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Glossario polacco di Nuovo Progetto italiano 1b - Libro dello studente e Quaderno degli esercizi (edizione aggiornata) 
 
W słowniczku hasła ułożone są według kolejności występowania w każdej jednostce, ze wskazaniem 
woluminu (Podręcznik / Zeszyt ćwiczeń) 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). 
Słowa oznaczone gwiazdką (*) nie występują w tekstach pisanych, lecz tylko w wersji audio. 
Ponadto w słowniczku używamy w ściśle określonych celach kilku znaków interpunkcyjnych: 
, (przecinek) – podając wyrazy bliskoznaczne, np. scortese – niegrzeczny, nieuprzejmy 
; (średnik) – podając wyrazy o znaczeniach różnych, np. lettera – list; litera 
/ (ukośnik) – podając warianty morfologiczne (gramatyczne): francese – francuski/a 
Gdy słowu włoskiemu towarzyszy więcej słów polskich, jako pierwsze podane jest znaczenie kontekstowe 
(tzn. takie, w jakim występuje w konkretnym tekście podręcznika lub ćwiczeń), a w dalszej kolejności –  
inne możliwe znaczenia. 
 
  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.  passato prossimo czas przeszły bliski 
 
 
UNITÀ 6 A cena fuori 
Libro dello studente 
a cena fuori: na kolacji/ę w 
mieście 
Per cominciare 1 
romantica: romantyczna 
Per cominciare 3 
litigare: kłócić się 
ragazzo di Elena: chłopak 
Eleny 
A 
problemi di cuore: kłopoty 
sercowe, problemy miłosne 
cuore (m.): serce 
A1 
strano: dziwny 
da nessuna parte: nigdzie 
amica del cuore: przyjaciółka 
od serca 
permesso: pozwolenie, zgoda 
A2 
riconoscere: rozpoznać 
A3 
sorpresa: zaskoczona, 
zdziwiona 
giustificare: usprawiedliwić 
comportamento: zachowanie 
A4 
padre: ojciec 
qualcosa non va: coś nie jest 
w porządku, coś nie gra 
spiegazioni: wyjaśnienia 

figlia: córka 
fare il filo a: podrywać kogoś 
colpa: wina 
con chi stai?: za / z kim 
jesteś? 
A6 
mi piacciono: podobają mi 
się 
cugino: kuzyn 
perdere la testa: stracić 
głowę 
grazie a: dzięki czemuś 
conoscenza: znajomość 
enorme: ogromny, olbrzymi 
conferenza: wykład, odczyt; 
konferencja 
quello lì: tamten 
all’angolo: na rogu 
angolo: róg, kąt 
legato: związany 
fantastico: fantastyczny 
vicino: sąsiad 
musicale: muzyczny/a/e 
casa di campagna: dom 
wiejski 
stupendo: wspaniały 
B1 
albero genealogico: drzewo 
genealogiczne 
rapporto: związek 
parentela: pokrewieństwo 
 

B2 
marito: mąż 
nipote (m. / f.): wnuk/czka; 
bratanek/ica; siostrzeniec/ca 
moglie: żona 
figlio: syn 
papà: tato 
sorellina: siostrzyczka 
nipotino: wnuczek 
B3 
nonno: dziadek 
bici (f.): rower 
fratellino: braciszek 
B4 
membro: członek 
C1 
piatto: talerz 
cucchiaio: łyżka 
coltello: nóż 
forchetta: widelec 
tovagliolo: serwetka 
tovaglia: obrus, serweta 
C2 
*zona: okolica; strefa, obszar 
*ho una fame da lupi: jestem 
głodny jak wilk 
*lupo: wilk 
*avere bisogno di: 
potrzebować czegoś 
*primo: pierwsze danie 
*pasta: makaron 
*tagliatelle: makaron wstążki 
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szeroki 
*funghi: grzyby 
*qualcos’altro: coś innego 
*spaghetti alla carbonara: 
spagetti z boczkiem i jajkiem 
*lasagne: lasagna 
*secondo: drugie danie 
*carne (f.): mięso 
*bistecca ai ferri: befsztyk z 
rusztu 
*bistecca: befsztyk 
*vitello: cielęcina, cielę 
*verdure: jarzyny, warzywa 
*antipasto: przystawka, 
przekąska przed posiłkiem 
*contorno: dodatek do dania 
mięsnego, jarzyny 
*insalata: sałata, sałatka 
saporito: smaczny; słony 
C3 
portata: danie 
alla bolognese: po bolońsku 
bolognese: boloński/a; 
bolończyk/bolonka 
C4 
antipasto freddo: zimna 
przekąska 
specialità della casa: 
specjalność zakładu 
cucina: kuchnia 
spaghetti al pesto: spagetti z 
pesto 
piccante: pikantny, ostry 
affatto (avv.): wcale 
tortellini: tortellini 
olive: oliwki 
C5 
desiderare: pragnąć 
C6 
ordinazione: zamówienie 
bruschetta: grzanka natarta 
czosnkiem, przyprawiona 
oliwą i solą 
misto: mieszany 
salmone (m.): łosoś 
affumicato: wędzony 
ragù: ragoût sos na bazie 
pomidora, z mielonym 
mięsem 
penne: makaron rurki 
penne all’arrabbiata: 
makaron z ostrym sosem 
pomidorowym 
arrabbiata: złość, wściekłość 
farfalle: makaron kokardki 
ai quattro formaggi: z 
czterema rodzajami sera 

formaggio: ser 
fettuccine: makaron wstążki 
wąski 
rigatoni: gruby, prążkowany 
makaron rurki 
sugo: sos 
linguine: makaron wstążeczki 
risotto: risotto 
ai frutti di mare: z owocami 
morza 
frutti: owoce 
aglio: czosnek 
scaloppina: eskalopka, 
sznycel 
involtino: zawijaniec, zraz 
zawijany 
romana: rzymska 
maialino: prosię 
al forno: z pieca 
forno: piec 
filetto: polędwica 
insalata Caprese: sałatka na 
bazie pomidora i mozzarelli 
marinara: marynarska 
napoletana: neapolitańska 
siciliana: sycylijska 
calzone (m.): pieróg z pizzy 
mela: jabłko 
frutta: owoce 
fresco: świeży 
di stagione: sezonowe 
grigio: szary 
*indeciso: niezdecydowany 
*parere (m.): zdanie, opinia 
*specialità dello chef: 
specjalność szefa 
*chef: szef 
*mi raccomando (inf. 
raccomandarsi): ale bardzo 
proszę, ale proszę pamiętać 
*naturale: naturalny/a/e 
C8 
pepe (m.): pieprz 
sale (m.): sól 
salato: solony; słony 
cotto: usmażony; ugotowany 
D1 
spuntino: przekąska, lekki 
posiłek 
pausa pranzo: przerwa 
obiadowa 
pausa: przerwa 
siccome: jako że, ponieważ 
avere fretta: spieszyć się 
al massimo: co najwyżej 
massimo: największy; 
najlepszy 

ci vogliono (sg. ci vuole): 
potrzeba + rzeczownik 
fetta biscottata: tost 
fetta: kromka, plaster, 
kawałek 
burro: masło 
miele (m.): miód 
metterci: robić coś w jakimś 
czasie, potrzebować ileś 
czasu na coś 
saltare: nie zjeść, opuścić, 
ominąć; przeskoczyć 
fare merenda: przekąsić, zjeść 
coś między posiłkami 
merenda: przekąska; 
podwieczorek 
a posto: w porządku, OK 
in ogni caso: w każdym razie 
a quell’ora lì: o tej porze 
D2 
pane (m.): chleb 
biscotti: herbatniki, kruche 
ciastka 
cereali (sg. cereale): zboża, 
rośliny zbożowe 
D4 
cuocere (p.p. ha cotto): 
gotować, piec 
cottura: gotowanie, pieczenie 
da mangiare: do jedzenia 
un quarto d’ora: kwadrans 
E1 
dizionario: słownik 
affettare: krajać w plastry 
friggere (p.p. ha fritto): 
smażyć 
mescolare: mieszać 
grattugiare: trzeć na tarce 
salame (m.): salami 
E2 
a cosa servono: do czego 
służą 
utensili da cucina: przybory 
kuchenne 
utensile (m.): narzędzie, 
przyrząd 
pentola: garnek 
tegame (m.): rondel, patelnia 
cavatappi (m.): korkociąg 
colapasta (m.): cedzak 
grattugia: tarka 
tagliere (m.): deska do 
krojenia 
pentola a pressione: 
szybkowar 
pressione: ciśnienie; presja 
mestolo: warząchew, chochla 
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E3 
in base a: na podstawie 
base (f.): podstawa, baza 
finora (avv.): dotąd, do tej 
pory 
apprezzato: ceniony 
prodotto: produkt 
alimentare: spożywczy/a/e 
occasione: okazja 
E4 
viaggio di lavoro: podróż 
służbowa 
ritenere: uważać za 
Conosciamo l’Italia - Gli 
italiani a tavola 
a tavola: przy stole / do stołu 
apprezzare: cenić 
buona cucina: dobra kuchnia 
popolo: naród, lud 
arabo: Arab; arabski 
austriaco (pl. austriaci): 
Austriak; austriacki 
ricetta: przepis; recepta 
pizzeria: pizzeria 
Parmigiano Reggiano: 
parmezan z regionu Reggio 
Emilia, Parma 
esportare: eksportować 
nel lontano 1292: w 
odległym roku 1292 
leggenda: legenda 
Cina: Chiny 
etruschi: Etruskowie 
Medioevo: średniowiecze 
introdurre (p.p. ha 
introdotto): wprowadzić 
maestro: mistrz, maestro 
diffondersi (p.p. si è diffuso): 
rozpowszechnić się, 
rozprzestrzenić się 
egizi: starożytni Egipcjanie 
focaccia: placek, podpłomyk 
sorta: rodzaj 
rotondo: okrągły 
sottile: cienki/a/ie; 
subtelny/a/e, delikatny/a/e 
Rinascimento: odrodzenie, 
renesans 
povero: biedny, biedak 
arricchire – arricchisco: 
wzbogacić 
ricco: bogaty 
regina: królowa 
desiderio: pragnienie 
pizzaiolo: osoba wyrabiająca 
pizze; właściciel pizzerii 
tricolore: trójkolorowy/a/e 

bandiera: flaga 
basilico: bazylia 
conquistare: podbijać, 
zdobywać 
teoria: teoria 
origine (f.): pochodzenie, 
żródło 
considerare: uważać 
invenzione: wynalazek 
del tutto: całkowicie, 
zupełnie 
Glossario 
fantasia: fantazja 
secolo: wiek, stulecie 
a.C. (avanti Cristo): przed 
naszą erą 
spessore: grubość 
caratterizzato: 
charakteryzujący się 
rinnovamento: odnowa 
artistico: artystyczny 
culturale: kulturalny/a/e 
La pasta 
1. 
istruzione: instrukcja, 
wskazówka 
ingrediente (m.): składnik 
gr. (grammo): gram 
pancetta: boczek 
grattugiato: starty 
olio: olej 
extravergine: oliwa wysokiej 
jakości o poziomie 
kwasowości do 1% 
sbattere: ubić 
parmigiano: parmezan 
tagliare: pokroić 
a cubetti: w kostkę 
cubetto: kostka 
fateli rosolare: przyrumieńcie 
je 
rosolare: przyrumienić 
alluminio: aluminium 
aggiungere: dodać 
moderato: umiarkowany 
serviteli: podajcie je 
scolateli: odcedźcie je 
scolare: odcedzać 
mescolateli: zmieszajcie je 
condimento: przyprawa 
Glossario 
pancia: brzuch 
maiale (m.): wieprz, świnia 
assomigliare: być podobnym 
bacon: bekon 
lento: wolny; powolny 
ottenere: otrzymać, uzyskać 

rossastro: czerwonawy, 
rudawy 
togliere: usunąć; zdjąć; 
zabrać 
renderlo: uczynić go 
rendere: uczynić jakimś 
aceto: ocet 
2. 
abbinamento: połączenie, 
zestawienie 
gnocchi: kluski 
fusilli: makaron świderki 
Dove mangiano gli italiani... 
richiedere: wymagać; żądać 
secco: suchy 
parecchie: wiele, liczne 
alternativa: alternatywa 
qualsiasi: każdy/a/e, 
jaki/a/iekolwiek 
trattoria: gospoda, niedroga 
restauracja 
varietà: różnorodność 
ambiente (m.): otoczenie, 
środowisko, towarzystwo 
economico: tani 
osteria: tania gospoda 
frequentato: uczęszczany 
per mancanza di tempo: z 
braku czasu 
mancanza: brak 
paninoteca: bar z kanapkami 
nutritivo: odżywczy, pożywny 
Autovalutazione 
possesso: posiadanie 
attimo: chwila 
brioche (f.): drożdżówka 
maschio: wieża główna; 
samiec; chłopiec 
 
Quaderno degli esercizi 
3 
conto: konto, rachunek 
6 
metà, la: połowa 
7 
fiore (m.): kwiat 
geloso: zazdrosny 
8 
indirizzo: adres 
10 
autista, l’: kierowca  
guidare: prowadzić, kierować 
gallina: kura 
13 
specialmente (avv.): 
szczególnie 
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UNITÀ 7 Al cinema 
Libro dello studente 
Per cominciare 2 
attrice: aktorka 
segreto: sekret, tajemnica; 
tajemny, tajny 
psicologo: psycholog 
Per cominciare 3 
trama: wątek, fabuła 
Per cominciare 4 
a libro chiuso: przy 
zamkniętej książce 
A1 
peccato!: szkoda! 
psicologico: psychologiczny 
di quelli che piacciono a te: 
z tych, które lubisz 
mannaggia!: do diabła!, a 
niech to! 
racconta un po’: opowiedz 
fino a quando: dopóki 
un altro: innego/inny 
sparire – sparisco: znikać 
scusa pronta: gotowa 
wymówka 
manager: menadżer 
contratto: umowa, kontrakt 
squillare: dzwonić o telefonie 
praticamente (avv.): 
praktycznie 
doppia vita: podwójne życie 
addirittura (avv.): wręcz, 
nawet 
sposarsi: pobrać się 
matrimonio: ślub; 
małżeństwo 
A3 
comportarsi: zachowywać się 
A4 
distratto: roztargniony, 
nieuważny; pogrążony w 
myślach 
girare delle scene: kręcić 
sceny 
scena: scena 
per niente: wcale, ani trochę 
in realtà: w rzeczywistości 
realtà: rzeczywistość 
A6 
imperfetto: czas przeszły 
(niedokonany) 
A7 
cioccolatini: czekoladki, 
cukierki czekoladowe 
ospite: gość 
suoceri: teściowie 
a bocca aperta: z otwartymi 

ustami ze zdziwienia 
A8 
porre: położyć, umieścić, 
włożyć, postawić... 
tradurre: tłumaczyć 
B1 
risata: śmiech, wybuch 
śmiechu 
ripensare: wracać myślami; 
przemyśleć 
ci penso: myślę o tym; pomyślę 
o tym, zajmę się tym 
forte: mocny/a/e 
costume da bagno (m.): strój 
kąpielowy, kąpielówki 
B2 
evento: wydarzenie 
ricordo: wspomnienie 
B3 
abituale: częsty, codzienny, 
stały; zwyczajny/a/e 
ripetuto: częsty, wielokrotny, 
powtarzany 
da giovane: za młodu 
concluso: zakończony 
contemporaneo: 
współczesny, jednoczesny 
nervoso: nerwowy 
frigorifero: lodówka 
a lungo: długo 
in corso: w toku, w trakcie 
interrotto: przerwany 
Vaticano: Watykan 
suonare: dzwonić o telefonie 
B4 
vecchio amico: stary 
przyjaciel 
B5 
portava i jeans: nosił dżinsy 
jeans: dżinsy 
maglietta: koszulka, T-shirt 
celeste: błękitny/a/e 
era seduto su una Vespa: 
siedział na Vespie 
Vespa: Vespa motocykl Osa 
in continuazione: bez 
przerwy, ciągle 
timido: nieśmiały 
stare insieme: być razem 
felice: szczęśliwy/a/e 
in giro: na ulicy, na mieście; 
poza domem; dookoła... 
deserto: pusty, wyludniony, 
opustoszały 
impaziente: nie mogący/a/e 
się doczekać; 
niecierpliwy/a/e 

Torre pendente: krzywa 
wieża 
pendente: zwisający/a/e; 
pochylony/a/e 
B6 
vignetta: winieta; dowcip 
obrazkowy 
racconto: opowiadanie 
storiella: historyjka 
originale: oryginalny/a/e 
B7 
riga: wiersz, linia 
duro lavoro: ciężka praca 
duro: ciężki; twardy 
risultato: rezultat, wynik 
chiaro: jasny 
C1 
*tragedia: tragedia 
*commedia: komedia 
*non ... un granché: nic 
specjalnego, wielkiego tylko 
w zdaniach przeczących 
*neppure (avv.): nawet nie 
*eppure: a jednak, a przecież 
*critica: recenzja; krytyka 
*mezz’ora: pół godziny 
C4 
trapassato prossimo: czas 
zaprzeszły 
avvenire: wydarzyć się, stać 
się 
C5 
per cena: na kolację 
D1 
regista: reżyser/ka 
tant’è vero che: przecież 
potwierdza, uwiarygadnia to, 
co zostało powiedziane 
premio: nagroda, premia 
regia: reżyseria 
geniale: genialny/a/e 
sicuramente (avv.): z 
pewnością, na pewno 
D2 
stimare: cenić 
genere (m.): rodzaj 
giallo: kryminał 
di fantascienza: 
fantastyczno-naukowy, 
science fiction 
avventura: przygoda 
personaggio: postać; 
osobistość 
motivare: uzasadniać 
accordo: zgoda 
disaccordo: brak zgody; 
niezgodność 
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E2 
stampa: prasa 
pubblicità: reklama 
E3 
interpretazione: gra, 
wykonanie, interpretacja 
Conosciamo l’Italia - Il 
cinema italiano moderno 
autobiografico: 
autobiograficzny 
paradiso: raj 
paese (m.): miasteczko, wieś; 
kraj 
anni ’50: lata 50-te 
pianista: pianista/ka 
oceano: ocean 
Mediterraneo: Morze 
Śródziemne 
parodia: parodia 
attraverso: poprzez 
interpretare: grać, 
wykonywać, interpretować 
caimano: kajman 
postino: listonosz 
affascinante: czarujący/a/e, 
fascynujący/a/e 
poeta (m.): poeta 
cileno: chilijski 
successo: sukces 
ladro: złodziej 
nemico: wróg 
ciclone: cyklon 
trio: trio 
realizzare: realizować 
di grande successo: 
cieszący/a/e się wielkim 
powodzeniem 
rappresentare: przedstawiać, 
ukazywać 
comico: komik 
fenomenale: 
fenomenalny/a/e 
showman: showman 
televisivo: telewizyjny 
battere: bić 
record: rekord 
d’incasso: kasowy/a/e 
stecchino: wykałaczka 
mostro: monstrum, potwór 
tigre (f.): tygrys 
regalare: dać; podarować 
colonna sonora: ścieżka 
dźwiękowa 
straordinario: nadzwyczajny 
bellezza: uroda, piękno 
talento: talent 
sta facendo: robi 

internazionale: 
międzynarodowy/a/e 
Glossario 
la propria vita: własne życie 
proprio: własny 
far innamorare: rozkochać w 
sobie 
innamorare: oczarować, 
podbić serce 
sé: siebie / sobie 
somma: suma 
provenire: pochodzić 
vendita: sprzedaż 
Il grande cinema italiano 
interprete: wykonawca, 
odtwórca; tłumacz 
volto: twarz 
ignoto: nieznany; nieznajomy 
divorzio: rozwód 
all’italiana: po włosku 
candidato all’Oscar: 
kandydat do Oskara 
mediterraneo: 
śródziemnomorski 
recitare: grać w filmie, 
sztuce; recytować 
indimenticabile: 
niezapomniany/a/e 
entrambi: oba / obaj / oboje 
attore di teatro e di cinema: 
aktor teatralny i filmowy 
prendere parte a: brać 
udział, uczestniczyć w 
ironico: ironiczny 
a livello internazionale: na 
skalę międzynarodową 
turco: Turek / turecki 
ammirato: podziwiany 
scomparire (p.p. è 
scomparso): odejść, umrzeć; 
zniknąć 
genio: geniusz 
grande schermo: wielki ekran 
schermo: ekran 
collaborare: współpracować 
capolavoro: dzieło 
lui stesso: (on) sam 
pugno: garść; pięść 
dollaro: dolar 
colonna sonora: ścieżka 
dźwiękowa 
accompagnare: towarzyszyć; 
akompaniować; odprowadzać 
compositore: kompozytor 
tango: tango 
imperatore: cesarz 
deserto: pustynia 

Buddha: Budda 
neorealismo: neorealizm 
glorioso: chlubny, szczytny, 
wielki, sławny 
occupato: okupowany, zajęty 
nazista: nazistowski/a; 
nazista/ka 
citare: cytować, przytoczyć 
Glossario 
eccezionale: wyjątkowy/a/e 
opera: dzieło; opera 
artista: artysta/ka 
celebre: słynny/a/e 
sotto il controllo: pod 
kontrolą 
Autovalutazione 
è scoppiato un temporale: 
rozpętała się burza 
scoppiare: wybuchnąć, 
pęknąć 
attraversare: przechodzić 
przez 
cosa danno all’Ariston?: co 
grają w Aristonie? 
i tuoi: twoi, rodzina, bliscy 
investire: potrącić, najechać; 
inwestować 
basilica: bazylika 
 
Quaderno degli esercizi 
6 
né: ani 
7 
passeggiata (fare una): 
spacer 
8 
sporco: brudny  
essere abituato (a): być 
przyzwyczajonym 
10 
segretaria: sekretarka 
11 
incidente (m.): wypadek 
25 
non vedere l’ora (di): nie 
móc się doczekać 
 
 
UNITÀ 8 Fare la spesa 
Libro dello studente 
Per cominciare 1 
yogurt: jogurt 
Per cominciare 2 
registrazione: nagranie; 
rejestracja 
Per cominciare 3 
marca: marka 
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convincere (a): przekonać 
(do czegoś) 
Grana Padano: marka 
parmezanu 
A 
etto: 100 gram 
A1 
per forza: oczywiście, ma się 
rozumieć; koniecznie 
oro: złoto 
va be’ (va bene): w 
porządku, dobrze 
mulino: młyn 
confezione: opakowanie 
non importa: nieważne, nie 
szkodzi 
importare: być ważnym, mieć 
znaczenie 
banana: banan 
di meno: mniej 
il meglio: to, co najlepsze 
lo tratti bene: dobrze go 
traktujesz 
trattare: traktować 
A4 
riflettere: zastanowić się 
individuare: rozpoznać, 
zidentyfikować; wyodrębnić 
A7 
maturo: dojrzały 
pronomi diretti: zaimki 
bezpośrednie zastępujące 
dopełnienie bliższe 
vivamente (avv.): żywo 
fumare: palić 
per strada: na ulicy 
A8 
di sopra: powyższa / powyżej 
accompagnare: odprowadzać, 
odwieźć; towarzyszyć 
A9 
litro: litr 
B1 
che peccato!: jaka szkoda! 
che rabbia!: ale jestem 
wściekły/a! 
rabbia: złość, wściekłość 
continuamente (avv.): ciągle, 
bez przerwy 
accidenti!: do diabła!, a 
niech to!, cholera! wyraża 
gniew, zdumienie, podziw 
itp. 
gioia: radość 
rammarico: żal, ubolewanie 
disappunto: rozczarowanie 
 

B3 
sul serio: na serio 
quasi quasi: chyba, może + 
czynność przyszła lub 
wyrażona trybem 
warunkowym 
B4 
annunciare: oznajmiać, 
komunikować 
compagni di classe: koledzy z 
klasy 
C1 
bastare (p.p. è bastato): 
wystarczyć 
C2 
pronome partitivo: zaimek 
cząstkowy 
ormai (avv.): teraz już 
C3 
in offerta: w ofercie 
paio (pl. paia): para Uwaga: 
w pl. zmienia rodzaj na f. 
dozzina: tuzin, dwanaście 
C4 
mortadella: mortadela 
D1 
orecchini: kolczyki 
scarpe: buty 
che c’è?: co jest? co się 
dzieje? 
non sei mica l’unica: wcale 
nie jesteś jedyną 
mica: wcale, ani trochę 
unico: jedyny 
ad un certo punto: w pewnej 
chwili 
umore: humor 
D3 
Musei Vaticani: Muzea 
Watykańskie 
D4 
verbale: czasownikowy/a/e 
decisione: decyzja 
del genere: taki/a/ie, tego 
rodzaju, podobny/a/e 
come fai a sapere: skąd 
wiesz? 
informare: informować 
E1 
aiutare: pomagać 
*consegnare: dostarczyć, 
doręczyć; przekazać 
*traduzione: tłumaczenie 
pisemne 
*meno male: całe szczęście, 
pół biedy 
*non ci capisco niente: 

kompletnie się na tym nie 
znam; nic z tego nie 
rozumiem 
*essere giù: być 
przygnębionym 
*essere di cattivo umore: być 
w złym humorze 
*essere d’aiuto: być 
pomocnym, pomóc 
*in qualche modo: w jakiś 
sposób 
non fa niente: nie szkodzi 
E2 
collaborazione: współpraca 
E3 
teatrale: teatralny/a/e 
stressato: zestresowany 
E4 
abito da sera: suknia 
wieczorowa, strój wieczorowy 
io che c’entro?: co ja mam z 
tym wspólnego? 
per caso: przypadkiem 
scusami: przepraszam cię, 
wybacz mi 
assolutamente (avv.): 
absolutnie 
ipermercato: hipermarket 
fuori città: za miastem 
vuoto: pusty 
E6 
pillola: pigułka, tabletka 
E7 
oretta: godzinka 
F1 
contenitore: pojemnik 
contenuto: zawartość; treść 
tubetto: tubka 
vasetto: słoiczek 
scatoletta: puszka 
dentifricio: pasta do zębów 
marmellata: dżem, 
marmolada 
tonno: tuńczyk 
F2 
fioraio: kwiaciarz 
fruttivendolo: sprzedawca 
owoców 
panetteria: piekarnia 
pasticceria: cukiernia 
pescivendolo: sprzedawca 
ryb 
mazzo: bukiet kwiatów; pęk 
kluczy; talia kart 
medicinale: lek, lekarstwo 
gambero: rak 
 



Nuovo Progetto italiano 1b 
 SŁOWNIK 

 

 
 Edizioni Edilingua 7 

 

G1 
ce l’hai: masz to / go / ją 
cronologico: chronologiczny 
sottostante: znajdujący/a/e 
się pod czymś 
lista della spesa: lista 
zakupów 
cosa vuol dire?: co to znaczy? 
G2 
permesso di soggiorno: 
zezwolenie na pobyt 
soggiorno: pobyt 
mi spiace (= mi dispiace): 
przykro mi, żałuję 
spiacere: nie podobać się, 
być przykrym 
ce n’è: jest tego / go / jej / 
ich 
portacenere (m.): 
popielniczka 
H2 
stanno per andare: wybierają 
się, mają pójść 
precisare: precyzować 
quantità: ilość 
succo d’arancia: sok 
pomarańczowy 
detersivo: proszek do prania, 
środek do czyszczenia, 
detergent 
patata: ziemniak 
uva: winogrono 
carta igienica: papier 
toaletowy 
cavolo: kapusta 
lattuga: sałata 
negozio di alimentari: sklep 
spożywczy 
negoziante: właściciel sklepu 
H3 
spaventoso: straszny, 
przerażający 
Conosciamo l’Italia - Dove 
fare la spesa 
stanno generalmente 
attenti: uważają na ogół 
attento: uważny 
alimentazione: odżywianie się; 
pożywienie; zasilanie 
negli ultimi anni: w ostatnich 
latach 
biologico: biologiczny 
marchio: marka, gatunek; 
znak 
genuino: naturalny, nie 
konserwowany; oryginalny, 
autentyczny 

pubblicizzato: 
(roz)reklamowany 
discount: market, dyskont 
reclamizzato: 
(roz)reklamowany 
di tutto: wszystko 
conveniente: korzystny/a/e, 
odpowiedni/ia/ie 
proprietario: właściciel 
cliente: klient/ka 
impersonale: 
bezosobowy/a/e 
rispetto a: w stosunku do, w 
porównaniu z 
mercato: targ; rynek 
svolgersi (p.p. si è svolto): 
odbywać się 
verdura: zielenina 
usato: używany 
Prodotti tipici italiani 
agroalimentare: rolno-
spożywczy/a/e 
tradizione: tradycja 
territorio: teren, terytorium 
sistema (m.): system 
garanzia: gwarancja; 
zabezpieczenie 
tutelare: chronić 
patrimonio: majątek, mienie; 
dziedzictwo 
unico al mondo: jedyny na 
świecie 
certificare: zaświadczać 
primato: prymat 
settore: branża 
politica: polityka 
agricolo: rolny 
forestale: leśny/a/e 
denominazione: nazwa 
protetto: chroniony 
indicazione: oznaczenie, 
wskazanie 
geografico: geograficzny 
riconoscimento: uznanie, 
zatwierdzenie 
ricotta: ricotta twaróg z 
owczego mleka 
pecorino: pecorino ser owczy 
aceto balsamico: ocet 
balsamiczny 
in assoluto: absolutnie 
assoluto: absolutny 
re (m.): król 
antichissimo: bardzo stary 
Pianura Padana: Równina 
Padańska 
conservarsi: przechowywać 

się, konserwować się 
aumentare: zwiększać się, 
wzrastać 
con il passare del tempo: z 
czasem, z upływem czasu 
processo: proces 
lavorazione: produkcja, 
obróbka, przetwarzanie 
grosso: duży 
forma: forma 
stagionatura: sezonowanie 
umido: wilgotny 
delicato: delikatny 
gustoso: apetyczny, smaczny; 
przyjemny 
allo stesso tempo: 
jednocześnie 
a pezzi: w kawałkach / na 
kawałki 
alimento: pokarm, jedzenie 
preziosissimo: niezwykle 
cenny, wartościowy, 
szlachetny 
energetico: energetyczny 
grasso: tłusty 
metodo: metoda, sposób 
conservare: przechowywać, 
konserwować 
ritrovare: odnaleźć 
salatura: solenie, peklowanie 
ciò: to 
rinomato: renomowany, 
sławny 
dovuto a: zawdzięczany, będący 
efektem, wynikający z 
coscia (pl. cosce): udziec; 
udo 
clima (m.): klimat 
mite: łagodny/a/e 
roseo: różowy, rumiany 
tenero: miękki, delikatny; 
czuły 
assaporare: smakować, 
kosztować, degustować; 
rozkoszować się 
grasso: tłuszcz 
equilibrato: wyważony, 
harmonijny; umiarkowany 
sotto l’aspetto: pod 
względem 
aspetto: wzgląd, aspekt; 
wygląd 
nutrizionale: odżywczy/a/e 
bufala (f., m. bufalo): bawół 
cremoso: kremowy, 
zawierający dużo śmietany 
mucca: krowa 
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ingrediente base: składnik 
podstawowy 
dieta: dieta 
sec. (secolo): wiek 
Annibale: Hannibal 
in buona parte: w dużej 
części 
artigianale: 
rzemieślniczy/a/e, 
rękodzielniczy/a/e 
preferibile: 
korzystniejszy/a/e, 
wskazany/a/e 
nobilissimo: niezwykle 
szlachetny 
produzione: produkcja 
utilizzato: używany do czegoś 
più passa il tempo e più...: z 
upływem czasu ... coraz 
bardziej... 
Glossario 
controllato: kontrolowany 
procedura: procedura 
maturazione: dojrzewanie 
aggiunta: dodanie 
animale: zwierzę 
ginocchio (pl. ginocchia): 
kolano Uwaga: w pl. zmienia 
rodzaj na f. 
fatto a mano: robiony ręcznie 
maniera: sposób 
Autovalutazione 
sbagliato: błędny, mylny, 
niewłaściwy 
cosmetico: kosmetyk / 
kosmetyczny 
vitamina: witamina 
macellaio: rzeźnik 
 
Quaderno degli esercizi 
2 
abbassare: ściszyć; obniżyć 
volume (m.): natężenie 
dźwięku; pojemność; wielkość 
11 
interessi, gli (sg. l’interesse): 
zainteresowania  
12 
ventina: dwudziestka, około 
dwudziestu 
13 
copia: kopia, egzemplarz 
documento: dokument 
20 
*scadere: tracić ważność 
*piuttosto: dość; raczej 
*fedele: wierny/a/e 

*biologico: biologiczny 
*reparto: dział 
*lavatrice: pralka 
*idratante: nawilżający/a/e 
*gel: żel 
*shampoo: szampon 
22 
centro commerciale: 
centrum handlowe 
 
 
UNITÀ 9 In giro per i 
negozi 
Libro dello studente 
Per cominciare 1 
accessorio: dodatek, 
akcesorium, wyposażenie 
Per cominciare 3 
la sera prima: poprzedniego 
wieczoru 
stilista: stylista/ka, 
projektant/ka mody 
rivedersi: znów się zobaczyć 
lasciarsi: rozstać się 
A1 
sentirsi: czuć się 
distrutto: wykończony; 
zniszczony 
ore piccole: pierwsze godziny 
po północy 
fare le ore piccole: nie spać 
do późna w nocy 
la solita storia: jak zwykle, 
wciąż ta sama historia 
festa di compleanno: 
impreza urodzinowa 
insistere (p.p. ha insistito): 
nalegać, upierać się 
per ore: wiele godzin 
commessa: sprzedawczyni, 
ekspedientka 
come è andata a finire la 
serata?: jak skończył się 
wieczór? 
divertirsi: bawić się, 
rozerwać się 
innamorarsi (di): zakochać 
się (w) 
A3 
telefonata: telefon rozmowa 
telefoniczna 
A4 
da quello che dice: z tego, co 
mówi 
in passato: w przeszłości 
mettersi insieme: zacząć ze 
sobą chodzić 

innamorato cotto: zakochany 
po uszy 
per telefono: telefonicznie 
acqua in bocca: nikomu ani 
słowa, usta na kłódkę 
preoccuparsi: martwić się 
fidarsi (di): ufać (komuś) 
A6 
in base a quanto: na podstawie 
tego (wszystkiego), co 
vestire: ubierać 
vestirsi: ubierać się 
se stessa: samą siebie 
A7 
addormentarsi: zasypiać 
esprimersi (p.p. si è 
espresso): wyrażać się, 
wysławiać się 
elegantemente (avv.): 
elegancko 
A8 
parentesi (f.): nawias 
reciproco: wzajemny 
A9 
sbrigarsi: spieszyć się 
sentirsi male: czuć się źle 
B1 
in vetrina: na wystawie 
sklepowej 
vetrina: okno wystawowe, 
witryna 
taglia: rozmiar 
B2 
camicetta: bluzka, bluzeczka 
di viscosa: z wiskozy 
cotone (m.): bawełna 
seta: jedwab 
pelle (f.): skóra 
marrone: brązowy/a/e 
tacco: obcas 
in contanti: gotówką 
contanti (m.): gotówka 
B3 
a fiori: w kwiatki 
tessuto: tkanina 
di che colore?: jakiego 
koloru? 
credo di sì: sądzę, że tak 
che taglia porta?: jaki 
rozmiar pan / pani nosi? 
camerino: przymierzalnia; 
garderoba 
là (= lì): tam 
in fondo: w głębi, na końcu 
Le sta molto bene: bardzo 
dobrze na pani/panu leży, 
bardzo pani/panu pasuje 



Nuovo Progetto italiano 1b 
 SŁOWNIK 

 

 
 Edizioni Edilingua 9 

 

uno sconto del 20%: upust 
20% 
calzature: obuwie 
andare di moda: być w 
modzie 
che numero porta?: jaki 
numer pani/pan nosi? 
morbido: miękki 
quanto vengono?: ile 
kosztują? 
prezzi fissi: stałe ceny 
saldi: wyprzedaż 
B4 
dividersi: podzielić się 
nel rispettivo dialogo: w 
odpowiednim dialogu 
rispettivo: odpowiedni, 
odnośny 
B5 
suggerimento: sugestia, 
podpowiedź 
stile (m.): styl 
classico: klasyczny 
essere disposto a: być 
gotowym, skłonnym coś zrobić 
quant’è?: ile kosztuje? 
alla moda: modny, w modzie 
stretto: ciasny, wąski 
C1 
capo: sztuka odzieży, 
garderoby 
giacca da donna: żakiet 
giacca: marynarka; żakiet; 
kurtka 
cappotto: płaszcz 
camicia: koszula 
pantaloni: spodnie 
cravatta: krawat 
occhiali da sole: okulary 
słoneczne 
maglione (m.): sweter; gruby 
sweter sportowy, bluza 
giubbotto: kurtka 
C2 
sinonimo: synonim 
pullover: pulower, sweter w 
serek 
elegante: elegancki/a/ie 
indossare: nosić, mieć na 
sobie; zakładać 
t-shirt (f.): t-shirt, koszulka 
stoffa: materiał 
abbottonato: zapięty na 
guziki 
spogliarsi: rozbierać się 
C3 
rosa: różowy/a/e 

C5 
state parlando: właśnie 
mówicie 
D2 
prepararsi: przygotowywać 
się 
cambiarsi: przebrać się 
mettersi a: zabrać się do 
czegoś 
seriamente (avv.): poważnie, 
na serio 
arrabbiarsi: rozzłościć się 
avere torto: nie mieć racji 
D4 
impegnato: zajęty; 
zaangażowany 
rivolgersi (p.p. si è rivolto): 
zwrócić się 
occuparsi: zajmować się 
difendersi (p.p. si è difeso): 
bronić się 
E1 
caro: drogi 
golf: sweter, pulower 
E2 
congiuntivo: tryb łączący 
dettagliatamente (avv.): 
szczegółowo 
pazienza!: cierpliwości! 
F1 
vita da studente: życie 
studenckie 
chiaro: jasne, pewnie; jasny 
esagerare: przesadzać 
docente: uczący/a, 
nauczyciel/ka 
F2 
soggetto: podio 
F4 
trasformare: przekształcić 
ottimista: optymista/ka / 
optymistyczny/a/e 
F5 
amicizia: przyjaźń 
inutile: daremny/a/e, 
próżny/a/e; zbędny/a/e 
specificare: wyszczególniać, 
wymieniać 
contesto: kontekst 
G1 
comprensione: rozumienie; 
wyrozumiałość 
opportuno: właściwy, 
odpowiedni 
sciarpa: szal 
lana: wełna 
a righe: w paski 

riga: linia, kreska; linijka, 
wiersz 
rivestito di pelliccia: obszyty 
futrem 
rivestito: wykończony, 
wyłożony 
pelliccia: futro 
maglia: sweter; koszulka 
a maniche lunghe: z długim 
rękawem 
manica: rękaw 
rivelare: ujawnić, wyjawić, 
odsłonić 
G3 
relativamente (avv.): 
relatywnie, stosunkowo 
disponibilità: gotówka, suma 
do rozporządzenia 
G4 
avere intenzione di: mieć 
zamiar coś zrobić 
intenzione: zamiar, intencja 
Conosciamo l’Italia - La 
moda italiana 
raffinatezza: wytworność 
sviluppato: rozwinięty 
esportazione: eksport 
permettersi: pozwolić sobie 
capi firmati: markowa odzież 
alta qualità: wysoka jakość 
a prezzi più bassi: w niższych 
cenach 
sfilata: pokaz mody; defilada 
casa di moda: dom mody 
impero: imperium; cesarstwo 
tutto suo: indywidualny, 
niepowtarzalny 
negozi propri: własne sklepy 
stella di Hollywood: gwiazda 
Hollywood 
completo da uomo: garnitur 
tailleur: kostium damski, 
garsonka 
lusso: luksus 
alta società: wyższe sfery 
società: społeczeństwo 
produrre (p.p. ha prodotto): 
produkować 
articolo: artykuł 
fra l’altro: między innymi 
dirigere (p.p. ha diretto): 
prowadzić, kierować czymś 
dallo stile: o stylu 
profumi: perfumy 
vivace: żywy 
multicolore: 
różnokolorowy/a/e, 
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wielobarwny/a/e 
firmare: firmować; 
podpisywać 
di lusso: luksusowy/a/e 
è arrivato a costruire: udało 
mu się zbudować 
pian piano: powoli, 
powolutku 
piano (avv.): wolno, powoli 
un vero e proprio impero: 
prawdziwe imperium 
basato su: oparty na 
colorato: kolorowy 
clientela: klientela 
giovanile: młody/a/e; 
młodzieńczy/a/e 
tramite: poprzez, za 
pośrednictwem 
franchising: franchising 
provocatorio: prowokacyjny 
suscitare: wzbudzać 
polemica: polemika 
produttore: producent 
firma: rzadkie firma 
altrettanto: równie; nawzajem 
odpowiedź na życzenia 
gioiello: klejnot 
oro lavorato: wyroby 
złotnicze 
senza limiti: bez granic, 
nieograniczony/a/e 
limite (m.): granica, limit 
deve molto: zawdzięcza 
wiele 
ereditare: odziedziczyć 
azienda: przedsiębiorstwo, 
zakład, firma 
Glossario 
eleganza: elegancja 
finezza: finezja; delikatność; 
wrażliwość 
potente: potężny/a/e, 
wpływowy/a/e 
organizzazione: organizacja 
Autovalutazione 
informarsi: dowiadywać się, 
zasięgać informacji 
extralarge: rozmiar XL 
riquadro: czworobok; ramka 
 
Quaderno degli esercizi 
1 
calma: spokój 
3 
pettinarsi: czesać się 
4 
mettersi d’accordo: 

porozumieć się, dogadać się 
5 
riposarsi: odpoczywać 
8 
laurearsi: zdać egzamin 
magisterski, uzyskać dyplom 
magisterski 
stancarsi: męczyć się 
mettersi: założyć na siebie 
cappello: kapelusz 
9 
vergognarsi: wstydzić się  
farsi la barba: golić się 
10 
farsi male: zrobić sobie 
krzywdę 
infelice: nieszczęśliwy/a/e 
dimenticarsi (di): zapomnieć, 
nie pamiętać (o) 
11 
perdersi: stracić; zgubić się 
in forma: w formie 
avvicinarsi: zbliżać się 
16 
presentarsi: przedstawić się; 
zgłosić się, stawić się 
19 
cintura: pasek 
20 
operaio: robotnik  
21 
*occhiali da vista: okulary 
korekcyjne 
*lente (f.): soczewka 
*miopia: krótkowzroczność 
*montatura: oprawki 
*metallo: metal 
*calcolare: obliczyć 
 
 
UNITÀ 10 Che c'è stasera 
in TV? 
Libro dello studente 
Per cominciare 1 
programma televisivo (pl. 
programmi televisivi): 
program telewizyjny 
soap opera: opera mydlana 
quiz: quiz 
talk show: talk show 
Per cominciare 3 
trasmissione: transmisja 
tematica: tematyka 
sociale: społeczny/a/e 
conduttore: prowadzący 
A1 
zapping: zapping, szybkie 

przełączanie kanałów tv 
in gamba: zdolny, dobry 
telespettatore: telewidz 
solamente (avv.): tylko, 
jedynie 
sfruttare: wykorzystywać, 
wyzyskiwać 
in diretta: na żywo, 
bezpośrednio 
diretto: bezpośredni 
cerco di farti capire: próbuję 
uzmysłowić ci 
sottocultura: subkultura 
mi interessa: interesuje mnie 
interessare: interesować, 
ciekawić; dotyczyć 
altissimo: bardzo wysoki 
A4 
il giorno dopo: następnego 
dnia, nazajutrz 
dare fastidio: denerwować, 
przeszkadzać; męczyć, 
dokuczać; sprawiać kłopot, 
naprzykrzać się 
fastidio: przykrość, 
dokuczliwość; kłopot 
stupido: głupi 
fare il filosofo: filozofować, 
udawać filozofa 
insegnare: nauczać 
A6 
pronome indiretto: zaimek w 
funkcji dopełnienia dalszego 
indiretto: pośredni 
sciare: jeździć na nartach 
prestare: pożyczać 
A7 
ricostruire: rekonstruować 
documentario: film 
dokumentalny 
logico: logiczny 
tutto ciò: to wszystko co się 
stało, co widać itp. 
A8 
cinese: chiński/a; 
Chińczyk/Chinka 
portare fortuna: przynosić 
szczęście 
più volte: kilka razy 
prendere in giro: nabierać 
kogoś, kpić z kogoś 
A9 
costiera: wybrzeże 
inviare: wysłać 
telegramma: telegram 
congratulazioni: gratulacje 
frequentare: obcować, 
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przestawać z kimś 
concorso: konkurs 
opportunità: sposobność, 
okazja 
A10 
fotografia: zdjęcie, fotografia 
ad essere sincero: jeśli mam 
być szczery, szczerze mówiąc 
sincero: szczery 
B1 
in prestito: pożyczyć komuś 
prestito: pożyczka 
cassetta: kasetka, pudełko 
parere: wydawać się 
dispiacere: przykrość 
non mi va: nie chce mi się, 
nie mam ochoty 
B2 
lamentarsi: skarżyć się, 
narzekać 
spostare: przesunąć, 
przestawić 
non ci riesco: nie daję rady 
B3 
stereo: sprzęt stereo 
fare gli auguri: składać 
życzenia 
esso: on/ono zwykle w 
odniesieniu do rzeczowników 
nieosobowych 
C1 
conversazione: rozmowa, 
konwersacja 
Cesare: Cezar 
Cleopatra: Kleopatra 
radiotelevisione: radio i 
telewizja; telewizja, 
nadawanie programów tv 
legionario: legionista 
Romolo: Romulus 
Remo: Remus 
Cartagine: Kartagina 
finale (f.): finał 
reality: reality show 
ruota: koło 
attualità: aktualności 
ricevere: odbierać; 
przyjmować, otrzymywać 
anno zero: rok zero 
mi è antipatico: wydaje mi 
się antypatyczny 
puntata: odcinek filmu 
forza!: naprzód!; trzymaj 
się!, nie daj się! 
slogan: hasło, slogan 
non la perdo mai: nigdy go 
nie przepuszczam 

tarda serata: późny wieczór 
continente (m.): kontynent 
oltre: za, poza 
Mar Mediterraneo: Morze 
Śródziemne 
fa schifo: jest obrzydliwy/a/e 
schifo: obrzydzenie, odraza; 
obrzydliwość 
digitale: cyfrowy/a/e 
C2 
fan: fan/fanka 
satellitare: satelitarny/a/e 
C3 
commentare: komentować 
confrontare: porównać 
automobilismo: sport 
samochodowy, wyścigi 
samochodowe 
G. P. (Gran Premio): Grand 
Prix 
telefilm: serial telewizyjny 
C4 
notiziario: wiadomości, 
aktualności 
spot: spot 
episodio: odcinek, część 
rete (f.): kanał; sieć; gol 
varietà (m.): program 
rozrywkowy, variétés 
C5 
da 50 pollici: 50-calowy 
pollice (m.): cal 
servizio: serwis 
telecomando: pilot, 
urządzenie do zdalnego 
sterowania 
antenna: antena 
parabolico: paraboliczny 
C6 
a disposizione: do dyspozycji 
disposizione: dyspozycja; 
ustawienie; nastrój; skłonność 
presentatrice: prezenterka 
andare in onda: być 
nadawanym, transmitowanym 
uguale: taki/a/ie sam/a/o, 
jednakowy/a/e 
D1 
magico: magiczny 
fiaba: baśń, bajka 
sano: zdrowo/y 
D2 
battuta: kwestia, replika; 
cięta odpowiedź 
intervallo: przerwa 
pubblicitario: reklamowy 
articolo: artykuł 

essere stufo (di): mieć dość 
(czegoś) 
D3 
imperativo: tryb rozkazujący 
D4 
sogno: marzenie; sen 
partecipare: uczestniczyć 
D5 
mi serve: jest mi 
potrzebny/a/e, potrzebuję... 
altrimenti: w przeciwnym 
razie, inaczej, bo 
non la finisce più: już nie 
przestanie 
urlare: wrzeszczeć 
D6 
negativo: przeczący; 
negatywny 
D7 
spiritoso: dowcipny 
fiducia: zaufanie 
tradire – tradisco: zawieść; 
zdradzić 
E 
prendilo pure!: proszę, weź 
go/to!, możesz go/to wziąć 
pure: z trybem rozkazującym 
wyraża zachętę 
mal di gola: ból gardła 
gola: gardło 
coccolare: pieścić, 
rozpieszczać, tulić 
E2 
vacanze studio: wakacje 
połączone z nauką 
strappare: wyrwać, porwać 
redazione: redakcja 
girami quella e-mail: prześlij 
mi ten mail 
statistica: statystyka 
quotidiano: dziennik, gazeta 
codzienna 
al più presto: jak najszybciej 
lasciami dormire: daj mi 
pospać 
macché lezione?!: jakie tam 
lekcje?! 
macché!: ależ skąd!, skądże 
znowu! wyraża zaprzeczenie 
E3 
domattina (= domani 
mattina): jutro rano 
E6 
raddoppiare: podwajać się 
fa eccezione: wyjątek 
stanowi 
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F1 
*sempre dritto: cały czas 
prosto 
*dritto: prosto 
*centinaio (pl. centinaia): 
setka, około stu Uwaga: w pl. 
zmienia rodzaj na f. 
*metro: metr 
*fila: kolejka, ogonek 
*traversa: przecznica 
*incrocio: skrzyżowanie 
*sulla tua destra: po twojej 
prawej stronie 
F3 
indicazione: wskazówka, 
informacja 
altare (m.): ołtarz 
patria: ojczyzna 
G2 
i pro e i contro: za i przeciw 
caratteristica: cecha, 
właściwość 
mass media (m. pl.): masowe 
środki przekazu 
lato: strona 
positivo: pozytywny 
Conosciamo l’Italia – La 
televisione in Italia 
passatempo: sposób spędzania 
wolnego czasu, hobby 
in media: średnio 
media: średnia 
dividere (p.p. ha diviso): 
podzielić 
categoria: kategoria 
statale: państwowy/a/e 
ovvero: czyli; albo 
amministrazione: zarząd, 
administracja 
consiglio: rada 
governo: rząd 
finanziato: finansowany 
canone (m.): opłata stała, 
abonament 
abbonamento: abonament 
disporre di: dysponować 
czymś 
messaggio: komunikat, 
wiadomość 
sponsor: sponsor 
interrompere: przerywać 
terrestre: ziemski/a/ie; 
lądowy/a/e 
abbonato: abonent 
decodificatore: dekoder 
decina: dziesiątka; około 
dziesięć/ciu 

televendita: telezakupy 
diffusione: popularyzacja, 
rozpowszechnienie 
gratuitamente (avv.): 
bezpłatnie 
dedicare: poświęcać 
soddisfare: zadowalać 
esigente: wymagający/a/e 
Formula 1 (uno): Formuła 1 
La stampa italiana 
stampa: prasa 
malgrado: wbrew, pomimo 
testata: dziennik; tytuł, 
nagłówek 
copia: egzemplarz; kopia 
fondato: założony 
settimanale: tygodnik 
proprietà: własność 
ha sede: ma siedzibę 
sede (f.): siedziba 
nazione: naród 
organo: organ 
ufficiale: oficjalny/a/e, 
urzędowy/a/e 
partito: partia polityczna 
migliaio (pl. migliaia): tysiąc, 
około tysiąca Uwaga: w pl. 
zmienia rodzaj na f. 
inserto: dodatek, wkładka 
in bianco e nero: w czarno-
białym 
cronaca: kronika, wiadomości 
Glossario 
apparecchio: aparat, 
urządzenie 
fascicolo: zeszyt, broszurka 
Autovalutazione 
incidente (m.): wypadek 
stradale: drogowy/a/e 
miracolo: cud 
 
Quaderno degli esercizi 
1 
fare visita a qc.: odwiedzić, 
złożyć wizytę 
6 
offendersi: obrażać się  
8 
volere bene a: kochać kogoś 
10 
onesto: uczciwy 
16 
assaggiare: skosztować 
18 
serenità: pogoda ducha 
23 
*visto che: zważywszy że 

*linguaggio: mowa, język 
*costume (m.): zwyczaj 
*suggerire: podpowiedzieć, 
zasugerować 
*mensile (m.): miesięcznik 
*per quanto riguarda: jeśli 
chodzi o, co się tyczy 
*riguardare: dotyczyć 
*sorriso: uśmiech 
*arredamento: urządzenie, 
umeblowanie, wyposażenie 
wnętrz 
 
 
UNITÀ 11 Un concerto 
Libro dello studente 
Per cominciare 1 
elencare: wymienić, 
wyszczególnić 
locandina: plakat, afisz 
terzo mondo: trzeci świat 
Per cominciare 3 
seguito: dalszy ciąg 
A1 
andare a ruba: iść jak woda, 
być rozchwytywanym 
matto: szalony, oszalały 
andare matto per: szaleć na 
czyimś/jakimś punkcie 
troppo (avv.): zbyt wiele 
mandare a quel paese: 
posłać do diabła 
pure: też, nawet 
senso: sens; kierunek 
che ne so?: czy ja wiem? 
A3 
reagire – reagisco: reagować 
in mente: na myśli 
mente (f.): umysł, rozum; 
myśl 
A4 
tentativo: próba 
A6 
condizionale: 
warunkowy/a/e 
A7 
al posto tuo: na twoim 
miejscu 
proposta: propozycja 
A8 
irregolarità: nieregularność 
B1 
realizzabile: możliwy/a/e do 
spełnienia 
dare un’occhiata: rzucić 
okiem 
occhiata: rzut okiem, szybkie 
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spojrzenie 
autostrada: autostrada 
per paura del traffico: z obawy 
przed ruchem ulicznym 
circostanza: okoliczność 
B2 
biro (f. / pl. = biro): długopis 
passante: przechodzień 
ad alta voce: na głos, głośno 
voce (f.): głos 
premere: naciskać 
pulsante (m.): przycisk 
sacchetto: torebka 
plastikowa, reklamówka 
per piacere (= per favore): 
proszę przy formułowaniu 
próśb 
B3 
dimagrire – dimagrisco: 
chudnąć 
stare a dieta: być na diecie 
iscriversi: zapisać się 
aerobica: aerobik 
ortopedico: ortopeda / 
ortopedyczny 
nuoto: pływanie 
dietologo: dietetyk 
regolarmente (avv.): 
regularnie 
B4 
altrui: cudzy, czyjś inny 
confermato: potwierdzony 
testimone: świadek 
sui trent’anni: około 
trzydziestu lat 
coinvolgere (p.p. ha 
coinvolto): wciągnąć, 
wmieszać, wplątać 
scandalo: skandal 
presidente: prezydent; 
prezes 
patente (di guida – f.): prawo 
jazdy 
da un momento all’altro: 
lada chwila, w każdej chwili 
C1 
orgoglioso: dumny, ambitny; 
zarozumiały, wyniosły 
C2 
peggio (avv.): gorzej 
risolvere (p.p. ha risolto): 
rozwiązać 
rompere (p.p. ha rotto): 
zerwać 
esagerato: przesadny 
offeso: obrażony 
che fine hanno fatto?: co się 

z nimi stało? 
per la rabbia: ze złości 
C3 
essere sfortunato: nie mieć 
szczęścia, mieć pecha 
sveglia: budzik 
C6 
più del previsto: więcej niż 
było przewidziane 
C7 
meraviglioso: wspaniały, 
cudowny 
C8 
post-laurea: 
podyplomowy/a/e 
E1 
microfono: mikrofon 
batteria: perkusja 
cuffie: słuchawki 
chitarra: gitara 
tastiera: keyboard, 
instrument klawiszowy; 
klawiatura 
E2 
comporre: komponować; 
układać 
pianoforte (m.): fortepian 
volare: latać 
autore: autor 
E4 
indagine (f.): ankieta, 
sondaż; śledztwo 
importanza: znaczenie, 
waga, ważność 
dal vivo: na żywo 
tenersi: mieć miejsce, odbyć 
się 
E5 
collezione: kolekcja, zbiór 
raccolta: zbiór 
E6 
assistere (p.p. ha assistito): 
brać udział, być obecnym 
Conosciamo l’Italia - La 
musica italiana moderna 
lirico: liryczny 
musica leggera: muzyka lekka 
Belpaese: dosł. piękny kraj 
cantautore: piosenkarz 
wykonujący własne utwory, 
balladzista 
costituire: stanowić 
verso: wiersz, wers 
poesia: utwór poetycki; 
poezja 
raramente (avv.): rzadko 
banale: banalny/a/e 

amatissimo: uwielbiany 
spettatore: widz 
spericolato: wystawiający się 
na niebezpieczeństwo, pełen 
niebezpieczeństw 
alba: świt 
classifica: klasyfikacja 
riconosciuto: uznany 
influenzato: będący pod 
wpływem 
evidente: oczywisty/a/e 
influenza: wpływ, 
oddziaływanie; grypa 
etnico: etniczny 
ombelico: pępek 
serenata: serenada 
annoiarsi: nudzić się 
solitudine: samotność 
poiché: ponieważ może być 
użyte na początku zdania w 
przeciwnieństwie do perché 
prestigioso: prestiżowy, 
cieszący się autorytetem 
idolo: idol 
ritmico: rytmiczny 
melodico: melodyjny 
appassionare: wzbudzać 
entuzjazm; przejmować, 
poruszać 
numerosissimi: niezwykle 
liczni 
romanzo: powieść 
tenore: tenor 
non vedente: niewidzący 
palcoscenico: scena, estrada 
trasformarsi: przeobrazić się, 
przekształcić się 
spettacolare: 
spektakularny/a/e, 
widowiskowy/a/e 
premiare: nagradzać 
esponente: przedstawiciel 
musicista: muzyk 
Autovalutazione 
fare quattro passi: przejść 
się 
passo: krok 
toscano: toskański / 
toskańczyk 
strumento: instrument 
Colosseo: Koloseum 
Autovalutazione generale 
inizialmente (avv.): na 
początku, początkowo 
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Quaderno degli esercizi 
3 
segreteria: sekretariat 
4 
vietare: zabronić 
violento: agresywny 
5 
guadagnare: zarabiać; zyskać 
8 
perdonare: wybaczyć 
 
9 
separarsi: rozstać się 
10 
febbre (f.): gorączka 
13 
chitarra: gitara 
14 
stressante: stresujący/a/e 
16 
mal di testa, il: ból głowy 
25 
*giungla: dżungla 
*italo-americano: włosko-
amerykański 
*(ritornerò) in ginocchio da 
te: (wrócę) do ciebie na 
kolanach 
*da discoteca: 
dyskotekowy/a/e 
*contare: liczyć się; liczyć 
*sentimentale: 
sentymentalny/a/e 
*prova ad ascoltare: spróbuj 
posłuchać 
*de gustibus non est 
disputandum: o gustach się 
nie dyskutuje 
 
 
 
 


