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UNITÀ 6 A cena fuori

 
Libro dello studente 
fuori: за межами, назовні 
Per cominciare 1 
romantica: романтична 
Per cominciare 3 
litigare: сваритися 
A 
cuore, il: серце 
A1 
strano: дивний 
da nessuna parte: нікуди 
amica del cuore: 
найкраща подруга 
permesso: дозвіл 
A2 
riconoscere: впізнавати 
A3 
sorpresa: несподіванка, 
сюрприз, здивування 
giustificare: 
виправдовувати 
comportamento: 
поведінка  
A4 
padre: батько 
spiegazioni: пояснення 
figlia: донька 
fare il filo (a): залицятися 
до… 
colpa: вина 
A6 
mi piacciono: мені 
подобаються 
cugino: кузен 
perdere la testa: втрачати 
голову 
grazie a: завдяки 
conoscenze: знайомства, 
знання 
enorme: величезний 
conferenze: конференції 
all’angolo: на куті 
legata: пов’язана  
fantastica: фантастична 
vicini: сусіди 
musicale: музичний 
casa di campagna: 
заміський будинок 
stupenda: вражаюча 
B1 
albero genealogico: 
генеалогічне дерево 
rapporto: зв'язок  

parentela: родичі 
B2 
marito: чоловік 
nipote, il/la: племінник, 
онук 
moglie, la: дружина 
figlio: син 
papà: тато 
sorellina: сестричка 
B3 
nonno: дідусь 
bici, la: велик 
B4 
membro: член 
C1 
piatto: страва 
cucchiaio: ложка  
coltello: ніж 
forchetta: виделка 
tovagliolo: серветка 
tovaglia: скатертина 
C2 
*zona: зона, район 
*avere fame da lupi: бути 
голодним як вовк:  
*avere bisogno (di): 
потребувати 
*primo: перший 
*pasta: макаронні вироби 
*tagliatelle: домашня 
локшина 
*funghi: гриби 
*qualcos’altro: щось інше 
*lasagne: лазанья 
*secondo: друге 
*carne, la: м'ясо  
*bistecca ai ferri: стейк на 
грилі 
*vitello: телятина 
*verdure: овочі, зелень 
*antipasto : закуска 
*contorno: гарнір 
*insalata: салат 
saporito: смачний 
C3 
bolognese: болонський 
C4 
antipasto freddo: холодні 
закуски 
specialità della casa: 
фірмова страва 
vino: вино 
cucina: кухня 

piccante: пікантний 
affatto (avv.): зовсім 
olive: олива 
C5 
desiderare: бажати 
C6 
ordinazioni: замовлення 
bruschetta: брускетта 
(підсмажений хліб з 
оливковим маслом, сіллю, 
перцем і часником) 
misto: змішаний 
salmone, il:  
affumicato: копчений 
ragù: рагу 
penne : вид макаронів 
all’arrabbiata:  
arrabbiata: зла 
farfalle : метелики 
ai quattro formaggi: з 4 
сирами 
formaggi, i (sg. il 
formaggio): сири 
fettuccine: вид 
макаронів(домашня 
лапша) 
rigatoni, i (sg. il rigatone): 
вид макаронів(крупні) 
sugo: соус 
linguine: сочевиця 
risotto: різотто 
ai frutti di mare: з 
морепродуктами 
frutti: плоди 
aglio: часник 
scaloppine: ескалоп 
involtini: зрази 
romana: римська 
maialino: порося 
al forno: запечена в 
духовці 
forno: духовка 
filetto: філейна частина 
insalata Caprese: салат 
Капрезе 
marinara: морська 
napoletana: неапольська 
siciliana: сіцилійська 
calzone, il: закрита піца, 
рулет 
mele: яблука 
frutta: фрукти 
fresca: свіжа 
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di stagione: сезонний 
grigio: сірий 
*indeciso: нерішучий 
*parere, il: думка 
*chef, lo: шеф 
*mi raccomando (inf. 
raccomandarsi): благаю  
*naturale: природній  
C8 
pepe, il: перець 
sale, il: сіль 
salato: солений 
cotta: варена, печена 
D1 
spuntino: перекус 
pausa pranzo: обідня 
перерва 
pausa: перерва, пауза 
siccome: оскільки 
avere fretta: поспішати 
al massimo: максимум 
volerci: потребувати 
fette biscottate: тости 
fette: скибки 
burro: масло 
miele, il: мед 
metterci: затрачати(час) 
saltare: скакати, 
пропускати 
merenda: підвечірок 
a posto: в порядку 
in ogni caso: у будь-якому 
разі 
a quell’ora lì: в таку 
годину 
D2 
pane, il: хліб 
biscotti: печиво 
cereali, i (sg. il cereale): 
мюслі  
D3 
spettacolo: спектакль 
D4 
cuocere (p.p. ha 
cottoварити):  
cottura: варіння, 
смаження 
un quarto d’ora: чверть 
години 
E1 
dizionario: словник 
affettare: нарізати 
скибками 
friggere (p.p. ha fritto): 
смажити 
mescolare: перемішувати 
grattugiare: терти 

salame, il: ковбаса 
E2 
a cosa servono: для чого 
потрібні 
utensili da cucina: 
кухонне приладдя 
pentola: каструля 
tegame, il: пательня 
cavatappi, il: штопор 
colapasta, il: друшляк 
grattugia: терка 
tagliere, il: дощечка 
pentola a pressione: 
скороварка  
pressione: тиск 
mestolo: черпак 
E3 
in base a : на основі 
base, la: основа 
finora: дотепер 
apprezzati: ті, що 
цінуються 
prodotti: продукти 
alimentari (sg. 
alimentare): харчові  
occasione: нагода 
E4 
viaggio di lavoro: 
відрядження 
ritenere: затримувати, 
запам’ятовувати 
Conosciamo l’Italia 
Gli italiani a tavola 
a tavola: за столом 
apprezzare: цінувати 
buona cucina: хороша 
кухня 
popoli: народи 
arabi: арабські 
austriaci: австрійський 
ricette: рецепти  
esportare: експортувати 
nel lontano 1292: у 
далекому 1292 
leggenda: легенда 
Cina: Китай 
etruschi: етруски 
Medioevo: Середньовіччя 
introdurre (p.p.ha 
introdotto): вводити  
maestri:  
diffondersi (p.p. si è 
diffuso): 
розповсюджуватись  
egizi: єгипетський 
focaccia: коржик, 

лепёшка, заготовка для 
піци 
sorta: сорт, вид  
rotondo : круглий 
sottile: тонкий 
Rinascimento: 
Відродження 
poveri: бідний 
arricchire - arricchisco: 
збагачувати 
classi, le (sg. la classe): 
класи 
ricche: багаті 
regina: королева 
desiderio: бажання 
pizzaiolo: той, хто робить 
піцу 
tricolore: триколірний 
bandiera: прапор 
basilico: базилік 
conquistare: 
завойовувати 
teorie: теорії 
origini, le (sg. l’origine): 
походження  
considerare: вважати 
invenzione: винахід 
Glossario 
fantasia: фантазія, уява 
secolo: століття 
a.C. (avanti Cristo): до 
н.е.  
spessore: товщина 
caratterizzato: 
охарактеризований 
rinnovamento: 
відновлення 
artistico: художній 
culturale: культурний 
La pasta 
1. 
istruzioni: вказівки 
ingredienti, gli (sg. 
l’ingrediente): інгредієнти  
gr. (grammi): грам   
pancetta: грудинка 
grattugiato: тертий 
olio: олія 
extravergine: холодного 
вжитку  
sbattere: взбивати 
parmigiano: пармезан 
tagliare: різати 
a cubetti: на кубики 
rosolare: підрум’янити 
alluminio: алюмінієвий 
aggiungere: додавати 

2 
Edizioni Edilingua 



Nuovo Progetto italiano 1b 
 

Словник українською мовою 
 

 
Edizioni Edilingua 

3 

moderato: помірний 
serviteli: подайте їх 
scolateli: злийте з них 
воду 
scolare: зливати воду(з 
макаронів) 
mescolateli: перемішати їх 
condimento: приправа, 
заправка 
Glossario 
pancia: живіт 
maiale, il: свиня 
assomigliare: бути 
подібним 
bacon, il: бекон 
lento: повільний 
ottenere: отримувати 
rossastro: червонуватий 
togliere: збирати 
rendere: віддавати, 
повертати 
aceto: оцет 
2. 
abbinamenti: подвоєння 

gnocchi: книдлі 
fusilli: макарони-
спіральки 
Dove mangiano gli 
italiani... 
richiedere : вимагати 
secca: сухий 
parecchiо: чимало 
alternative: альтернативи 
qualsiasi: будь-який 
trattorie: трактир 
varietà, la: різноманіття 
ambiente, l’ (m.): 
оточення 
economica: економічний 
osterie: таверна, 
харчевня 
frequentate: що 
відбуваються 
per mancanza di tempo: 
через брак часу 
mancanza: брак, нестача 
paninoteca: булочна 
nutritiva: поживна 

Autovalutazione 
possesso: власність 
attimo: мить 
brioche: булочка 
maschio: особа чоловічої 
статі 
 
Quaderno degli esercizi 
3 
conto: рахунок 
6 
metà: половина 
7 
fiori, i (sg. il fiore): квіти 
geloso: ревнива 
8 
indirizzo: адреса 
10 
autista, l’: водій 
guidare: водити машину 
gallina: курка 
13 
specialmente (avv.): 
особливо 

 

 
 

UNITÀ 7 Al cinema 
 
Libro dello studente 
Per cominciare 2 
attrice, l’ (f.): актриса 
segreto: секрет 
psicologo: психолог 
Per cominciare 3 
trama: сюжет 
A1 
peccato: шкода 
thriller, il: тріллер 
psicologico: 
психологічний 
di quelli che piacciono a 
te: з тих, які тобі 
подобаються 
mannaggia: чорт забирай 
racconta un po’: розкажи 
трохи 
fino a quando: допоки 
un altro: інший 
sparire- sparisco: зникати 
scusa pronta: готова 
відмазка  
manager: менеджер 
contratto: контракт 
squillare: задзвонити 

praticamente (avv.): 
практично 
doppia vita: подвійне 
життя 
addirittura: навіть, одразу 
sposarsi: одружуватися 
matrimonio: весілля 
A3 
comportarsi: поводитися 
A4 
distratto: розсіяний 
girare delle scene: знімати 
сцени 
per niente: даром, у 
жодному разі 
in realtà: насправді 
A6 
imperfetto: незавершений 
A7 
cioccolatini: шоколадні 
цукерки 
ospiti, gli (sg. l’ospite): 
гості 
suoceri: батьки чоловіка 
чи дружини 
a bocca aperta: з 
відкритим ротом 

A8 
porre: класти, ставити 
tradurre: перекладати 
B1 
risate: взрив сміху 
ripensare: обдумувати 
ci penso: я про це 
подумаю 
occhiali: окуляри 
forte: сильний 
costume da bagno, il: 
купальник 
B2 
evento: подія 
ricordi: спогади 
B3 
abituale: звичний 
ripetuta: повторювана 
da giovane: в молодості 
conclusa: завершена 
contemporanee: 
одночасні 
nervoso: нервовий 
frigorifero: холодильник 
a lungo: довго 
interrotta: перервана 
suonare : дзвонити 
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B4 
vecchio amico: старий 
друг 
B5 
portava i jeans: носив 
джинси 
maglietta: майка 
celeste: небесний 
era seduto su: сидів на 
in continuazione: 
безперервно 
compagnia: компанія 
timido: скромний 
stare insieme: бути разом 
felici (sg. felice): щасливі 
in giro: кругом 
deserta: пустинний 
impazienti (sg. 
impaziente): нетерплячий 
pendente: висячий 
B6  
vignette: карикатура 
racconto: розповідь 
storiella: анекдот, 
невеличка історія 
originale: оригінальна 
B7 
riga: лінія, ряд 
duro lavoro: важка робота 
duro: наполегливий, 
важкий 
risultato: результат 
chiaro: ясний, світлий 
C1 
*tragedia: трагедія 
*commedia: комедія 
*un granché: нічого 
особливого 
*neppure: навіть не … 
*eppure: однак, все ж 
таки 
*critiche: критика 
*mezz’ora: пів години 
C4 
trapassato prossimo: 
минула дія, яка відбулася 
раніше за іншу минулу 
avvenire: 1)траплятися, 
2) майбутній 
C5 
per cena: на вечерю 
D1 
regista: режисер 
tant’è vero che:  
premio: нагорода 
regia: режисура 
Festival di Cannes:  

geniali (sg. geniale): 
геніальні 
sicuramente (avv.): точно 
D2 
stimare: поважати 
genere, il: жанр 
gialli: жовтий, 
скандальний, детектив 
fantascienza: науково-
фантастичний 
avventura: пригода 
personaggio: персонаж 
motivare: мотивувати 
accordo: згода 
disaccordo: незгода 
E2 
stampa: преса 
pubblicità: реклама 
E3 
interpretazione: 
виконання 
Conosciamo l’Italia 
Il cinema italiano 
moderno 
autobiografico: 
автобіографічний 
paradiso: рай 
paese, il: країна, 
місцевість 
pianista: піаніст 
oceano: океан 
Mediterraneo: 
Середземномор’я 
paura: страх 
parodia: пародія 
attraverso: через 
interpretare: виконувати 
(роль, музика) 
caimano: кайман 
postino: поштар 
affascinante: чудовий 
poeta, il: поет 
cileno: чілійський 
successo: успіх 
ladro: злочинець 
nemico: ворог 
ciclone, il: циклон 
trio: тріо 
realizzare: здійснювати 
di grande successo: дуже 
успішний 
rappresentare: 
представляти 
comico: комічний 
fenomenale: 
феноменальний 
showman: шоумен 

televisivo: телевізійний 
battere: бити 
record: рекорд 
incasso: виручка 
stecchino: зубочистка 
mostro: монстр 
tigre, la: тигриця 
regalare: дарувати 
colonna sonora: 
фонограма 
straordinaria: 
надзвичайний 
bellezza: краса 
talento: талант 
sta facendo: займається в 
даний момент 
internazionale: 
міжнародний 
Glossario 
la propria vita: власне 
життя 
innamorare: влюбляти 
sé: себе 
somma: сума 
provenire: походити 
vendite: продажі 
Il grande cinema 
italiano 
interpreti, gli (sg. 
l’interprete): виконавці, 
перекладачі 
voltо: обличчя 
ignoti: невідомі 
divorzio: розлучення 
all’italiana: на італійський 
манер 
candidato: кандидат 
mediterranea: 
середземноморська 
recitare: декламувати 
indimenticabili (sg. 
indimenticabile):  
entrambi: обидва 
prendere parte (a): 
приймати участь 
ironico: іронічний 
a livello internazionale: на 
міжнародному рівні 
turco: турецький 
ammirare: милуватися 
scomparire (p.p. è 
scomparso): зникати 
genio: геній 
schermo: екран 
collaborare: 
співпрацювати 
capolavori: шедеври 

4 
Edizioni Edilingua 



Nuovo Progetto italiano 1b 
 

Словник українською мовою 
 

 
Edizioni Edilingua 

5 

lui stesso: він сам 
spaghetti western: 
вестерн по-італійськи 
pugno: удар, кулак 
dollari: долари 
accompagnati: що, 
супроводжувались 
compositore: композитор 
tango: танго 
imperatore: імператор 
deserto: пустельний 
neorealismo: неореалізм 
gloriosi: відомі 
occupata: зайнята 
nazisti, i (sg. il nazista): 
нацисти 
citare: цитувати, 
посилатися 

Glossario 
eccezionali (sg. 
eccezionale): виняткові 
opera: опера, витвір 
мистецтва 
artista: артист, митець 
celebre: відомий 
sotto il controllo: під 
контролем 
Autovalutazione 
è scoppiato un temporale:  
розпочалася гроза 
attraversare: пересікати 
investire: вкладати 
basilica: базиліка, собор 
 
Quaderno degli esercizi 
6 

né: не … не 
7 
passeggiata (fare una): 
прогулянка 
8 
sporco: брудний 
essere abituato (a): бути 
звиклим до 
10 
segretaria: секретарка 
11 
incidente, l’ (m.): 
нещасний випадок 
25 
non vedere l’ora (di): не 
могти дочекатис

 
 

UNITÀ 8 Fare la spesa 
 
Libro dello studente 
Per cominciare 1 
yogurt, lo: йогурт 
Per cominciare 2 
registrazione: реєстрація 
Per cominciare 3 
marca: марка 
convincere (a): 
переконувати  
A 
ettо: 100 грам  
A1 
per forza: силоміць 
oro: золото 
mulino: млин 
confezione: упаковка 
non importa: немає 
значення  
banane: банани 
di meno: менше 
il meglio: найкраще 
trattare: ставитися 
A4 
riflettere: відображувати 
individuare: відрізняти 
A7 
mature: зрілі 
pronomi diretti: прямі 
займенники  
vivamente (avv.): жваво 
fumare: курити 
per strada: на вулиці 
 

A8 
di sopra: зверху 
accompagnare: 
супроводжувати 
A9 
litro: літр 
B1 
che peccato: як шкода 
rabbia: злість 
continuamente (avv.): 
постійно 
accidenti: чорт забирай 
gioia: радість 
rammarico: шкода 
disappunto: неприємність, 
перешкода 
B3 
sul serio: дійсно, 
серйозно 
quasi quasi: майже-майже 
B4 
annunciare: оголошувати 
totocalcio: футбольна 
лотерея 
compagni di classe: 
однокласники  
C1 
bastare (p.p. è bastato): 
вистачати  
C2 
pronome partitivo:  
частковий 
ormai (avv.): нарешті 

C3 
in offerta: зі знижкою 
paio, il (pl. le paia): пара 
dozzina: дюжина 
C4 
mortadella: мортаделла 
(свиняча ковбаса) 
D1 
orecchini: кульчики 
scarpe: взуття, туфлі 
che c’è?: що сталося? 
non sei mica l’unica: ти не 
єдина 
mica: зовсім ні 
unica: єдина 
ad un certo punto: до 
певної межі 
umore:  
D4 
verbale: вербальний 
decisione: рішення 
del genere: такого типу 
informare: неформальний 
E1 
aiutare: допомагати 
*consegnare: передавати, 
вручати 
*traduzione: переклад 
*meno male: добре, що 
не… 
*non ci capisco niente: я 
тут нічого не розумію 
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*ti vedo un po’ giù: бачу, 
що ти не в настрої 
*giù: внизу 
*di cattivo umore: в 
поганому настрої  
*essere d’aiuto: 
підтримувати 
*in qualche modo: певним 
чином 
non fa niente: нічого 
E2 
collaborazione: співпраця 
E3 
teatrale: театральний 
stressato: знервований 
E4 
abito da sera: вечірній 
одяг 
io che c’entro?: а я тут до 
чого?  
per caso: раптом 
scusami: вибач мене 
assolutamente (avv.): 
абсолютно 
ipermercato: гіпермаркет 
fuori città: за містом 
vuoto: пустий 
E6 
pillole: таблетки 
esperienze: досвід 
soldi: гроші 
E7 
parcheggiare: паркувати 
oretta: годинка 
F1 
contenitore: касета, 
резервуар 
contenuto: вміст  
tubetto : тюбик 
vasetto: баночка 
scatoletta: консервна 
банка 
dentifricio: зубна паста 
marmellata: джем 
tonno: тунець 
F2 
fioraio: продавець квітів 
fruttivendolo: продавець 
фруктів 
panetteria:  булочна 
pasticceria: кондитерська 
pescivendolo: продавець 
риби 
mazzo: букет  
rose: троянди 
medicinale, il: ліки 
gamberi: раки 

G1 
cronologico: 
хронологічний 
sottostanti (sg. 
sottostante): що 
знаходиться нижче 
lista della spesa:  список 
продуктів 
cosa vuol dire: що 
означає 
G2 
permesso di soggiorno: 
вид на жительство 
soggiorno: перебування 
passaporti: паспорти 
mi spiace: мені шкода 
spiacere: шкодувати 
portacenere, il: 
попільничка 
H2 
precisare: уточняти 
quantità: кількість 
succo d’arancia: 
апельсиновий сік 
succo: сік 
detersivo: миючий засіб 
patate: картопля 
uva: виноград 
carta igienica: туалетний 
папір 
cavolo: капуста  
lattuga: латук 
negozio di alimentari: 
гастроном 
negoziante:  торговець 
H3 
spaventoso: жахливий 
Conosciamo l’Italia 
Dove fare la spesa 
attenti: уважний 
alimentazione: 
харчування  
negli ultimi anni: в останні 
роки 
biologici: біологічний 
marchi, i (sg. il marchio): 
знаки, штампи 
genuini: справжні, 
натуральні 
pubblicizzati: 
розрекламовані  
discount: скидка 
reclamizzati: 
розрекламовані 
convenienti (sg. 
conveniente): підходящий 
proprietario: власник 

cliente: клієнт 
impersonali (sg. 
impersonale): 
безособовий 
rispetto a: порівняно з 
mercato: ринок 
svolgersi (p.p. si è svolto): 
відбуватися  
verdura: зелень/овочі 
usati: вживані 
prodotti per la casa: 
товари для дому  
Prodotti tipici italiani 
tradizione: традиція 
territorio: територія 
sistema, il: система 
garanzia: гарантія 
tutelare: захищати 
patrimonio: спадщина 
unico al mondo: єдиний у 
світі 
certificare : 
підтверджувати 
primato: першість 
settore: сектор 
politiche: політичні 
agricole: 
сільськогосподарські 
forestali (sg. forestale): 
лісові 
denominazione: назва, 
найменування 
protetta: захищена 
indicazione: вказівка 
geografica: географічна 
riconoscimento: визнання 
Unione Europea: Євро 
Союз 
unione: союз  
europea: європейська 
ricotta: різновид сиру 
pecorino: овечий сир 
aceto balsamico: 
бальзамічний оцет 
assoluto: абсолютний 
re, il: король 
antichissima: 
найстаровинніша 
Pianura Padana: 
Паданська рівнина 
pianura: рівнина 
conservarsi: зберігатися 
aumentare: збільшувати 
con il passare del tempo: з 
часом  
processo: процес  
lavorazione: обробки 

6 
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grosse: товсті 
forme: форми 
stagionatura: витримка 
umidi: вологі 
delicato: делікатний 
gustoso: смачний 
allo stesso tempo: в той 
самий час 
a pezzi: на шматочки 
alimento: продукт, їжа 
preziosissimo: 
найцінніший 
energetico: енергетичний 
grasso: жир 
metodi: методи 
conservare: зберігати 
ritrovare: віднаходити  
salatura: засолювання 
ciò: це, те 
rinomato: визнаний 
dovuto a: що завдячує 
cosce, le (sg. la coscia): 
бедро 
clima, il: клімат 
mite: м’який 
rosee: рожевуватий 
tenere: ніжний 
assaporare: смакувати, 
насолоджуватися 
equilibrato: 
врівноважений 
sotto l’aspetto: під 
виглядом 
aspetto: вигляд 

nutrizionale: пов’язаний з 
харчуванням 
bufala: буйвіл 
cremoso: кремовий 
mucca: корова 
ingrediente base: базовий 
інгредієнт  
dieta: дієта 
sec. (secolo): століття  
in buona parte: у більшій 
мірі 
artigianale: ремісницький 
preferibile: бажано 
nobilissimo: 
найблагородніший 
produzione: виробництво 
utilizzato: що 
використовуються  
scrittore: письменник 
Glossario 
controllata: 
контрольована 
procedura: процедура 
maturazione: дозрівання 
aggiunta: добавка 
animale, l’ (m.): тварина 
ginocchio: коліно 
fatto a mano: зроблене 
вручну 
maniera: манера  
Autovalutazione 
sbagliato: помилковий 
fiori, i (sg. il fiore): квіти 
cosmetici: косметичні 

vitamine: вітаміни 
macellaio: м’ясник 
 
Quaderno degli esercizi 
2 
abbassare: зменшувати 
volume, il: гучність 
11 
interessi, gli (sg. 
l’interesse): інтерес 
12 
ventina: близько 
двадцяти 
13 
copia: копія 
documenti: документи 
20 
*scadere: занепадати 
*piuttosto: радше, 
скоріше за все 
*fedele: вірний 
*biologico: біологічний 
*reparto: відділення 
*lavatrice, la: пральна 
машинка 
*idratante: 
зволожувальний крем 
*gel: гель 
*shampoo: шампунь 
22 
centro commerciale: 
торговий центр

 
 

UNITÀ 9 In giro per i negozi 
 
Libro dello studente 
Per cominciare 1 
accessori, gli (sg. 
l’accessorio): аксесуари 
Per cominciare 3 
la sera prima: минулого 
вечора 
stilista: стиліст 
rivedersi: знов 
зустрічатися 
lasciarsi: розлучатися 
A1 
sentirsi: почуватися 
distrutto: зруйнований 
fare le ore piccole: сидіти, 
гуляти до пізньої ночі, не 
спати допізна 

la solita storia: стара 
історія 
festa di compleanno: день 
народження 
insistere (p.p. ha 
insistito): наполягати 
per ore: годинами 
commessa: продавщиця 
come è andata a finire la 
serata?: і чим закінчився 
вечір? 
divertirsi: розважатися 
innamorarsi (di): 
закохуватися (в) 
A3 
telefonata: телефонний 
дзвінок 

A4 
da quello che dice: з того, 
що каже 
in passato: в минулому 
mettersi insieme: 
починати зустрічатися 
innamorato cotto: 
закоханий по вуха 
per telefono: по телефону 
acqua in bocca: мовчати 
як риба, ні пари з вуст 
preoccuparsi: 
перейматися 
fidarsi (di): 
розраховувати (на 
когось) 
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A6 
vestire: одягати 
vestirsi: одягатися 
se stessa: сама себе 
A7 
addormentarsi: засинати 
esprimersi (p.p. si è 
espresso): виражатися 
elegantemente (avv.): 
елегантно 
A8 
parentesi, le (sg. la 
parentesi): дужки, 
відступи 
reciproci: взаємні 
A9 
sbrigarsi: спішно щось 
доробляти 
sentirsi male: погано 
почуватися 
B1 
in vetrina: на вітрині 
vetrina: вітрина 
taglia: ріст, розмір 
B2 
camicetta: кофточка, 
блузка 
di viscosa: з віскози 
cotone, il: бавовна 
seta: шовк 
pelle, la: шкіра 
marrone: каштановий, 
коричневий 
tacco: каблук 
in contanti: готівкою 
contanti, i (sg. il 
contante): готівка 
B3 
a fiori: в квіточки 
tessuto: тканина 
di che colore: якого 
кольору 
credo di sì: думаю, що так 
che taglia porta?: який ви 
носите розмір? (одягу) 
camerino: роздягалка, 
примірочна 
là: там, туди 
in fondo: в глибині 
Le sta molto bene: Вам 
дуже личить 
uno sconto del 20%: 
знижка 20% 
calzature: взуття 
di moda: модний 
che numero porta?: який 
ви носите розмір?  

(взуття) 
morbide: м’які 
quanto vengono?: скільки 
вони коштують? 
prezzi fissi: сталі ціни 
saldi: розпродажі 
B4 
dividersi: ділитися  
rispettivo: взаємний, 
відповідний 
B5 
suggerimenti: підказки, 
поради 
stile, lo: стиль 
classico: класичний 
disposto: розташований, 
готовий 
quant’è: скільки коштує? 
alla moda: модний 
stretto: вузький 
C1 
giacca da donna: жіноча 
куртка (піджак) 
giacca: куртка (піджак) 
cappotto: пальто 
camicia: сорочка 
pantaloni: штани 
cravatta: краватка 
occhiali da sole: окуляри 
від сонця 
maglione, il: светр 
giubbotto: тепла, 
спортивна куртка 
C2 
sinonimi: синоніми 
pullover, il: пуловер 
elegante: елегантний 
indossare: носити, 
одягати 
t-shirt, la: футболка 
stoffa: тканина 
abbottonato: защебнутий 
spogliarsi: роздягатися 
C3 
rosa: троянда, рожева 
C5 
state parlando: говорите 
(в даний момент) 
D2 
prepararsi: готуватися 
cambiarsi: змінюватися, 
переодягатися 
mettersi (a): братися (за) 
seriamente (avv.): 
серйозно 
arrabbiarsi: злитися 
avere torto: помилятися 

D4 
impegnate: зайняті 
rivolgersi (p.p. si è 
rivolto): звертатися 
occuparsi (di): займатися 
difendersi (p.p. si è 
difeso): захищатися 
E1 
caro: дорогий 
golf, il: гольф, светрик 
F1 
vita da studente: 
студентське життя 
chiaro: ясно 
esagerare: 
перебільшувати 
il docente: викладач, 
доцент 
soggetto: підмет 
F4 
trasformare: 
перетворювати 
ottimista: оптиміст 
F5 
amiciziа: дружба 
inutile: непотрібний 
specificare: уточняти 
contesto: контекст 
G1 
comprensione: розуміння 
opportunо: підходящий 
sciarpa: шалик 
lana: шерсть 
a righe: полосатий 
rivestiti di pelliccia: обшиті 
хутром 
rivestiti: обшиті 
pelliccia: хутро 
maglia: футболка, майка 
a maniche lunghe: на 
довгий рукав 
maniche: рукави 
rivelare: відкривати 
G3 
centri commerciali: 
торговий центр 
relativamente (avv.): 
відносно, порівняно 
disponibilità: наявність, 
можливість 
G4 
avere intenzione (di): 
мати намір 
intenzione: намір 
Conosciamo l’Italia 
La moda italiana 
raffinatezza: витонченість 

8 
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sviluppati: розвинені 
esportazioni: експорт 
permettersi: дозволяти 
собі 
capi firmati: фірмовий 
одяг 
la maggior parte: 
більшість 
maggiore: більший 
alta qualità: високої 
якості 
a prezzi più bassi: за 
нижчими цінами 
sfilate: показ мод 
case di moda: модні доми 
imperi: імперії 
tutto suo: абсолютно свій 
negozi propri: власні 
магазини 
stelle di Hollywood: зірки 
Голівуду 
completi: костюми 
tailleur: костюм 
lusso: люкс 
alta società:  
società: високе 
товариство 
produrre (p.p. ha 
prodotto): виробляти 
articoli: статті, продукти 
fra l’altro: між іншим 
dirigere (p.p. ha diretto): 
керувати  
profumi: парфуми 
vivaci (sg. vivace): 
яскраві 
multicolori (sg. 
multicolore): 
багатоколірний  
firmare: підписувати  
pian piano: мало по малу 
piano (avv.): повільно, 
тихо 

un vero e proprio: 
справжній 
basato su: заснований на 
colorati: кольорові 
clientela: клієнтура 
giovanile: молодіжний 
tramite: через 
franchising: франчайзинг 
provocatorie: 
провокаційні 
suscitare: провокувати, 
викликати 
polemiche: полеміки 
significare: означати 
produttore: виробник 
firme: фірми 
italiane e non: італійські і 
ні  
altrettanto: також, стільки 
ж 
gioielli: ювелірні вироби 
oro lavorato: оброблене 
золото 
senza limiti : без меж 
limiti, i (sg. il limite): межі 
deve molto: мусить багато 
ereditare: успадковувати 
azienda: фірма 
Glossario 
eleganza: елегантність 
finezza: витонченість 
potente: могутній 
organizzazione: 
організація 
Autovalutazione 
informarsi: набувати 
форми 
extralarge: дуже 
великий(розмір одягу) 
riquadro: квадрат 
 
Quaderno degli esercizi 
1 

calma: спокій 
3 
pettinarsi: причісуватися 
4 
mettersi d’accordo: 
погоджуватись 
5 
riposarsi: відпочивати 
8 
laurearsi: закінчувати 
університет 
stancarsi: втомлюватися 
mettersi: розміщуватися, 
братися 
cappello: капелюх 
9 
vergognarsi: стидатися 
farsi la barba: голитися 
10 
farsi male: вдаритися 
infelice: нещасливий 
dimenticarsi (di): 
забувати 
11 
perdersi: губитися 
in forma: в формі 
avvicinarsi: наближатися 
16 
presentarsi: 
представлятися 
19 
cintura: пояс 
20 
operaio: працівник 
21 
*da vista: для зору 
*lenti, le (sg. la lente): 
лінзи  
*miopia: міопія 
*montatura: оправа 
*metallo: метал 
*calcolare: рахувати 

 
 

UNITÀ 10 Che c’è stasera in Tv? 
 
Libro dello studente 
Per cominciare 1 
programmi televisivi: 
телепрограми 
soap opera: серіал 
quiz: вікторина 
talk show: ток-шоу 
Per cominciare 3 
trasmissione: передача 

tematiche: тематики 
sociali (sg. sociale): 
соціальні 
conduttore: ведучий 
A1 
zapping: цикання по 
каналах 
in gamba: що треба 
(розм), відмінний 

il telespettatore: 
телеглядач 
solamente (avv.): лише 
sfruttare: 
використовувати 
in diretta: в прямому 
ефірі 
diretta: прямий 
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cerco di farti capire: 
намагаюсь тобі пояснити  
sottocultura: субкультура 
mi interessa: мене 
цікавить 
interessare: цікавити 
altissimo: дуже високий 
A4 
il giorno dopo: на 
наступний день 
mi dà fastidio: мені 
набридло 
fastidio: неприємність, 
нудьга 
stupidi: дурні  
fa il filosofo: філософствує 
filosofo: філософ 
insegnare: навчати 
A6 
indiretti: непрямі 
sciare: кататися на лижах 
prestare: позичати 
A7 
ricostruire: 
перебудовувати 
documentari, i (sg. il 
documentario): 
документальні фільми 
logico: логічний 
tutto ciò: все те, що 
A8 
cinese: китайський 
portare fortuna: 
приносити вдачу 
più volte: багато разів 
prendere in giro: сміятися 
з когось 
A9 
costiera: узбережжя 
inviare: відправляти 
telegramma: телеграма 
congratulazioni: вітання 
frequentare: відвідувати 
concorso: конкурс 
opportunità: нагода 
A10 
fotografie: фотографії 
ad essere sincero: щиро 
кажучи 
sincero:щирий  
B1 
in prestito: у позику 
prestito: позика 
cassetta: касета 
ti pare: тобі здається 
parere: думка 
dispiacere, il:  

неприємність, неприємне 
відчуття 
non mi va: мені не 
підходить 
B2 
lamentarsi: жалітися 
spostare: пересувати 
non ci riesco: мені не 
вдається 
B3 
stereo: стерео 
fare gli auguri: вітати  
auguri, gli (sg. l’augurio): 
вітання 
esso: він 
C1 
conversazione: розмова 
radiotelevisione: радіо-
телебачення 
telegiornale, il: 
теленовини 
cartoni animati: 
мультфільми  
legionario: легіонер 
Cartagine: Карфаген 
finale, la: фінал 
ruota: колесо 
attualità: кінохроніка 
ricevere: отримувати 
mi è antipatico: мені 
неприємний 
puntata: серія(серіалу) 
forza: сила 
slogan: девіз 
non la perdo mai: ніколи 
не пропускаю 
tarda serata: пізній вечір 
continente, il: континент 
oltre: понад 
Mar Mediterraneo: 
Середземне море 
fa schifo!: яка гидота 
schifo: відраза 
digitale: цифровий 
C2 
fan: фанат 
satellitare: супутниковий 
C3 
commentare: коментувати 
confrontare: порівнювати 
automobilismo: 
автомобілізм 
G.P. (Gran Premio): 
Велика премія 
telefilm: телефільм 
C4 
notiziario: хроніка, вісник 

show: шоу 
spot: реклама 
episodio: епізод 
rete, la: мережа 
varietà, il: естрадний 
концерт 
C5 
da 50 pollici: на 50 
дюймів  
pollici, i (sg. il pollice): 
дюйми 
servizi: послуги 
telecomando: теле пульт 
antenna: антена  
parabolica: параболічна 
C6 
presentatrice: ведуча 
andare in onda: 
транслюватися 
uguale: рівний 
D1 
magica: магічна 
fiaba: казка 
sano: здоровий 
D2 
battute: репліка 
intervalli: перерви, 
інтервали 
pubblicitari (sg. 
pubblicitario): рекламні 
articolo: стаття, артикул 
essere stufo: втратити 
інтерес  
D3 
imperativo: наказовий  
D4 
alla rinfusa: насипаний 
як-небудь 
rinfusa: як-небудь, 
вперемішку 
sogni: мрії 
partecipare: приймати 
участь  
D5 
mi serve: мені потрібно 
altrimenti: інакше 
urlare: кричати 
D6 
negativo: негативний 
D7 
spiritoso: кмітливий 
fiducia: довіра 
tradire- tradisco: 
зраджувати 
E 
prendilo pure!: бери 
pure: чистий 
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mal di gola: біль у горлі 
gola: горло 
coccolare: пестити 
E2 
vacanze studio: навчальні 
канікули 
strappare: виривати 
redazione: редакція 
girami quella e-mail: 
перешли мені цей e-mail 
statistica: статистика 
quotidiani: щоденні газети 
al più presto: до скорого, 
як найшвидше  
lasciami dormire: дай мені 
поспати 
macchè: та яке там 
E3 
domattina: завтра вранці 
E5 
raddoppiare: подвоювати 
fa eccezione: за винятком 
F1 
*sempre dritto: постійно 
*dritto: прямо 
*centinaio, il (pl. le 
centinaia): приблизно 100 
*metri: метри 
*fila: черга 
*traversa: поперечна 
вулиця, провулок 
*incrocio: перехрестя 
*sulla tua destra: справа 
від тебе 
F3 
indicazioni: вказівки 
altare, l’ (m.): алтар 
patria: батьківщина 
G2 
pro: за  
contro: проти 
caratteristiche: 
характеристика 
mass media, i: засоби 
мас-медіа 
lati: сторони 
positivi: позитивні 
Conosciamo l’Italia 
La televisione in Italia 

passatempi: проводження 
часу 
in media: в середньому 
dividere (p.p. ha diviso): 
ділити 
categorie: категорії 
statali (sg. statale): 
державні 
ovvero: або 
amministrazione: 
адміністрація 
consiglio: порада, рада 
governo: уряд 
finanziati: фінансовані 
canone, il: орендна плата 
abbonamento: абонемент  
disporre (di): мати в 
розпорядженні 
messaggi, il (sg. il 
messaggio): 
повідомлення 
sponsor: спонсор 
interrompere: переривати 
terrestre: земні 
abbonati: абоненти 
decodificatore: декодер, 
дешифратор 
decine: десятки 
televendita: телепродаж 
diffusione: 
розповсюдження 
gratuitamente (avv.): 
безкоштовно 
dedicare: присвячувати 
soddisfare: задовольняти 
esigenti (sg. esigente): 
вимогливі  
La stampa italiana:  
malgrado:незважаючи  
copie: копії 
fondato: заснований 
settimanale, il: 
щотижневик 
proprietà: власність 
sede: головний офіс 
nazione: нація 
organi: органи 
ufficiali (sg. ufficiale): 
офіційний 

partiti: партії, 
альтернативи 
migliaia, le (sg. il 
migliaio): тисячі 
inserti: вкладені 
in bianco e nero: 
чорнобілий 
cronaca: хроніка 
Glossario 
apparecchio: апарат 
fascicolo: папка, брошура 
Autovalutazione 
incidente, l’ (m.): 
нещасний випадок 
stradale: дорожній 
miracoli: чудеса 
 
Quaderno degli esercizi 
1 
fare visita a qc.: 
відвідувати 
5 
talk show: ток-шоу 
scusarsi: вибачатися 
6 
offendersi: ображатися 
8 
volere bene: любити 
10 
onesto: чесний 
16 
assaggiare: куштувати 
18 
serenità: ясність, тиша 
23  
*visto che: зважаючи на 
те, що 
*linguaggio: мова, менера 
висловлюватися 
*costume, il: звичай 
*suggerire: підказувати 
*mensile, il: щомісячний 
*per quanto riguarda: 
щодо 
*riguardare: 
роздивлятися 
*sorrisi: посмішки 
*arredamento: меблі 

 
UNITÀ 11 Un concerto 

 
Libro dello studente 
Per cominciare 1 
elencati: перелічені 

locandina: невелике 
оголошення, афішна 
тумба 

terzo mondo: третій світ 
Per cominciare 3 
seguito: продовження 
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A1 
andare a ruba: бути 
«нарасхват»  
matta: божевільна 
andare matti (per): 
божеволіти 
troppo (avv.): занадто 
mandare a quel paese: 
відправити подалі, 
послати до чорта 
pure: все ж таки, так 
само 
senso: сенс 
che ne so?: звідки мені 
знати? 
A3 
reagire - reagisco: 
реагувати 
in mente: на увазі 
mente, la: розум 
A4 
tentativo: спроба 
A6 
condizionale: умовний 
A7 
al posto tuo: на твоєму 
місці 
proposta: пропозиція 
A8 
irregolarità: 
неправильність 
B1 
realizzabile: реальний 
dare un’occhiata: глянути 
occhiata: погляд 
autostrada: автострада 
per paura del traffico: 
зерез корки 
circostanze: обставини 
B2 
biro, la (pl. le biro): 
кулькова ручка 
passante: перехожий 
ad alta voce: вголос 
voce, la: голос 
premere: натискати 
pulsante, il: кнопка 
sacchetti: пакетики 
per piacere: будь ласка 
B3 
dimagrire - dimagrisco: 
худнути 
stare a dieta: сидіти на 
дієті  
iscriversi: записуватися 
in palestra: в спортзалі 
aerobica: аеробіка 

ortopedico: ортопедичний 
nuoto: плавання 
dietologo: дієтолог 
frequentare: відвідувати 
regolarmente(avv.): 
регулярно 
B4 
altrui: інші 
confermata: підтверджена 
testimoni, i (sg. il 
testimone): свідки 
coinvolgere (p.p. ha 
coinvolto): залучати 
scandalo: скандал 
ministri: міністри 
presidente, il: президент 
patente, la: водійські 
права 
da un momento all’altro: з 
хвилини на хвилину 
C1 
orgoglioso: гордий 
C2 
peggio (avv.): гірше 
risolvere (p.p. ha risolto): 
вирішувати 
rompere (p.p. ha rotto): 
ламати 
esagerato: той, що 
перебільшує  
offeso: ображений 
per la rabbia: через злість 
C3 
sfortunati: нещасливі 
sveglia: будильник 
C5 
previsto: передбачений 
C7 
meravigliosa: чудова 
C8 
post-laurea: після-
дипломна 
E1 
microfono: мікрофон 
batteria: батарейка 
cuffie: навушники 
chitarra: гітара 
tastiera: клавіатура 
E2 
comporre: складати, 
писати(музику) 
pianoforte, il: фортепіано 
volare: літати 
autore: автор 
E4 
indagine, l’ (f.): 
опитування 

importanza: важливість  
tenersi: триматися 
E5 
collezione: колекція 
raccolta: збірка 
E6 
assistere (p.p. ha 
assistito): бути присутнім, 
допомагати 
Conosciamo l’Italia 
La musica italiana 
moderna 
lirica: ліричний 
cantare: співати 
musica leggera: легка 
музика 
cantautori: співаки 
costituire: складати 
versi: рядки 
poesie: вірші 
raramente (avv.): рідко 
banali (sg. banale): 
банальні 
amatissimo: 
найулюбленіший 
spettatori, gli (sg. lo 
spettatore): глядачі 
spericolata: смілива 
alba: світанок 
classifiche: класифікації 
riconosciuto: знаний 
influenzato: на який 
впливають 
evidenti (sg. evidente): 
очевидні 
influenze: вплив 
etnica: етнічний 
ombelico: пупок 
serenata: серенада 
annoiarsi: нудьгувати 
solitudine: самотність 
poiché: оскільки 
prestigioso: престижний 
idolo: ідол 
ritmiche: ритмічні 
melodiche: мелодійні 
appassionare: 
захоплювати 
numerosissimi: численні 
romanzi: романси 
tenore: тенор 
non vedente: незрячий 
palcoscenico: сцена 
trasformarsi: 
перетворюватися 
spettacolare: видовищний 
premiare: нагороджувати 
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esponente: представник 
musicisti, i (sg. il 
musicista): музиканти 
Autovalutazione 
fare quattro passi: 
прогулятися 
passi: кроки 
strumenti: інструменти 
Autovalutazione 
generale 
inizialmente (avv.): 
спочатку 
 
Quaderno degli esercizi 
3 
segreteria: секретаріат 

4 
vietare: забороняти 
violento: жорстокий 
5 
guadagnare: заробляти 
8 
perdonare: пробачати 
9 
separarsi: розділятися, 
розлучатися 
10 
febbre, la: лихоманка 
13 
chitarra: гітара 
14 
stressante: стресовий 

16 
mal di testa: головний 
біль 
25 
*giungla: джунглі 
*da discoteca: з 
дискотеки 
*contare: рахувати 
*sentimentale: 
сентиментальний 
*prova ad ascoltare: 
спробуй послухати 
*de gustibus non est 
disputandum: про смаки 
не сперечаються 
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