
sollevare: podnosić
zampa: noga (konia)
anteriore: przedni
scalare: wspinać się
arrampicarsi: wspinać się,
wdrapywać się
parete, la: ściana
boccia: kula
pallino: kulka
boccino: świnka
Autovalutazione
individuale: indywidualny
pallone, il: piłka
immigrazione: imigracja
Appendice grammaticale
ignorare: nie wiedzieć
mi fa piacere: cieszę się
impressione: wrażenie
sono di cattivo umore: jestem w
złym humorze
umore: humor, nastrój
tifare: kibicować
qualunque: jakikolwiek
nocivo: szkodliwy
inversione: inwersja

QUADERNO DEGLI
ESERCIZI
2
influenza: grypa
3
agitato: niespokojny
inferno: piekło
riscaldamento: ogrzewanie
4
da un pezzo: jakiś czas temu
sposa: panna młoda
9
brillante: znakomity
aspettarsi: liczyć, oczekiwać
figura: wrażenie
11
carta d’identità: dowód osobisty
identità: tożsamość
commettere (p.p. commesso):
popełnić
leggerezza: nierozwaga

imperdonabile: niewybaczalny
12
casco: kask
13
anticipo: zaliczka
16
robusto: krzepki, tęgi
17
entro: do końca
18
nei vostri confronti: wobec was
un’ora di anticipo: godzinne
wyprzedzenie
anticipo: wyprzedzenie
autogrill, l’ (m.): bar przy
autostradzie
19
ceramica: ceramika
fine: delikatny
20
preoccupazione: troska
pianeta, il: planeta
21
pensione: pensjonat
fama: sława
accomodarsi: usiąść
intimità: bliskość
22
attrezzare: wyposażyć
rilassarsi: odprężyć się
Test finale
A
fianco: bok
B
il pieno di benzina: do pełna,
pełny bak paliwa
C
dimensione: wymiar
2° test di ricapitolazione (unità 4
e 5)
A
domestica: służąca, gosposia
attentamente (avv.): uważnie
B
di tutto cuore: z całego serca,
całym sercem
C
educatamente (avv.): uprzejmie
D
tramonto: zachód słońca


