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UNITÀ INTRODUTTIVA Benvenuti!
 
Libro dello studente 
unità, l’ (f.): розділ 
introduttivo: ввідний 
benvenuti (sg benvenuto): 
ласкаво просимо 
A 
parole, le: слова 
e: і 
lettere, le: букви 
A1 
osservate: розгляньте 
foto, le (sg. la foto): фото 
cosa: що 
è (inf. essere): є 
per: для 
voi: ви 
A2 
lavorate (inf. lavorare): 
працювати 
in в:  
coppia, la: пара  
abbinate: поєднайте 
queste: ці 
musica, la: музика 
spaghetti, gli: спагетті 
espresso, l’: еспрессо 
cappuccino, il: капучіно 
opera, l’: опера 
arte, l’ (f.): мистецтво 
moda, la: мода 
cinema, il (pl. i cinema): 
кіно 
conoscete: знаєте 
altrо: інший 
italianо: італійський 
A3 
letterа: буква, лист 
alfabeto, l’: алфавіт 
ascoltate: послухайте 
A4 
pronunciate: вимовіть 
lettera per lettera: по 
буквам 
A5 
pronuncia, la: вимова 
ripetete: повторіть 
casa, la: будинок 
ascoltare: слухати 
cosa, la: річ 
cucina, la: кухня 

scuola, la: школа 
gatto, il: кіт 
regalo, il: подарунок 
dialogo, il (pl. i dialoghi): 
діалог 
singolare: однина 
gusto, il: смак 
lingua, la: мова 
ciao: привіт, па-па 
cena, la: вечеря 
luce, la: світло 
pagina, la: сторінка 
giusto: правильно 
gelato, il: морозиво 
Argentina, l’: Аргентина 
chiavi, le (sg. la chiave): 
ключі 
macchina, la: машина 
maschera, la: маска 
pacchetto, il: пакет 
Inghilterra, l’ : Англія 
colleghi, i (sg. il collega): 
колеги 
margherita, la: ромашка 
Ungheria, l’: Угорщина 
A6 
scrivete: напишіть 
*1buongiorno: доброго 
дня 
*facile: легко 
*americani: американці 
*chi: хто 
*Genova: Генуя 
*amici, gli (sg. l’amico): 
друзі 
*centro, il: центр 
*corso: курс 
*pagare: платити 
B 
o: чи 
B1 
immagini, le (sg. 
l’immagine): малюнки 
notate (inf. notare): 
помічати 
B2 
giornale, il: газета 

                                               
1 Зірочкою позначені слова, які 
з’являються на аудіозаписі 

B3 
singolare: однина 
plurale: множина 
sostantivo: іменник 
maschile: чоловічий рід 
libro, il: книга 
studente, lo: студент 
femminile: жіночий рід 
borsa, la: сумка 
classe, la: клас 
alcuni: деякі 
irregolari (sg. irregolare): 
неправильні 
particolari (sg. 
particolare):особливі  
come: як 
sport, lo (pl. gli sport): 
спорт 
appendice, l’ (f.): додаток 
a pagina …: на сторінці … 
B4 
mettete i sostantivi al 
plurale: поставте 
іменники в множину 
mettere: класти, ставити 
finestra, la: вікно 
libreria, la: книжкова 
шафа 
pesce, il: риба 
notte, la: ніч 
albero, l’ : дерево 
treno, il: поїзд 
B5 
ragazzo, il: хлопець 
alto: високий 
rossa: червона 
aperta: відкрита 
nuova: нова 
aggettivi: прикметники 
seguire: слідувати 
le stesse regole: ті самі 
правила 
ragazza, la: дівчина 
C 
ciao, io sono Gianna: 
привіт, я Жанна 
io: я 
sono (inf. essere): є 
C1 
due: 2 
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mini dialoghi: міні діалоги 
C2 
di nuovo: знов 
completate: доповніть 
questi sono: це є 
questi (sg. questo): ці 
siete (inf. essere): ви є 
lui: він 
australiano: австралієць 
piacere: подобатись 
sei (inf. essere): ти є 
spagnola: іспанка 
sì: так 
e tu?: а ти 
tu: ти 
C3 
leggete: прочитайте 
tabella, la: табличка 
verbo, il: дієслово 
essere: бути 
lei: вона 
noi: ми 
loro: вони 
C4 
disegni, i (sg. il disegno): 
малюнки 
oralmente (avv.): усно 
costruite: побудуйте 
frasi, le (sg. la frase): 
фрази 
come nell’esempio: як у 
зразку 
esempio, l’ (pl. gli 
esempi): приклад 
brasiliana: бразилійка 
marocchino: марокканець 
argentini (sg. argentino): 
аргентинці 
C5 
ungherese: угорець 
inglese: англієць 
C6 
adesso (avv.): зараз 
presentate: представте 
vostro: ваш 
compagno, il: друг 
C7 
sorella, la: сестра 
uscita, l’: вихід 
ma: але 
schema, lo: схема 
C8 
*museo, il: музей 
*scendere: спускатися 
*isola, l’: острів 
*vestito, il: одяг 
*uscire: вихід 
 

D2 
articolo determinativo: 
означений артикль 
zio, lo (pl. gli zii): дядько 
la macchina di Paolo: 
машина Паоло 
ecco: ось 
studenti d’italiano: 
студенти з італійської 
moltо: багато 
calcio, il: футбол 
preferisco: надаю 
перевагу 
scusi: вибачте 
è questo l’autobus per il 
centro?: це автобус до 
центру? 
autobus, l’ (pl. gli 
autobus): автобус 
centro: центр 
D3 
stivali, gli (sg. lo stivale): 
чоботи 
zaino, lo: рюкзак 
zia, la: тітка 
panino, il: канапка, 
булочка 
aerei, gli: літаки 
numeri, i: номери 
D4 
bella: гарна 
piccoli: маленькі 
ristorante, il: ресторан 
moderni: сучасні 
giovane: молодий 
D6 
bagno, il: ванна 
famiglia, la: сім’я 
globale: глобальний 
zero, lo: нуль 
azione, l’: дія 
canzone, la: пісня 
mezzo: половина 
azzurro: голубий 
pezzo, il: кусочок 
pizza, la: піца 
D7 
*cognome, il: прізвище 
*meglio (avv.): краще 
*Svizzera, la: Швейцарія 
*esercizio: вправа 
*maggio: травень 
*vacanze, le: канікули 
*luglio: липень 
E  
chi è?: хто це 
E2 
verificare: перевіряти 

risposte, le: відповіді 
si chiama (inf. chiamarsi): 
називається 
che bella ragazza!: яка 
гарна дівчина! 
che: що 
tesoro: скарб 
e chiavi di casa: ключі від 
дому 
no: не 
dove: де, куди 
sai (inf. sapere): знаєш 
fratelli, i: брати 
davvero (avv.): справді 
quanti anni hanno?: 
скільки їм років 
quantо: скільки 
anni, gli: років 
mi chiamo: мене звати 
E3 
avere: мати 
E6 
chiedi: спитай 
tuo: твій 
rispondere: відповідати 
domande, le: питання 
come si scrive: як 
пишеться 
come: як 
suo: його/її 
nome, il: ім’я 
alla fine: в кінці 
fine, la: кінець 
E7 
consonanti, le (sg. la 
consonante): приголосні 
caffè, il (pl. i caffè): кава, 
кафе 
difficile: важкий 
oggetto, l’: предмет 
giallo: жовтий 
mamma, la: мама 
nonna, la: бабуся 
gonna, la: спідниця 
terra, la: земля 
corretto: правильний 
settimana, la: тиждень 
E8 
*note, le: ноти 
*penna, la: ручка 
*mano, la (pl. le mani): 
рука 
*stella, la: зірка 
*bicchiere, il: стакан 
*latte, il: молоко 
*doccia, la: душ 
*torre, la: вежа 
*bottiglia, la: пляшка 
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*pioggia, la: дощ 
test finale: підсумковий 
тест 
 
Appendice 
grammaticale 
grammaticale: 
граматичний 
abitudine, l’ (f.): звичка 
ecc. (eccetera): і т.д. 
attore, l’ (m.): актор 
sapore, il: смак 
problema, il: проблема 
tema, il: тема 
programma, il: програма 
clima, il: клімат 
telegramma, il:телеграма  
panorama, il: панорама 
turista, il/la: турист/ка 
barista, il/la: бармен 
tassista, il/la: таксист 
pessimista, il/la: 
песиміст/ка 
regista, il/la: режисер 
crisi, la: криза 
analisi, l’ (f.): аналіз 
tesi, la: тезис 
sintesi, la: синтез 
perifrasi, la: перифраз 

enfasi, l’ (f.): емфаза 
(перебільшення) 
ipotesi, l’ (f.): гіпотеза 
amaro: гіркий 
re, il: король 
film, il: фільм 
città, la: місто 
università, l’ (f.): 
університет 
virtù, la: позитивна якість 
auto, l’ (f.): автомобіль 
moto, la: мотоцикл 
serie, la: серія, 
модельний ряд 
specie, la: вид 
fuoco, il: вогонь 
albergo, l’ (m.): готель 
accento, l’ (m.): наголос 
cade (inf. cadere): падає 
penultima: передостанній 
sillaba, la: склад 
eccezioni, le: винятки 
greco, il: грецький 
medico, il: лікар 
psicologo, lo: психолог 
terzultima: третій з кінця 
incarico, l’ (m.): 
доручення 
obbligo, l’ (m.): обов’язок 

forme, le: форми 
chirurgo, il: хірург 
stomaco, lo: шлунок 
terminano: закінчуються 
archeologo, l’ (m.): 
археолог 
indicano: вказують 
personа, lа: особа 
usiamo: вживаємо 
cominciano: починаються 
yogurt, lo: йогурт 
gnomo, lo: гном 
pneumatico, lo-il: шина 
 
Quaderno degli esercizi 
quaderno: зошит 
2 
seguenti (sg. seguente): 
наступні 
7 
modello: модель  
8 
precedente: попередній 
13 
età, l’ (f.): вік 
Test finale 
B 
scegli: обери 
 

 

 
UNITÀ 1 Un nuovo inizio 

 
Libro dello studente 
inizio: початок 
Per cominciare... 
cominciare: починати 
Per cominciare 1 
spiegate (inf. spiegare): 
поясніть 
nella vostra lingua: на 
вашій мові 
più importante: 
найважливіший 
più: більше 
importante: важливий 
perché: чому 
un: неозначений артикль 
lavoro: робота 
una: неозначений 
артикль 
amore: кохання 
Per cominciare 2 
quali di queste parole: які 
з цих слів 

capite (inf. capire): 
розумієте 
notizia: звістка 
direttore: директор 
orario: розклад 
gentile: милий 
agenzia: агенція 
fortunata: удачлива 
Per cominciare 3 
fra due ragazze: серед 
двох дівчат 
fra: між, через 
secondo voi: на вашу 
думку 
secondo: згідно 
parlano (inf. parlare): 
говорять 
A 
e dove lavori adesso?: де 
ти зараз працюєш 
A1 
indicate (inf. indicare): 
вкажіть 

se: чи 
affermazioni: 
ствердження 
vere: правильні 
false: неправильні 
telefona (inf. telefonare): 
телефонує 
ogni giorno: щодня 
giorno: день 
non: не 
ancora (avv.): ще 
in una farmacia: в аптеці 
farmacia: аптека 
tornare: повертатися 
a casa: додому 
prende (inf. prendere): 
бере 
metrò, il: метро 
pronto?: алло 
come stai?: як справи 
e tu?: а ти? 
bene (avv.): добре 
tempo: час 
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hai ragione: маєш рацію 
senti (inf. sentire): чуєш 
cioè: тобто 
non lavoro più: більше не 
працюю 
in un’agenzia di viaggi: в 
туристичній агенції 
viaggi, i (sg. il viaggio): 
подорожі 
che bello!: як добре! 
contenta: задоволена 
molto (avv.): дуже 
simpatici (sg. simpatico): 
симпатичний 
carino: милий 
l’orario d’ufficio: робочий 
розклад 
ufficio, l’: офіс 
apre alle 9: відкривається 
в 9 
apre (inf. aprire): 
відкривається 
chiude (inf. chiudere): 
закривається 
a che ora arrivi?: в якій 
годині приходиш? 
che: що, який 
ora: година 
arrivi (inf. arrivare): 
прибувати 
finisco di lavorare: 
закінчую працювати 
finisco (inf. finire): 
закінчую 
dopo venti minuti: через 
20 хвилин 
dopo (avv.): потім, після 
minuti: хвилини 
brava: молодець (до 
дівчини) 
sono contenta per te: я за 
тебе рада 
A4 
tutto: все 
poi (avv.): потім 
vicino (avv.): поряд 
20 minuti dopo: через 20 
хв. 
A5 
inserite (inf. inserire): 
вставте 
accanto al pronome: 
поряд з займенником 
accanto (avv.): поряд 
pronome, il: займенник 
personale: особовий 
 

A6 
presente indicativo: 
теперішній час 
coniugazione: дієвідміна 
dormire: спати 
offrire: дарувати, 
пропонувати 
partire: відправлятися 
spedire - spedisco: 
відправляти 
unire - unisco: 
об’єднувати  
pulire - pulisco: чистити 
chiarire - chiarisco: 
висвітлювати 
A7 
l’esempio: приклад 
secondo: другий 
tipo: тип 
quando: коли 
oggi (avv.): сьогодні 
che cosa: що 
guardare: дивитися 
televisione, la: 
телебачення 
mangiare: їсти 
insegnante: викладач 
domani (avv.): завтра 
B1 
colonne: колонка 
destra: права сторона 
caro: дорогий 
aspettare: чекати 
amica: подруга 
occhi, gli (sg. l’occhio): очі 
verdi (sg. verde): зелені 
capelli: волосся 
biondi: біляві 
purtroppo (avv.): нажаль 
portare: носити, брати з 
собою 
anche: також 
fidanzato: наречений 
Medicina: Медицина 
studiare: вчити 
uomo, l’ (pl. gli uomini): 
чоловік 
come me: як я 
già (avv.): вже 
B2 
testo: текст 
articolo indeterminativo: 
неозначений артикль 
palazzo: будівля 
studentessa: студентка 
edicola: газетний кіоск 
diario: щоденник 

giornata: день 
mio: мій 
castani: каштанові 
intelligente: розумний 
donna: жінка 
speciale: особливий 
forse (avv.): можливо 
solo (avv.): лише 
B3 
sostituire: заміняти 
quello: той 
stipendio: зарплата 
basso: низький 
pesante: важкий 
attore: актор 
famoso: відомий 
viso: обличчя 
idea: ідея 
interessante: цікавий 
B4 
storia: історія 
tema, il (pl. i temi): тема 
partita, la: партія, матч 
B5 
grande: великий 
C 
di dove sei?: звідки ти є? 
C1 
incontro: зустріч 
tra: між 
protagonisti, i (sg. il 
protagonista): головні 
герої 
precedente: попередній 
sottolineare: 
підкреслювати 
espressioni: врази 
usare: використовувати 
informazione: інформація 
scusa: вибач 
per andare in centro?: як 
проїхати до центру 
andare: йти 
fermate, le: зупинки 
grazie: дякую 
prego: будь ласка 
qui: тут 
allora: отже 
ben arrivata: ласкаво 
просимо 
complimenti: вітаю! 
Vicino а: поряд з 
abitare: жити 
in via Verdi: на вулиці 
Верді 
anch’io: я також 
a presto: до зустрічі 

4 
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presto (avv.): скоро 
C3 
ultima fermata: остання 
зупинка 
dare: давати 
francese: француз 
per motivi di lavoro: по 
роботі 
D2 
*buonanotte: добраніч 
*anche a Lei: Вам також 
*Lei: Ви 
*signora, la: пані 
*vai (inf. andare): йдеш 
*vado (inf. andare): йду 
*al supermercato: в 
супермаркет 
*come va?: як справи? 
*va (inf. andare): йде 
*così e così: так собі 
*così (avv.): таким чином 
*buonasera: доброго 
вечора 
salutare: вітати 
buon pomeriggio: доброго 
дня (після обіду) 
buon (buono): хороший 
pomeriggio, il: час після 
обіду 
informale: неформальний 
ci vediamo: побачимось 
arrivederci: до побачення 
arrivederLa: до побачення 
(при звертанні на Ви) 
formale: формальний 
D3 
immaginare: уявляти 
seguente: наступний 
situazionе: ситуація 
palestra: спортзал 
D4 
università, l’ (pl. le 
università): університет 
mattina: ранок 
esci (inf. uscire): виходиш 
biblioteca:  
al bar: в барі 
verso le 18: коло 18 год. 
serata: вечір 
in discoteca: на дискотеці 
E1 
sa (inf. sapere): знає 
se permette: якщо Ви 
дозволите 
permettere: дозволяти 
svizzera: швейцарка 

in vacanza: на канікулах 
visitare: відвідувати 
ecco perché: ось чому 
E2 
differenze: відмінності 
in italiano: на італійській 
possibile: можливо 
dare del tu: звертатися на 
ти 
persona: особа 
oppure: або 
dare del Lei: звертатися 
на Ви 
forma di cortesia: 
ввічлива форма 
esistere: існувати 
simile: подібний 
E3 
cominciare: починати 
signorina, la: панянка 
qualcuno: хтось 
continuare: продовжувати 
F1 
lungo: довгий 
naso: ніс 
F2 
mettete in ordine: 
розставляти по порядку 
bruna: брюнетка 
abbastanza (avv.): досить 
magra: худа 
simpatica: симпатична 
F3 
mancare: бракувати 
aspetto: вигляд 
vecchio: старий 
brutto: негарний 
corti: короткі 
neri : чорні 
carattere, il: характер 
sembrare: здаватися 
antipatico: неприємний 
allegro: веселий 
triste: сумний 
scortese: неввічливий 
F4 
testa: голова 
fronte, la: чоло 
bocca: рот 
braccio, il (pl. le braccia): 
рука 
dito, il (pl. le dita): палець 
F5 
a turno: по черзі 
senza dire: не говорячи 
dire: казати 

gli altri: інші 
devono (inf. dovere): 
мусять 
F6 
descrivere: описувати 
miglior amico: кращий 
друг 
miglior (migliore): кращий 
età: вік 
Autovalutazione 
autovalutazione: 
самооцінка 
ricordare: згадувати 
contrario: антонім 
nascoste: заховані 
controllare: перевіряти 
soluzioni, le: рішення 
soddisfatti: задоволені 
fontana: фонтан 
 
Quaderno degli esercizi 
1 
abitare: жити 
lettera: лист, буква 
di solito: зазвичай 
2 
vivere: жити 
mai (avv.): ніколи 
Belgio, il: Бельгія 
francese: француз 
5 
classica: класична 
7 
trasforma (inf. 
trasformare): перетвори 
9 
coreano: корейський 
giapponese: японський 
tedesco: німець 
porta, la: двері 
10 
giardino: сад 
11 
imparare: вивчати 
canadese: канадець 
Test finale 
A 
cane, il: собака  
C 
risolvi (inf. risolvere): 
виріши 
cruciverba, il: кросворд 
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UNITÀ 2 Come passi il tempo libero? 
 
Libro dello studente 
passare: проводити 
tempo libero: вільний час 
libero: вільний 
Per cominciare 1 
amare : любити 
nel tempo libero: у вільний час 
al cinema: в кіно 
a teatro: в театр 
giocare: грати 
videogiochi: відеоігри 
Per cominciare 2 
intervista: інтерв’ю 
Per cominciare 3 
una prima volta: вперше 
confermare: підтверджувати 
ipotesi, l’ (f.): припущення 
A 
rivista: журнал 
intervistare: опитувати 
A1 
spesso (avv.): часто 
la sera: вечір 
sportivo: спортивний 
fine settimana, il: вихідні 
sempre (avv.): завжди 
all’estero: закордоном 
estero: іноземний 
al lago: на озері 
lago: озеро 
sappiamo tutto sulla tua 
carriera: знаємо все про твою 
кар’єру 
sapere: знати, вміти 
carriera: кар’єра 
poco (avv.): мало 
vita: життя 
privatо: особистий 
fare: робити 
a dire la verità: правду кажучи 
verità: правда 
ma quando posso: але, коли 
можу 
potere: могти 
gioco a calcio: граю в футбол 
come molti sanno: як багато хто 
знає 
nazionale, la: національна 
збірна 
cantante: співак 
inoltre: крім того 
qualche volta: іноді 
qualche: декілька 
gli amici più intimi: найближчі 
друзі 

bere: пити 
qualcosa: щось 
invece: навпаки, замість 
non ho voglia di uscire: не 
маю бажання виходити 
avere voglia (di): бажати 
voglia: бажання 
venire: приходити 
da me: до мене 
un po’: трохи 
tv, la: ТБ 
natura: природа 
facciamo delle gite: 
ходимо на прогулянки 
gitа: прогулянка, 
подорож 
pescare: ловити рибу 
tournée, la: турне 
la settimana prossima: 
наступного тижня 
prossimо: наступний 
per due concerti: на 2 
концерти 
concertо: концерт 
A2 
giornalista: журналіст 
A3 
di solito: зазвичай 
restare: залишатися 
A5 
a quest’ora: в такий час 
stasera: сьогодні ввечері 
ballare: танцювати 
stanchi: втомлені 
a scuola: в школі 
dall’aeroporto: з 
аеропорту 
aeroporto: аеропорт 
A6 
cercare: шукати 
regolare: правильний 
vedere: дивитися 
particolarità: особливість 
A7 
fare colazione: снідати 
colazione: сніданок 
questa volta: цього разу 
i tuoi genitori: твої батьки 
tuoi: твої 
genitori, i: батьки 
lezione: урок 
B 
vieni con noi?: підеш з 
нами 
 

B1 
dovere: мусити 
oggi è venerdì: сьогодні 
п’ятниця 
venerdì, il: п’ятниця 
volere: хотіти 
al mare: на море 
mare, il: море 
volentieri: з задоволенням 
bel tempo: хороша погода 
tempo: час, погода 
in città: в місті 
pensare: думати 
certo: точно 
che ne dici di: як ти 
дивишся на те, щоб… 
bigliettо: квиток 
mi dispiace: мені шкода 
mia madre: моя мати 
madre, la: мати 
B2 
punto: точка, пункт 
ottimо: найкращий 
invitare: запрошувати 
accettare: приймати 
invito: запрошення 
rifiutare: відкидати 
con piacere!: з 
задоволенням 
d’accordo!: згода 
perché no?: чому б і ні 
B3 
arte: мистецтво 
mostra: виставка 
insieme: разом 
fare spese: робити 
покупки 
spese: витрати 
C1 
entrare: заходити 
sbagliare: помилятися 
colore: колір 
vincere: перемагати 
tutto quello che...: все те, 
що 
C2 
verbi modali: модальні 
дієслова 
potere: могти 
infinito: інфінітив 
momento: момент 
professore: викладач 
per favore: будь ласка 
prego: будь ласка 
volere: хотіти 
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a pranzo: на обід 
pranzo: обід 
fare tardi: запізнюватися 
tardi (avv.): пізно 
dovere: мусити 
a letto : в ліжко 
letto: ліжко 
ospedale, l’ (m.): лікарня 
girare: повертати 
sinistra: ліво 
Stati Uniti, gli: США 
C3 
sabato mattina: в суботу зранку 
sabato: субота 
in montagna: в гори 
montagna: гора 
superare: здавати 
esame, l’ (m.): іспит 
D 
dove abiti?: де ти живеш? 
D1 
organizzare: організовувати 
festa: свято 
a casa mia: у мене вдома 
solo che...: лише 
in periferia: на околиці 
vicino allo stadio: поряд зі 
стадіоном 
stadio: стадіон 
in autobus: на автобусі 
appartamento: квартира 
al quinto piano: на шостому 
поверсі 
quinto: п’ятий 
piano: поверх 
ascensore: ліфт 
sperare: сподіватися 
comodo: зручний 
luminoso: світлий 
balcone, il: балкон 
camera da letto: спальня 
camera: кімната 
euro, l’ (pl. gli euro): євро 
affitto: оренда 
al mese: в місяць 
mese, il: місяць 
ne vale la pena: воно того варте  
valere: вартувати, мати 
значення 
pena: біль, покарання 
D2 
stanzа: кімната 
soggiorno: вітальня 
salotto: вітальня 
studio: кабінет 
ripostiglio: комора 
 

D3 
descrizione: опис 
ideale: ідеальний 
a quale piano è: на якому 
поверсі є 
D4 
numeri cardinali: кількісні 
числівники 
numeri ordinali: порядкові 
числівники 
E1  
preposizionе: прийменник 
banca: банк 
Londra: Лондон 
a una festa: на святі 
a piedi: пішки 
Germania: Німеччина 
da solo: сам 
ottobre, l’ (m.): жовтень 
F1 
segnare: відмічати 
sull’agenda: у щоденнику 
agenda: щоденник 
impegnо: завдання, 
задача 
lunedì, il: понеділок 
martedì, il: вівторок 
mercoledì, il: середа 
giovedì, il: четвер 
venerdì, il: п’ятниця 
sabato, il: субота 
domenica, la: неділя 
appuntamento: зустріч 
*uno di questi giorni: на 
днях 
*impossibile: неможливо 
*ho molto da fare: я маю 
багато справ 
*compleanno: День 
народження 
*mai (avv.): ніколи 
*seriо: серйозний 
F2 
vario: різноманітний 
G1 
che ora è?: яка година? 
che ore sono?: яка 
година? 
l’orologio: годинник 
e un quarto: чверть по… 
meno: за… 
mezzogiorno: південь 
(12.00) 
mezzanotte: північ 
(24.00) 
meno un quarto: за 
чверть 

G2 
disegnare: малювати, 
креслити 
lancettа: стрілка 
G3 
formulare: формулювати 
modello: зразок 
Conosciamo l’Italia 
I mezzi di trasporto 
urbano 
mezzi di trasporto urbano: 
міський транспорт 
mezzо: засіб 
trasporto: транспорт 
urbano: міський 
1 
esattо: точний 
usatо: вживаний 
tram: трамвай 
mentre: в той час як 
comprare: купувати 
tabaccheria:  
stazionе: станція 
metropolitana: 
метрополітен 
macchinettа: машинка 
(тут компостер) 
automaticо: автоматичний 
acquisto: покупка 
in genere: зазвичай 
passeggero: пасажир 
convalidare: 
підтверджувати 
timbrare: компостувати 
corsa: їзда 
si trovano (inf. trovarsi): 
знаходяться 
su internet: по інтернету 
prima di salire: перед 
посадкою 
prima (avv.): перед 
salire: підніматися 
appena (avv.): щойно 
2 
linea: лінія 
3 
veramente (avv.): 
насправді 
esistente: існуючий 
auto, l’ (pl. le auto): 
автомобіль 
mezzi pubblici: 
громадський транспорт 
quindi: отже 
traffico: дорожній рух 
problema: проблема 
grave: серйозний 
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a causa: через 
atmosfera: атмосфера 
pulitо: чистий 
trovare: знаходити 
parcheggio: парковка 
per fortuna: на щастя 
fortuna: щастя 
personа: особа 
motorino: мопед 
bicicletta: велосипед 
infine: зрештою 
taxi, il: таксі 
tassì, il: таксі 
ovviamente (avv.): очевидно 
costoso: дорогий 
in campagna: за містом 
campagna: село 
servizi: послуги 
4 
paese, il: країна, місцевість 
gente, la: люди 
costare: коштувати 
5 
lettera: лист, буква 
raccontare: розповідати 
Glossario:  

glossario: тлумачний 
словник 
negozio: магазин 
vendere: продавати 
di uso quotidiano: 
щоденного вжитку 
viaggiare: подорожувати 
luogo: місце 
lasciare: лишати 
Autovalutazione 
abitazione: 
місцепроживання 
orizzontale: 
горизонтальний 
verticale: вертикальний 
ponte, il: міст 
Firenze: Флоренція 
 
Appendice 
grammaticale 
morire: помирати 
piacere: подобатись 
porre: ставити, класти 
rimanere: залишатися 
scegliere: вибирати 
sedere: сидіти 

spegnere: вимикати 
tenere: тримати 
tradurre: перекладати 
trarre: діставати 
proporre: пропонувати 
esporre: виставляти 
togliere: знімати 
cogliere: зривати 
raccogliere: збирати 
mantenere: підтримувати 
ritenere: стримувати 
produrre: виробляти 
ridurre: зменшувати 
distrarre: розтягувати 
attrarre: приваблювати 
 
Quaderno degli esercizi 
12 
dopodomani (avv.): 
післязавтра 
1° test di 
ricapitolazione (unità 
introduttiva, 1 e 2) 
ricapitolazione: підсумок 

 
 

UNITÀ 3 Scrivere e telefonare 
 

Libro dello studente 
Per cominciare 1 
posta elettronica: 
електронна пошта 
posta: пошта 
busta: конверт 
francobollo: марка 
buca delle lettere: 
поштова скринька 
cellulare, il: мобільний 
Per cominciare 2 
comunicare: спілкуватися 
Per cominciare 3 
presente: присутній 
riuscire (a): вдаватися 
al telefono: по телефону 
telefono: телефон 
consigliare: радити 
sa già come fare: вже 
знає як щось зробити 
mandare: відправляти 
pacco: пакунок 
A1 
chiamare: телефонувати, 
кликати 

vicino: поряд 
qua: тут 
proprio: саме, власний 
appunto: точно 
perfetto: супер! 
necessario: необхідний 
imbucare: кидати лист в 
скриньку 
cassetta per le lettere: 
поштова скринька 
almeno: принаймні 
credere: вірити,вважати 
A2 
a coppie: в парах 
A4 
preposizioni articolate: 
злиті прийменники 
lingua parlata: розмовна 
мова 
A5 
Olanda: Голландія 
guanti:  рукавички 
cassetto: ящик 
di chi sono questi libri : чиї 
це книжки 

tavolo: стіл 
A6 
semplice: простий 
chiesa: церква 
in particolare: а саме 
Sud, il: Південь 
comunale: комунальний, 
міський 
commerciale: торговий 
A7 
significato: значення 
blu: синій 
partitivo: частковий 
un po’ di: трохи 
zucchero: цукор 
B1 
sicuro: впевнений 
dalle tre alle cinque: від 3 
до 5 
fino alle 20: аж до 20 
fino: до 
pranzare: обідати 
cenare: вечеряти 
orario di apertura: 
розклад роботи 



Nuovo Progetto italiano 1a 
 

Словник українською мовою 
 

 

apertura: відкриття 
B3 
negozio: магазин 
abbigliamento: одяг 
ufficio postale: пошта 
postale: поштовий 
C1 
abiti : одяг 
dentro (avv.): всередині 
armadio: шафа 
televisore: телевізор 
camino: камін 
sediа: стілець 
intorno а (avv.): навколо 
dietro (avv.): позаду 
scrivania: письмовий стіл 
tavolino: журнальний 
столик 
davanti а (avv.): перед 
lampada: лампа 
sulla parete: на стіні 
parete, la: стіна 
divano: диван 
tra: між, через 
poltrone: крісло 
tappeto: килимок 
sotto (avv.): під 
quadro: картина 
sopra (avv.): над 
pianta: рослина 
C2 
scegliere: вибирати 
a destra del: з права від 
specchio: дзеркало 
cuscinо: подушка 
C3 
è vero che: а правда, що 
sciopero: страйк 
generale: загальний 
meccanico: механік 
esser in ritardo: 
запізнюватись 
ritardo: запізнення 
lo so: я це знаю 
tremendo: жахливий 
troppо: забагато 
C4 
vaso: ваза 
D1 
qualcosa di interessante: 
щось цікаве 
in tv: по телевізору 
probabilmente (avv.): 
можливо 
su quale canale?: на 
якому каналі 
canale, il: канал 

beh: ну 
magari: можливо 
più tardi: пізніше 
partita di calcio: 
футбольний матч 
D2 
esprimere: виражати 
incertezza: невпевненість 
dubbio: сумнів 
E1 
di chi è?: чиє це? 
E2 
possessivi: присвійні 
займенники 
resto: решта 
perciò: тому 
però: однак, тим неменше 
F1 
fra 10 minuti: через 10 
хв. 
grazie mille: дуже дякую 
una delle due valigie: одна 
з 2 валіз 
nessun problema: жодних 
проблем 
nessuno: жоден 
figurati (inf. figurarsi): не 
страшно 
appunti: записи 
grazie tante: дуже дякую 
di niente: нема за що 
niente: нічого 
F2 
ringraziare: дякувати 
ringraziamento: подяка 
non c’è di che: нема за що 
ti ringrazio: дякую тобі 
G 
vocabolario: словник 
abilità: здатність 
provate a completare: 
спробуйте заповнити 
provare: пробувати 
G1 
stagione: сезон 
autunno: осінь 
inverno: зима 
primavera: весна 
estate, l’ (f.): літо 
gennaio: січень 
febbraio: лютий 
marzo: березень 
aprile, l’ (m.): квітень 
maggio: травень 
giugno: червень 
luglio: липень 
agosto: серпень 

settembre, il: вересень 
ottobre, l’ (m.): жовтень 
novembre, il: листопад 
dicembre, il: грудень 
G3 
informazioni richieste: 
необхідна інформація 
prezzo: ціна 
modello: зразок, модель 
scoperta: відкриття 
America: Америка 
abitante: житель 
scooter: скутер 
nascita: народження 
costo: вартість 
villa: вілла 
sognare: мріяти 
G4 
ascolto: прослуховування 
G5 
in breve: коротше 
breve: короткий 
Conosciamo l’Italia  
Scrivere un’e-mail o  una 
lettera 
(informale/amichevole)... 
amichevole: люб’язний  
carissimo: дуже дорогий 
baciare: цілувати 
abbracciare: обнімати 
baci: поцілунки 
il bacione: гарячий 
поцілунок 
mittente, il: відправник 
destinatario: отримувач 
ricevere: отримувати 
sigla: скорочення 
provincia: провінція 
meno (avv.): менше 
codice, il: код, індекс 
avviamento: пуск 
abbreviazione: 
скорочення 
dottore: лікар 
ingegnere: інженер 
professoressa: 
викладачка 
utile: корисний 
conseguenza: наслідок, 
висновок 
dunque: отже 
opposizione: протидія 
comunque: однак; щоб 
не… 
al contrario: навпаки 
aggiunta: додаток 
non solo: не лише 
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d’altra parte: з іншого 
боку 
concludere: робити 
підсумки 
argomento: аргумент 
riassumere: 
підсумовувати 
in altri termini: інакше 
кажучи 
il termine: термін, період 
...e telefonare. 
chiamata: дзвінок 
interurbano: міжміський 
bisogna (inf. bisognare): 
треба 
digitare: набирати 
prefisso: код 
desiderato: бажаний 
e così via: і так далі 
generalmente(avv.): в 
загальному 
disturbare: турбувати 
evitare: уникати 
dopo le 10: після 10 
di sera: вечора 
percentuale, la: 
відсоткове відношення 
mondo: світ 
quasi (avv.): майже 
tutti: всі 
telefonino: мобільний 
телефон 
diffusо: розповсюджений 
tecnologiа: технологія 
relativо: що відноситься 
telecomunicazioni: 
телекомунікація 
numeri utili: корисні 
номери 
cittadini: громадяни 
turista: турист 
il carabiniere:  
pronto: готовий 
intervento: втручання 
pronto 
intervento/soccorso:  

швидка допомога 
gratuito: безкоштовний 
emergenza: 
непередбачуваний 
випадок 
sanitaria: санітарний 
in tempo reale: одразу 
reale: реальний 
polizia: поліція 
soccorso: допомога 
in caso di: у випадку 
caso: випадок 
pericolo: небезпека 
calamità: біда 
utilizzare: 
використовувати 
non sia possibile: не 
можливо 
diversi: різноманітні 
enti, gli (sg. l’ente): 
установи 
interessate: зацікавлений 
vigili del fuoco: 
пожежники 
vigili, i (sg. il vigile): той, 
що слідкує 
fuoco: вогонь 
infanzia: дитинство 
gestito da: той, що 
керується 
raggiungibile: доступний 
telefonia: телефонний 
зв'язок  
fisso: фіксований 
incendio: пожежа 
somiglianze: подібності 
cabina telefonica: 
телефонна кабіна 
cabina: кабіна, будка, 
каюта 
scheda: карточка 
giornalaio: продавець 
газет 
Glossario 
mobile: мобільний 

improvviso: 
непередбачуваний 
difficoltà: складність 
corpo: тіло, корпус 
protezione: захист 
civile: громадський 
prestare: надавати 
aiuto: допомога 
compreso: включаючи 
box: окреме приміщення 
Autovalutazione 
avvocato: адвокат 
di fronte (a): навпроти 
gruppo: група 
estraneo: чужий, лишній 
piazza: площа 
campo: поле 
 
Quaderno degli esercizi 
6 
centrale: центральний 
7 
Russia: Росія 
8 
modo: метод, манера 
11 
spettacolo: спектакль 
12 
entrata: вхід 
14 
distanza: відстань 
20 
fogliа: листочок 
(рослини) 
temperatura: температура 
22 
*quiz: вікторина 
*monumentо: пам’ятник  
*pendente: висячий 
*galleria: галерея 
*maschio: чоловічої статі 
*castello: замок 
*campanile, il: дзвіниця 
*duomo: собор 

 
 

UNITÀ 4 Al bar 
 

Libro dello studente 
Per cominciare 3 
tranquillo: спокійний 
tutti e due: обидва 
A1 
come hai passato il fine  

settimana?: як ти провів 
вихідні 
non c’è male: непогано 
male (avv.): погано 
niente di speciale: нічого 
особливого 

solitо: звичайний 
bere (p.p. ha bevuto): 
пити 
antico: старовинний 
Caffè: кафе, кава 
ieri (avv.): вчора 
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collega, la: колега 
film, il: фільм 
be’: ну 
essere (p.p. è stato): бути 
divertente: цікавий 
rimanere (p.p. è rimasto) : 
залишатися 
fare (p.p. ho fatto): 
робити 
un sacco: мішок 
invece, sì: навпаки 
nel pomeriggio: після 
обіду 
in gran fretta: з поспіхом 
sala: зал 
intenso: насичений 
insomma: зрештою 
A4 
riassunto: короткий зміст 
insieme a: разом з 
A6 
ausiliare, l’ (m.) : 
допоміжне дієслово 
al dente: трохи 
недоварений 
dente, il: зуб 
cartoline: листівки 
un anno fa: рік тому 
come mai: як так? 
dare una festa: 
організовувати свято 
A7 
orale: усний 
l’altro ieri: позавчора 
l’estate scorsa: минулого 
літа 
scorsо: минулий 
in punto: точно 
B1 
sospettare: підозрювати 
furto: крадіжка 
avvenuto: що трапився 
agente, l’ (m./f.): агент 
cercare di: намагатися 
verificare: перевіряти 
quello che è scritto: те, що 
написане 
scritto: письмовий 
mensa: їдальня 
dentista: дантист 
B2 
dipendere (p.p. è dipeso): 
залежати 
scelta: вибір 
verbi di movimento: 
дієслова руху 
movimento: рух 

ritornare: повертатися 
rientrare: повертатися 
giungere (p.p. è giunto): 
приходити 
verbi di stato in luogo: 
дієслова стану 
verbi intransitivi: 
неперехідні дієслова 
succedere (p.p. è 
successo): траплятися 
morire (p.p. è morto): 
помирати 
nascere (p.p. è nato): 
народжуватися 
piacere (p.p. è piaciuto): 
подобатись 
servire: служити 
diventare: ставати 
durare: тривати 
verbi riflessivi: зворотні 
дієслова 
alzarsi: вставати 
svegliarsi: прокидатися 
lavarsi: митися 
verbi transitivi:перехідні 
дієслова  
ridere (p.p. ha riso): 
сміятися 
piangere (p.p. ha pianto): 
плакати 
camminare: ходити 
sia … sia: або … або 
cambiare: міняти 
ultimamente (avv.): 
останнім часом 
scendere (p.p. è/ha 
sceso): спускатися 
correre (p.p. è/ha corso): 
бігти 
B3 
ora (avv.): зараз 
intero: цілий 
quel giorno: того дня 
subito (avv.): раптом 
aula: аудиторія 
intorno alle due: коло 
другої 
come sempre: як завжди 
circa: приблизно 
lì: там 
venire (p.p. è venuto): 
приходити 
B4 
anzitutto: передусім 
per prima cosa: передусім 
B6 
correggere: виправляти 

spendere: витрачати 
accendere: вмикати 
decidere : вирішувати 
soffrire: страждати 
vivere: жити 
perdere: губити 
proporre: пропонувати 
spegnere: вимикати 
promettere: обіцяти 
discutere: обговорювати 
lista: список 
completa: повний 
B7 
in tempo: вчасно 
bugia: брехня 
tutto il giorno: весь день 
campionato: чемпіонат 
C1 
colloquio di lavoro: 
співбесіда 
direttrice, la: директриса 
laureata: та, що закінчила 
ВУЗ 
economia: економіка 
commercio: комерція 
per quanto tempo?: як 
довго… 
andare via: йти геть 
nel settembre scorso: 
минулого вересня 
in tutto: в цілому 
da allora: з того часу 
allora (avv.): тоді 
C2 
data: дата 
precisa: точна 
elementare: 
елементарний, 
початковий 
C3 
avvenimenti: події 
scambiatevi (inf. 
scambiarsi): обміняйтесь 
entrare in circolazione: 
входити в обіг 
ospitare: приймати гостей 
Giochi Olimpici: 
Олімпійські Ігри 
invernali (sg. invernale): 
зимові 
repubblica: республіка 
inventare: винаходити 
radio, la: радіо 
trionfare: святкувати 
перемогу 
festival: фестиваль 
sezione: відділення 
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propostо: 
запропонований 
C4 
posizione: позиція 
avverbio: прислівник 
D1 
illustrazioni: ілюстрації 
avere fame : хотіти їсти 
fame, la: голод 
listino: список 
menù: меню 
vorrei (inf. volere): я б 
хотів/ла 
dopo pranzo: після обіду 
tramezzino: бутерброд 
anzi: натомість, зовсім ні 
cornetto: круасан 
cameriere, il: офіціант 
acqua: вода 
minerale: мінеральний 
prosciutto crudo: 
сирокопчена шинка 
prosciutto: шинка 
crudo: недоварений 
lattina: консервна банка 
deciso: рішучий 
D3 
ognuno: кожен 
tè, il: чай 
camomilla: ромашка 
tazza: горнятко 
cioccolata/о: шоколад 
panna: вершки 
freddo: холодний 
dolci, i (sg. il dolce): 
солодощі 
coppa: бокал 
torta: торт 
zabaione, lo: сабайон 
(тонізуючий напій) 
stracciatella: 1) 
страччателла (бульон, 
заправленный взбитыми 
яйцами и тёртым сыром) 
2) страччателла 
(сливочное мороженое с 
кусочками шоколада) 
bibite: напої 
spremuta: сік 
arancia, l’ (pl. le arance): 
апельсини 
birra: пиво 
birra alla spina: бочкове 
пиво 
bianco: білий 
pomodoro: помідор 
 

D4 
ordinare: замовляти 
avere sete: хотіти пити 
sete, la: спрага 
D5 
stamattina: сьогодні 
вранці 
in fretta: з поспіхом 
rumore: шум 
relazione: зв'язок, 
доповідь 
di seconda mano: 
вживаний 
affrontare: нападати, 
порівнювати 
scusa: вибачення 
E2 
esistere (p.p. è esistito): 
існувати 
più o meno: більш-менш 
parlatene: поговоріть про 
це 
fuori (avv.): назовні 
posto: місце 
E3 
trascorso: минувший 
Conosciamo l’Italia 
Gli italiani e il bar 
sosta: пауза 
programma, il  (pl. i 
programmi): програма 
giornaliero: щоденний 
ora di pranzo: обідня 
година 
seguito da: за яким слідує 
barista: бармен 
banco: прилавок, барна 
стійка 
cassa: каса 
ritirare: отримувати, 
забирати 
scontrino: чек 
accogliente: гостинний, 
затишний 
ospitale: гостинний 
più che altro: в 
основному, скоріше 
ritrovo: місце зустрічей 
di ogni età: будь-якого 
віку 
giocare a carte: грати в 
карти 
piacevole : приємний, 
люб’язний 
sedersi: сідати 
ai tavolini: за столиками 
in piazza: на площі 

semplicemente (avv.): 
просто 
marciapiede, il : тротуар 
godere: насолоджуватися 
sole, il: сонце 
chiacchierare: балакати 
tazzina: горнятко 
ad esempio: наприклад 
leggendario: легендарний 
scherzare: жартувати 
passeggiare: 
прогулюватись 
tipici esempi: типові 
приклади 
locale, il: місцевість 
soprattutto: понад усе 
in piedi: стоячи 
insegna: вивіска 
tantissime: багаточислені 
Glossario 
ricevuta: квитанція 
provare: пробувати 
pagamento: оплата 
punto di incontro: місце 
зустрічі 
scritta: письмова 
situata: розташована 
esterno: зовнішній 
Il caffè 
riferirsi – mi riferisco: 
відноситися, посилатися 
dal gusto: смаком 
aroma, l’ (m.): аромат 
forte: сильний 
milanese: міланський 
macchina per il caffè: 
кавоварка 
da bar: для барів 
permettere: дозволяти 
preparare: готувати 
velocità: швидкість 
preparazione: 
приготування 
consumazione: 
споживання 
vita di tutti i giorni: 
буденне життя 
simbolo: символ 
pochissimo: трошечки 
piena: повна 
sapore, il: смак, присмак 
leggero: легкий 
ristretto: густий, міцний 
ghiaccio: лід 
liquore: лікер 
caldo: тепло 
bevanda: напій 
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il frate: брат (монах) 
cappuccini: капуцини 
in pratica: на практиці:  
trattarsi (di): йтися 
schiuma: тема 
consiglio: порада 
invece di: натомість 
infatti: зрештою 
impensabile: неймовірний 
pasto: їжа, прийом їжі 
benissimo (avv.): дуже 
добре 
a tutte le ore: у будь-який 
час 
preferito: улюблений 
modo: метод, манера 
Glossario 
profumo: запах 
cibo: їжа 
creare: створювати 
monaco: монах 
appartenere (a): 
належати 
ordine religioso: 
монарший орден 
religioso: релігійний 
crema: вершки 
incredibile: неймовірний 
Caffè, che passione! 
passione: захоплення 
al giorno: на день 
pomeriggio: після обідній 
час 
rito: звичай 
irrinunciabile: невід’ємний 
sacchi: мішки 
importato: завезений 
pari a: що дорівнює 
tonnellatа: тонна 
restante: решта 

consumo: споживання 
posto di lavoro: робоче 
місце 
consumate: споживати 
caffettiere: кавоварка 
ad uso domestico: для 
домашнього 
використання 
domestico: домашній 
la più usata: найбільш 
вживана 
іn pochi minuti: за кілька 
хвилин 
Glossario 
abitudine: звичка 
sacra: святий 
chilо: кілограм 
famigliare: домашній, 
сімейний 
Autovalutazione 
imparare: вивчати 
localizzare: визначати 
місцезнаходження 
spazio: простір 
all’inizio: спочатку 
può darsi: можливо 
con lo sconto: зі знижкою 
sconto: знижка 
 
Appendice 
grammaticale 
ammettere: допускати 
appendere: підвішувати 
concedere: допускати 
crescere: зростати 
deludere: розчаровувати 
difendere: захищати 
dirigere: керувати, 
направляти 
distinguere: відрізняти 

distruggere: руйнувати 
dividere: розділяти 
escludere: виключати 
esplodere: вибухати 
insistere: наполягати 
muovere: рухати 
nascondere: ховати 
offendere: ображати 
risolvere: вирішувати 
rompere: ламати 
spingere: штовхати 
uccidere: вбивати 
 
Quaderno degli esercizi 
8 
novità: новинка 
lavanderia: пральня 
10 
matematica: математика 
12 
aranciata, 
l’ (sg.):: апельсиновий 
напій 
13 
birreria: пивна 
15 
*succo: сік 
*beata te!: щастить тобі! 
*cotto: варений, 
(закоханий по вуха) 
*non ti preoccupare (inf. 
preoccuparsi): не 
переймайся 
*cucchiaini: ложечки 
tonno: тунець 
maionese, la: майонез 
uova, le (sg. l’uovo): яйця 
16 
incontrare: зустрічати 

 
 

UNITÀ 5 Feste e viaggi 
 

Libro dello studente 
Per cominciare 1 
trascorrere (p.p. ho 
trascorso): проводити 
(час) 
Per cominciare 3 
nuovamente (avv.): знов 
Natale, il: Різдво 
lontano da: далеко від 
а Capodanno: на Новий 
Рік 

A1  
ancora no: ще ні 
quest’anno: цього року 
prenotare: замовляти 
sorpresa: сюрприз 
treno ad alta velocità: 
швидкісний поїзд 
però: однак, тим не 
менше 
giro: тур, прогулянка 
un bel po’: недешево 

anche se: хоча 
offerta: пропозиція 
sito: сайт 
da qualche parte: десь 
suoi: свої 
l’ultimo dell’anno: 
останній день року 
festeggiare: святкувати 
buone feste: Веселих свят 
buon viaggio: хорошої 
подорожі 
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buon Natale: щасливого 
Різдва 
buon anno: щасливого 
Нового Року 
A3 
a Natale: на Різдво 
iniziale: початковий 
augurare: вітати 
A4 
come no: Ще б (пак) 
bellissima: дуже гарна 
A5 
brevemente (avv.): 
коротко 
A6 
futuro semplice: простий 
майбутній час 
futuro: майбутній, 
майбутнє 
finalmente (avv.): нарешті 
cucinare: готувати їжу 
smettere (di): кидати 
(переставати) 
per le vacanze: на 
канікули 
architetto: архітектор 
A8 
in basso: внизу 
progetti: плани 
giorno e notte: вдень і 
вночі 
previsioni: прогноз 
laurea: диплом 
piovere: дощити 
bravissimo: чудово 
promesse: обіцянки 
va bene: добре 
di più: більше 
periodo ipotetico: сложное 
предложение с условным 
придаточным 
andare avanti: рухатись 
вперед, продовжувати 
avanti: вперед 
da domani: з 
завтрашнього дня 
B1 
biglietteria: білетна каса 
controllo: контроль 
binario: перон 
B2 
branо: уривок 
Intercity: міжміський 
швидкий поїзд 
Eurostar: швидкий поїзд 
підвищеного комфорту 

andata e ritorno: квиток в 
обидві сторони 
compreso: включаючи 
supplemento: надбавка 
arrivo: прибуття 
al binario 8: на 8 перон 
anziché: натомість 
B6 
impiegato: службовець 
consultare: звертатися за 
довідкою 
mappa: карта 
C1 
settimana bianca: 
відпочинок на лижах 
turno: черга 
dopo che: після того як 
C3 
composto: складний 
lo stesso: той самий 
C4 
lotto: лотерея 
D1 
*fa freddo: зимно 
*tira vento:  дує вітер 
*vento: вітер 
*nemmeno: також не, 
навіть не 
*nuvola: хмара 
*ti ricordi (inf. ricordarsi): 
ти пам’ятаєш 
*all’improvviso: раптом 
*pessimista: песимістка 
*meteo: метеопрогноз 
nuvoloso: хмарно 
previsioni del tempo: 
прогноз погоди 
rinunciare: відмовлятися 
D2 
Nord, il: Північ 
*nuvolosità: хмарність 
*su tutta la penisola: на 
всьому півострові 
*penisola: півострів 
*nebbia: туман 
*possibilità: можливість 
*il temporale: гроза  
*graduale: поступовий 
*miglioramento: 
покращення 
*moderati: помірні 
*mosso: схвильований, 
бурний 
*temperaturа: 
температура 
*diminuzione: зменшення 
sereno: ясно 

variabile: перемінний 
neve, la: сніг 
calmo: спокійний 
debolе: слабий 
stabile: стабільний 
aumento: збільшення 
D3 
svolgere (p.p. ha svolto): 
здійснювати 
nevicare: йти (про сніг) 
D4 
cielo: небо 
coperto: похмурий, 
покритий 
agitato: бурний 
E1 
periodo: період 
dappertutto: всюди 
stradа: дорога, шлях 
illuminatо: освітлений 
affollatо: переповнений 
(людьми) 
il parente: родич 
fare la spesa: робити 
покупки 
ripieno: фарширований 
spumante, lo: ігристе 
вино 
naturalmente (avv.): 
звичайно 
tradizionale: традиційний 
cosiddetta: так звана 
piene di: повні 
Epifania: Богоявлення 
Pasqua: Паска 
scherzo: жарт 
è permesso: можна 
Ferragosto: Успіння 
Богородиці 
tacchino: індик 
panettone, il: панеттоне 
Carnevale, il: Карнавал 
cenone, il: святкова 
вечеря 
località: місцевість 
scompartimento: купе 
crociera: круїз 
valige: валізи 
bagagli, i (sg. il bagaglio): 
багаж 
destinazione: 
призначення 
nave, la: корабель 
prenotazione: 
бронювання 
tariffa: тариф 
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E2 
in futuro: в майбутньому 
Conosciamo l’Italia 
Gli italiani e le feste 
bambini: діти 
babbo: тато 
doni: подарунки 
insieme a: разом з 
adulti: дорослі 
addobbare: прикрашати 
albero di Natale: різдвяна 
ялинка 
presepe, il: ясла 
farcito: фарширований 
pollo: курка, півень 
arrosto: жарке 
specialità: фірмова страва 
regionali (sg. regionale): 
регіональний 
pandoro: пандоро 
tavolа: стіл 
appendere (p.p. ha 
appeso): вішати 
calze: панчохи 
Befana:  
vecchietta: старуха 
carbone, il: вугілля 
cattivо: поганий 
mascherarsi: маскуватися 
il costume: костюм 
noto: відомий 
cattolica: католицька 
cadere: падати 
uovo, l’ (pl. le uova): яйце 
di cioccolata: шоколадний 
nascondere: ховати 
proverbio: приказка 
nazionale: національний 
anniversario: річниця 
seconda guerra mondiale: 
ІІ Світова війна 
guerra: війна 
mondiale: світовий 
durante: протягом 
estive: літні 
celebrare: святкувати 
ascesa: вознесіння 
vergine: діва 
popolari (sg. popolare): 
народні 
palio: скачки 
regata: регата 
storica: історична 
giostra: рицарський 
турнір 
saracino: сарацин 
contenere: містити 

Unità: одиниця, елемент 
Glossario 
abbellire: прикрашати 
assunzione: вознесіння 
salita: підйом 
gara: змагання 
cavallo: кінь 
barche: човен 
il cavaliere: лицар 
armatо: озброєний 
I treni in Italia 
distanzа: відстань 
rete ferroviaria: залізниця 
coprire (p.p. ha coperto): 
покривати 
territorio: територія 
qualità: якість 
offerti: запропоновані 
piuttosto: скоріше, 
переважно 
esigenza: вимога 
locale: місцевий 
collegare: з’єднувати 
interno: внутрішній 
fermarsi: зупинятися 
diretto: прямий 
interregionale: 
міжрегіональний 
vicinо: сусідній 
veloce: швидкий 
livello: рівень 
comodità: зручність 
principale: основний 
standard:  
comfort:  
ristorazione: громадське 
харчування 
includere (p.p. ha incluso): 
включати 
rapidо: швидкий 
lussuosо: розкішні 
creati: створені 
designer: дизайнер 
oltre: понад 
all’ora: на годину 
agevolazioni: пільги 
anziani: старі 
modalità: норми, 
формальності 
attiva: діяльність 
a bordo: на борту 
necessità: необхідність 
vantaggi, i (sg. il 
vantaggio): переваги 
acquistare: купувати 
comodamente (avv.): 
зручно 

per telefono: по телефону 
partenza: відправлення 
eliminare: виключати 
attesa: очікування 
presso: поряд 
sportello: віконечко 
carta di credito: кредитка 
funzionare: діяти 
conferma: підтвердження 
carrozza: вагон 
assegnati: назначені 
sufficiente: достатній 
fornire - fornisco: 
постачати 
personale, il: персонал 
provvedere: доставляти 
stampare: друкувати 
oltre: крім, понад 
differire - differisco: 
відрізнятися 
Glossario 
bisogno: потреба 
particolarmente (avv.): 
особливо 
raffinato: витончений 
facilitazione: полегшення 
Autovalutazione 
sposare: одружуватися 
puntuale: точно 
direttamente (avv.): 
прямо 
ombrello: парасоля 
pullman, il: туристичний 
автобус 
 
Appendice 
grammaticale 
dimenticare: забувати 
 
Quaderno degli esercizi 
4 
ferie, le: відпустка 
migliorare: покращувати 
7 
chissà: хтозна 
come al solito: 
8 
mettere da parte: 
відкладати 
mobili, i (sg. il mobile): 
11 
ginnastica: гімнастика 
16 
*sciare: кататись на 
лижах 
*depliant: брошура 
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*specializzata: що 
спеціалізується 

*volo: переліт 
*ragionevole: розумний 

*esperienza: досвід 
a testa: за штуку
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