
Glossario ungherese di Nuovo Progetto italiano 1 - Libro dello studente e Quaderno degli esercizi (edizione aggiornata) 
A szavak leckék szerint, a megfelelő kötet és szakasz megjelölésével, előfordulásuk sorrendjében követik egymást.
Amennyiben a hangsúly nem az utolsó előtti szótagra esik vagy nem egyértelmű, kis aláhúzással jelöltük (pl. dialogo, farmacia). A csillag-
gal (*) jelölt szavak a nyomtatásban nem szereplő hanganyagokhoz tartoznak.
A szótár használatának megkönnyítése és a kontextus világossá tétele érdekében a szavak abc sorrendben szerepelnek.

Abbreviazioni Rövidítések Abbreviazioni Rövidítések
avv. avverbio határozószó inf. infinito főnévi igenév
f. femminile nőnem m. maschile hímnem
sg. singolare egyes szám pl. plurale többes szám
p.p. passato prossimo közelmúlt
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NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 - GLOSSARIO UNGHERESE
Non vendibile separatamente!

UNITÀ INTRODUTTIVA 
Benvenuti!

Libro dello studente
abbinare: párosít, összeköt, itt: e
dove lavori adesso? (U1, A): és
most hol dolgozol?
abitudine: szokás
accento: hangsúly
adesso (avv.): most
aereo, l’: repülő
aggettivo, l’: melléknév, itt: gli
aggettivi in -o (UI, B5): o-végű
melléknevek
albergo: szálloda
albero, l’ : fa
alcuno: valaki; alcuni: egyesek,
néhányan
alfabeto, l’: ábécé
alto: magas
altro:1. más, egy másik 2. újabb,
további; itt: d’altra parte (U3, Co-
nosciamo l’Italia): másrészről
amaro: keserű
*americano: amerikai
*amico, l’ (pl. gli amici): barát
analisi, la (pl. le analisi): dolgo-
zat, esszé
anno, l’: év
aperto: nyitott
appendice, l’ (f.): függelék
archeologo: régész
Argentina, l’: Argentína
argentino: argentín
arte, l’ (f.): művészet
articolo, l’: névelő
articolo determinativo: határo-
zott névelő
ascoltare (inf.): 1. meghallgat; fi-
gyel; itt: ascoltatelo (U1, F2): hal-
lgassátok meg
attenzione, l’: figyelem
attività, l’:1. tevékenyésg 2. fo-
glalkozás, itt: (UI, A4) feladat
attore: színész
australiano: ausztrál
auto: kocsi
autobus, l’ (pl. gli autobus): busz,
itt: è questo l’autobus per il cen-
tro? (UI, D2): Ez a központ ba menő
busz?
avere (inf.) birtokol (vmit qc), bír
(vmivel qc), van (vmije qc); itt:
hai tu le chiavi di casa? (UI, E2):
nálad vannak a lakáskulcsok?; itt:

ha due fratelli (UI, E2): két
(fiú)testvére van; itt: ho molto da
fare (U2, F1): sok dolgom van
azione, l’ (f.): cselekvés, tett
azzurro: kék
bagno, il: fürdőszoba
barista: pultos
bello: szép, itt: che bella ragazza!
(UI, E2): Milyen szép lány! itt:
cosa hai fatto di bello? (U4, A1):
Mi jót csináltál?
benvenuto: Isten hozott
*bicchiere, il: pohár
borsa, la: táska
*bottiglia, la: üveg
brasiliano: brazil
*buongiorno: jó napot!
cadere: 1. esik 2. lehull
caffè, il (pl. i caffè): kávé
calcio, il: foci
canzone, la: dal
cappuccino, il: cappuccino
casa, la: ház, otthon
cena, la: vacsora
*centro, il: központ
che: 1. aki(k), amely(ek), ami(k);
aki(ke)t, amelye(ke)t, ami(ke)t;
2. hogy, itt: amelyek (UI, D2)
*chi: 1. aki; az, aki; mindaz, aki 2.
valaki, aki 3. ki?, kik?, kit?, kiket? 
chi è?: Ki az?
chiamarsi (inf.): hívják (per es.
mi chiamo Pietro: Péternek hív-
nak)
chiave, la (pl. le chiavi): kulcs,
itt: le chiavi di casa (UI, E2): a
lakás kulcsai; itt: le chiavi della
macchina (UI, E2): az autó kulcsai
chiedere (inf.): 1. kér 2. kérdez
chirurgo: sebész
ciao, io sono Gianna: Szia, Gianna
vagyok
ciao: szia
cinema, il (pl. i cinema): mozi;
itt: al cinema (U2, Per cominciare
1): moziba
città: város
classe, la: osztály
clima: éghajlat, klíma
*cognome, il: vezetéknév
collega, il/la (pl. i/le colle-
ghi/ghe): kolléga
combinazione, la: kombináció
come: mint

cominciare (inf.): kezd, lekezd,
megkezd
compagno, il: társ
completare (inf.): 1. kiegészít,
(ki)pótol 2. befejez
completare (inf.): kiegészít itt:
completate le frasi che seguono
(UI, D2): egészítsétek ki a követ-
kező mondatokat
conoscere: 1. megismer, felismer,
tud 2. ismer
consonante, la: mássalhang zó
coppia: pár; két darab, itt: in/a
coppia: párban
corretto: helyes
corrispondere (inf.) 1. viszonoz
2. megfelel, itt: a qua le foto cor-
risponde ogni dialogo? (UI, C1):
Me     lyik képhez tartoznak a párbe-
szédek?
*corso, il: tanfolyam
cosa. la: 1. dolog, tárgy 2. mi?,
micsoda? itt: cos’è l’Italia per
voi?: Mit jelent számotokra Ola-
szország?
costruire (inf.) 1. épít, megépít;
gyárt 2. összeállít, alkot itt: co-
struite delle frasi (UI, C4): alkos-
satok mondatokat
crisi, la: krízis
cucina, la: konyha
davvero (avv.): igazán
desinenza, la: végződés
determinativo: határozott
di nuovo: újra, ismét
dialogo, il (pl. i dialoghi): párbe-
széd
difficile: nehéz
disegno, il: 1. rajz 2. vázlat, terv
*doccia, la: zuhany
domanda, la: kérdés
doppio: dupla
dove: hol, itt: di dove è? (UI, Ap-
pendice): Hova valósi?
due: kettő
e: és
eccezione: kivétel
ecco (avv.): íme
enfasi, l’ (pl. le enfasi): nyomaték
(beszédben)
errore, l’ (m.): hiba
esempio, l’ (pl. gli esempi):
példa, itt: come nell’e sempio (UI,
C4): mint a példában

*esercizio: feladat
espresso, l’: eszpresszó (kávé)
esserci: van; itt: ci sono due im-
magini in più (UI, D1): kettővel
több kép van
essere: 1. van (létezik) 2. meg-
történik 3. (vkinek di q) a tulajdo-
nát képezi, kapcsolatban van
(vkivel di q), 4. található (vhol in
qc), van (vhol/vhonnan a/in qc) 
*facile: könnyű
famiglia, la: család
femminile: nőnem
film: film
finale: záró
fine, la: vége valaminek, itt: alla
fine (UI, E6): a végén 
finestra, la: ablak
forma: alakok
formare (inf.): alkot, itt: formate
delle frasi (UI, D2): alkossatok
mondatokat
foto, la (pl. le foto): fénykép
frase, la: mondat
fratello, il: fiútestvér
fuoco: tűz
gatto, il: macska
gelato, il: fagylalt
*Genova: Genova
giallo: sárga
giornale, il: újság
giovane: fiatal
giusto: helyes, igaz
globale: globális
gnomo, lo: törpe
gonna, la: szoknya
greco: görög
greco: görög
gusto, il: ízlés
immagine, l’ (pl. le immagini):
kép
incarico: megbízás
indicare: 1. mutat 2. jelöl
Inghilterra, l’ : Anglia
inglese: angol
introduttivo: bevezető
io: én
ipotesi, l’ (pl. le ipotesi): hipoté-
zis, feltételezés
irregolare: rendhagyó
*isola, l’: sziget
Italia, l’: Olaszország
italiano: 1. m. olasz 2. aggettivo:
olasz



*latte, il: tej
lavorare (inf.) 1. dolgozik 2, hat.
3. működik, itt: la vorate in coppia
(UI, A2): dolgozzatok párban
leggere: olvas
lei: ő (nőnem)
lettera, la: betű, itt: le lettere
dell’alfabeto (UI, A3): az ábécé
betűi, itt: lettera per lettera (UI,
A4): betűzve
libreria, la: könyvespolc
libro, il: könyv
lingua, la: nyelv, itt: nella vostra
lingua (U1, Per co minciare 1): a ti
nyelveteken
loro: ők
luce, la: fény
lui: ő (hímnem)
*luglio: július
lungo: hosszú
ma: de
macchina, la: 1. gép, motor 2.
autó, itt: autó (UI, D2): la mac-
china di Paolo
*maggio: május
mamma, la: mama
*mano, la (pl. le mani): kéz
margherita, la: margaréta
marocchino: marokkói
maschera, la: maszk
maschile: hímnem
medico: orvos
*meglio (avv.): jobban
mettere (inf.): 1. tesz, helyez 2.
hozzáad itt: mettete i so stantivi
al plurale (UI, B4): tegyétek a fő-
neveket többes számba
mezzo: fél
mini dialogo, il (pl. i mini dialo-
ghi): mini dialógus
mini: mini, rövid
moda, la: divat
moderno: modern
molto: 1. sok 2. nagyon
moto: motor
*museo, il: múzeum
musica, la: zene; itt: tutta un’al-
tra musica (U2, Qua derno degli
esercizi): egészen más volt/egé-
szen más tészta
no: nem
noi: mi
nome, il: név
nonna, la: nagymama
nota, la: 1. megjegyzés (UI, D4);
2. hang (UI, E8)
notare (inf.) 1. megjelöl 2. felje-
gyez 3. észrevesz, itt: (UI, B1)
észrevesz
notte, la: éjszaka
numerato: számozott
numero, il: szám; itt: al numero 3
(U1, C3): a 3-as szám alatt
nuovo: új
o: vagy
obbligo: kötelezettség
oggetto, l’: tárgy
ogni: mindegyik, minden egyes,
minden
opera, l’ : opera
oralmente (avv.): szóban
ordine, l’ (m.): sorrend, itt: se-
guite l’ordine proposto (UI, D4):

kövessétek az ajánlott sorrendet
origine, l’ (f.): 1. eredet, kezdet
2. származás, itt: di origine stra-
niera (UI, A3): idegen eredetű
osservare (inf.): 1. figyel, néz,
megfigyel, megnéz; 2. észrevesz,
3. megjegyez, 4. itt: megfigyel
(UI, A1)
pacchetto, il: csomag
*pagare (inf.) 1. fizet, kifizet,
megfizet, megad
pagina, la: oldal, itt: a pagina 187
(UI, B3): a 187. oldalon
panino, il: szendvics
panorama: panoráma, kilátás
parola, la: szó, itt: abbinate a
queste parole (UI, A2): kössétek
össze ezekkel a szavakkal, itt: in
parole di origine straniera (UI,
A3): idegen eredetű szavakban;
itt: quali di queste parole (U1, Per
cominciare 2): e szavak közül me-
lyeket
particolare: 1. sajátos, különös;
különleges; 2. részlet; itt: in par-
ticolare (U5, D2): különösen
*penna, la: toll
penultimo: utolsó előtti
per: 1. keresztül; át, -on, -en, -
ön, 2. [helyhatározó] -ban, -ben,
-ba, -be, -ra, -re; -on, -en, -ön;
felé, 3. [időhatározó] -ban, -ben;
-n, át; -ig; -kor; -ra, -re 4. [es-
zközhatározó] -val, -vel; -on, -en,
ön; által, révén 5. [okhatározó] -
ért, miatt, következtében; ki-
folyólag; -tól, -től; itt: per voi (UI,
A1): számotokra
perifrasi, la: körülírás
persona: személy
pesce, il: hal
pessimista: pesszimista
pezzo, il: darab
piacere: öröm
piccolo: kicsi
*pioggia, la: eső
più: 1. több 2. inkább
pizza, la: pizza
plurale: többes szám
pneumatico, lo-il: gumiabroncs
preferire (inf.): jobban szeret,
elő  nyben részesít; itt: Jennifer
preferisce Saverio a Luca (U1, B1):
Jennifer jobban kedveli Saveriót
Lucánál
presentare (inf.): 1. megmutat,
bemutat 2. mutat, itt: presentate
il vostro compagno alla classe (UI,
C6): mutassátok be társatokat az
osztály   nak
problema: probléma; itt: nessun
problema (U2, Quaderno degli
esercizi): semmi probléma
programma: program
pronuncia, la: kiejtés; itt: ha una
pronuncia tutta italiana (U1, E1):
egészen olaszos kiejtése van
pronunciare (inf.): 1. ejt, kiejt,
mond; beszél
proposto: ajánlott, javasolt
psicologo: pszichológus
quale: 1. melyik; milyen 2. il v. la
quale aki(t), ami(t), amely(et) 3.

az, amaz, némely, valamelyik, va-
lami v. valaki; itt: (UI, B3) quali
sono le desinenze: melyek a vég-
ződések
quanto: hány, mennyi, itt: quanti
anni hanno? (UI? E2): Hány évesek?
questo: ez
questo: ez
ragazzo, il: fiú
re: király
regalo, il: ajándék
regista: rendező
regola, la: szabály, itt: le stesse
regole (UI, B5): ugyanazokat a
szabályokat
riferire (inf.): elmond, jelent, be-
számol
ripetere (inf.): ismétel
rispondere (inf.): felel, válaszol,
itt: rispondi (UI, E6): válaszolj
risposta, la: válasz
ristorante, il: étterem
rosso: piros, vörös
sapere: 1. tud, megtud (vmit qc);
2. ért (vmihez di qc); itt: non so
come fare (U3, A1): nem tudom,
hogyan
sapore: íz
*scendere (inf.): lemegy; lejön;
leszáll (vhonnan da q); 
schema, lo: vázlat, séma
scoprire (inf.): 1. felfed 2. felfe-
dez, itt: (UI, B2) megtalál, sco-
prite l’errore: találjátok meg a
hibát 
scrivere (inf.) ír, itt: come si
scrive? (UI, E6): hogy írják?
scuola, la: iskola
scusare (inf.): elnéz, megbocsát,
itt: scusi! (UI, D2) elnézést kérek!
seguire (inf.): követ, itt: potete
seguire (UI, D4): követhetitek
serie: sor, sorozat
settimana, la: hét
sì: igen
sillaba: szótag
singolare: egyes szám
sintesi, la: szintézis, összefoglalás
sorella, la: lánytestvér
sostantivo, il: főnév
spaghetti, gli (pl.): spagetti
spagnolo: spanyol
specie, la (pl. le specie): faj
sport, lo: sport
*stella, la: csillag
stivale, lo: csizma
stomaco: gyomor
studente, lo: diák, tanuló, itt: gli
studenti d’italiano (UI, D2): ola-
szul tanuló diákok
suo: övé
*Svizzera, la: Svájc
tabella, la: táblázat
tassista: taxis, taxisofőr
telegramma: távirat
tema: téma
terminare: végződik
terra, la: föld
terzultimo: hátulról a harmadik
tesi: 1. tétel 2. diplomamunka
tesoro: kincs, itt: drágám (UI, E2)
test, il: teszt, itt: test finale (UI,
E8): záróteszt

*torre, la: torony
treno, il: vonat; itt: treno ad alta
velocità (TAV) (U5, A1): nagyse-
bességű vonat
tu: te
tuo: tiéd
turista: turista
ultimo: utolsó
ungherese: magyar
Ungheria, l’: Magyarország
unità, l’ (f.): lecke
università: egyetem
usare (inf.): használ; alkalmaz
*uscire (inf.) (io esco): kimegy,
kilép; távozik; itt: esci dalla bi-
blioteca (U1, D4): kijössz a könyv-
tárból; itt: esce di casa (U3, B1):
elmegy otthonról
uscita, l’: kijárat
*vacanze, le: nyaralás
verbo, il: ige
verificare (inf.): 1. igazol, mege-
rősít 2. megvizsgál, ellenőriz
*vestito, il: ruha stesso: ugyanaz;
itt: voi stessi (U1, F5): magatok
virtù: erény
voi: 1. ti 2. titeket, benneteket
yogurt, lo: joghurt
zaino, lo: hátizsák
zero, lo: nulla
zia, la: nagynéni
zio, lo (pl. gli zii): nagybácsi

Quaderno degli esercizi
età: életkor
modello: példa
precedente: előző
quaderno: füzet
scegliere (inf.): választ
seguente: következő

UNITÀ 1  
Un nuovo inizio

Libro dello studente
abbastanza (avv.): 1. elég 2.
eléggé, meglehetősen
abitare (inf.): lakik; itt: abiti qui
vicino? (U1, C1): itt laksz a közel-
ben?
accanto (avv.): 1. mellé 2. mel-
lett; itt: accanto al pronome (U1,
A5): a névmás mellé
adatto: megfelelő, alkalmas
affermazione, l’: állítás; itt: se le
affermazioni sono vere o false
(U1, A1): hogy az állí     tá   sok igazak-
e, vagy hamisak
agenzia: ügynökség
alla francese: franciás
allegro: vidám
allora: 1. akkor 2. nos; itt: da al-
lora (U4, C1): azóta
amica: barátnő
amore: szerelem 
anche: is
anche: is; itt: anch’io (U1, C1): én
is
ancora (avv.): még
andare (inf.) (io vado): 1. megy 2.
tetszik; itt: per andare in centro?
(U1, C1): merre jutok a közpon-
tba?
antipatico (pl. antipatici): ellen-
szenves

2 Edizioni Edilingua



aprire: nyit; itt: apre alle 9 (U1,
A1): 9-kor nyit
arrivare: érkezik; itt: a che ora
arrivi? (U1, A1): mikor érkezel
arrivederci: viszontlátásra
arrivederLa: viszontlátásra
articolo indeterminativo: határo-
zatlan névelő
aspettare (inf.) vár; itt: aspettare
a cena (U1, B1): vacsorára várom
aspetto: megjelenés
assumere (inf.): 1. felvesz 2. ma-
gára vállal
attore: színész
autovalutazione: önértékelés
avere (inf.) ragione: igaza van
bar: “bár”; itt: al bar (U1, D4): a
bárban; itt: da bar (U4, Il caffé):
“bárba” való
basso: alacsony; itt: in basso (U5,
A8): alul
ben arrivato!: isten hozott
bene (avv.): jól; itt: bene, e tu?
(U1, A1): jól; és te?
biblioteca, la (pl. le biblioteche):
könyvtár
biondo: szőke
bocca: száj
braccio, il (pl. le braccia): kar
bravo: 1. ügyes 2. jó 3. jól van
bruno: sötétbarna (haj, szem)
brutto: csúnya
buon (buono): jó; itt (U5, A1):
buone feste: kellemes ünnepeket;
buon viaggio: jó utat; 
buon Natale: boldog karácsonyt;
buon anno: boldog új évet
buon pomeriggio: jó délutánt
*buonanotte: jó éjt
*buonasera: jó estét
capelli castani: világosbarna haj
capelli: haj
capire (inf.) - capisco: ért - értem
capire (inf.): ért, megért, felfog;
itt: una cosa non capisco (U1, B1):
egyet nem értek
carattere, il: jellem, személyiség
carino: 1. csinos 2. kedves, helyes
caro: 1. kedves 2. drága
cartina: 1. kis papír 2. kis térkép
casa: 1. ház 2. lakás, otthon
che bello!: de jó!
che cosa: 1. mi 2. mit
chiarire (inf.) - chiarisco: tisztáz -
tisztázok
chiudere (inf.): zár
ci vediamo: viszlát, majd találko-
zunk
cioè (avv.): azaz, úgymint
città (pl. le città): város 
colonna: 1. oszlop, 2. hasáb
com’è?: milyen?
come me: mint én
come stai?: hogy vagy?
come tante: mint annyi más
*come va?: mi újság?
cominciare (inf.): (el)kezd
complimenti: gratulálok, elisme-
résem
comune: közös; itt: che cosa
hanno in comune (U1, D1): mi a
közös bennük?
con chi parli?: kivel beszélsz?

coniugazione, la: igeragozás
contento: 1. elégedett 2. boldog,
vidám, itt: sono con tenta per te
(U1, A1): örülök neked; itt: è con-
tenta del nuovo lavoro? (U1, A3):
elégedett az új munkával?
continuare (inf.): folytat
contrario: ellenkező; itt: al con-
trario (U3, Cono sciamo l’Italia):
ellenkezőleg
controllare (inf.): ellenőriz
corso d’italiano: olasz nyelvtan-
folyam
cortesia: udvariasság
corto: rövid
*così (avv.): így; itt: così e così
(U1, D2): megvagyok
così bene: ilyen jól
costruire (inf.)- costruisco: épít -
építek
da quanto tempo sei qui?: mióta
vagy itt?
da tempo: már egy ideje
da: óta
dare (inf.): ad, odaad, átad,
megad; itt: dare del tu (U1, E2):
tegez; itt: dare del Lei (U1, E2):
magáz; itt: ma dai! (U2, B1): na
menj már!; itt: dai tue notizie
(U3, G5): adj hírt magadról  
descrivere (inf.): leír
destra: jobb (oldal); itt: a destra
(U1, B1): jobbra; itt: a destra di
(U3, C2): a ..-tól jobbra
di dove sei?: hová való vagy?
diario: napló
differenza: különbség
dire: mond; itt: che ne dici di an-
dare (U2, B1): mit szólsz ahhoz,
hogy menjünk
direttore: igazgató
discoteca: diszkó; itt: in disco-
teca (U1, D4): diszkóban; itt: in
discoteca (U2, B1): diszkóba
dito, il (pl. le dita): ujj
domani (avv.): holnap
donna: nő
dopo (avv.): után
dormire (inf.): alszik
dovere (inf.): 1. kell, szükséges 2.
tartozik
ecc. (eccetera): stb.
ecco perché: hát ezért
edicola: újságárus bódé, kioszk
e-mail: e-mail
esistere (inf.): létezik
espressione: kifejezés
falso: hamis
famoso: híres
fare (inf.): csinál, tesz, készít,
megvalósít, itt: fanno parte (U1,
Per cominciare 3): részét alkot-
ják, itt: fanno parte di un dialogo
(U1, Per cominciare 3): egy pár-
beszéd részei 
farmacia: gyógyszertár
fermata, la: megálló; itt: ultima
fermata (U1, C3): utolsó megálló
fidanzato: vőlegény
finire (inf.) (finisco): befejez -
befejeztem; itt: finisco di lavo-
rare (U1, A1): végzek a munkával
fontana: kút

forma: alak, forma; itt: forma di
cortesia (U1, E2): udvarias forma,
magázódás
formale: formális, hivatalos
forse (avv.): talán
fortunato: szerencsés
fra: között, itt: fra due ragazze:
(U1, Per cominciare 3)
fronte, la: homlok
gentile: kedves
gentile: kedves, udvarias
già (avv.): már
giornata, la: nap
giorno: nap; itt: ogni giorno (U1,
A3): minden napitt: che giorno è
(U2, F1): milyen nap van; itt: uno
di questi giorni (U2, F1): ezek
közül az egyik nap/napon; itt: il
giorno dopo (U2, Quaderno degli
esercizi): a következő nap; itt: al
giorno (U4, Il caffé): naponta; itt:
giorno e notte (U5, A8): éjjel-nap-
pal 
grande: nagy; itt: da grande (U5,
A6): felnőttként, ha nagy leszek
grazie: köszönöm
guardare (inf.): néz
idea, l’ (pl. le idee): 1. gondolat
2. ötlet
immaginare: elképzel   
importante: fontos, itt: più im-
portante (U1, Per cominciare 1):
legfontosabb (fontosabb)
incontro: találkozás; itt: punto di
incontro (U4, Glossario): találko-
zóhely
indeterminativo: nem meghatá-
rozó
indicare (inf.): 1. megmutat, rá-
mutat, ki/megjelöl 2. jelez
indicativo: kijelentő mód 
informale: informális; laza, baráti
informazione: információ; itt: in-
formazioni richieste (U3, G3): kért
információk
inizio: kezdet; itt: all’inizio (U5,
A1): kezdetben
inserire (inf.): beilleszt
intelligente: értelmes
interessante: érdekes
lavorare (inf.): dolgozik, itt: non
lavoro più (U1, A1): már nem dol-
gozom
lavoro: munka
*Lei: ön; itt: *anche a Lei (U1,
D2): önnek is
lungo: hosszú
magro: sovány
mancare (inf.): hiányzik
mangiare (inf.): eszik; itt: cosa
prendete da mangiare? (U1, A7):
mit esztek?
mano, la: kéz
mattina: reggel
Medicina: orvostudomány
metrò, il: metró
miglior (migliore): legjobb; itt:
miglior amico (U1, F6): legjobb
barát
minuto: perc; itt: dopo venti mi-
nuti (U1, A1): húsz perccel később
molto (avv.): 1. nagyon 2. sok
motivo, il: ok; itt: per motivi di

lavoro (U1, C3): munka miatt,
munkaügyben
nascosto: rejtett
naso: orr
nero: fekete
non: 1. nem 2. ne
notizia: hír
occhi, gli (sg. l’occhio): szem
offrire (inf.): kínál
oggi (avv.): ma
oppure: vagy
orario, l’: időbeosztás, munkaidő;
itt: orario d’ufficio (U1, A1): az
iroda nyitvatartása
orario: nyitvatartás, időbeosztás
ordine: 1. rend 2. sorrend
palazzo: palota, épület
palestra: edzőterem, fitness cen-
ter
parlare (inf.): beszél, itt: di quale
inizio parlano (U1, Per cominciare
3): milyen kezdetről beszél   nek;
itt: parlatene (U4, E2): beszélje-
tek róla
parte, la: rész; itt: da qualche
parte (U5, A1): valahová; itt: met-
tere da parte (U5, Quaderno degli
esercizi): félretesz
partire (inf.): 1. indul 2. elutazik;
itt: quando partite per Perugia?
(U1, A7): mikor indultok Peru-
giába?
partita, la: meccs, mérkőzés
per esempio: például
per me: nekem, számomra
perché: miért; itt: perché no?
(U2, B2): miért ne?
permettere (inf.): megenged; itt:
se permette (U1, E1): ha megen-
gedi
persona: személy
personale: személyes
Perugia: Perugia (város)
pesante: nehéz
più: többet, többé
poi (avv.): aztán
pomeriggio, il: délután
portare: 1. hoz 2. visel
possibile: lehetséges
precedente: előző
prego: kérem (ti prego: kérlek)
prendere: 1. megfog 2. vesz; itt:
prende il metrò (U1, A1): metróra
száll, metróval megy
presente indicativo: kijelentő
mód jelen idő
presente, il: jelen
presto (avv.): hamar; gyorsan; itt:
a presto (U1, C1): hamarosan
1ª (prima): első
1ª coniugazione: első igeragozás
pronome, il: névmás
pronto?: halló (telefonban)
protagonista, il/la: főszereplő
pulire (inf.) - pulisco: tisztít, ta-
karít - tisztítok, takarítok
purtroppo (avv.): sajnos
qual è: mi, melyik
qualcuno: valaki
quello di Gloria: a Glóriáé
quello: az
quest’ultima: ez utóbbi
qui (avv.): itt; itt: sei qui per la-
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voro? (U1, C1): munka miatt vagy
itt?; itt: sono qui da due giorni
(U1, C1): két napja vagyok itt
ragione: értelem
regione, la: tartomány
ricordare (inf.): emlékeztet
ruolo: szerep
salutare: üdvözöl
salve: üdv, szia
sapere (inf.) tud; itt: cosa sapete
di queste città? (U1, Conosciamo
l’Italia): mit tudtok ezekről a vá-
rosokról
scortese: udvariatlan
scusa: bocsáss meg, bocs
se: ha (eldöntendő függőkérdés
előtt: hogy)
2ª (seconda): második 
secondo: szerint, itt: secondo voi
(U1, Per cominciare 3): szerinte-
tek
secondo: szerint; itt: secondo
l’esempio (U1, A7): a példának
megfelelően
seguente: következő
sembrare: tűnik
sentire (inf.): 1. hall 2. érez
senza: nélkül; itt: senza dire (U1,
F5): anélkül, hogy megmondaná-
tok
serata: este
*signor (signore, il): úr
*signora, la: asszony, hölgy
signorina, la: kisasszony
simile: hasonló
simpatico (pl. simpatici, simpati-
che): rokonszenves
simpatico: rokonszenves
situazione: helyzet, szituáció
soddisfatto: elégedett
solo (avv.): csak; itt: da solo (U2,
E1): egyedül
soluzione, la: megoldás
sostituire (inf.) (sostituisco):
(be)helyettesít
sottolineare: aláhúz
speciale: különleges
spedire (inf.) - spedisco: küld -
küldök
spiegare (inf.): (meg)magyaráz;
kifejt
stare (inf.): 1. áll 2. van 3. marad
stipendio: fizetés
storia: történet
straniero: külföldi; itt: sei stra-
niera, vero? (U1, C1): külföldi
vagy, ugye?
studentessa di Lettere: bölcsé-
szhallgató lány
studentessa: tanuló, egyetemi
hallgató lány
studiare: tanul
*supermercato: szupermarket;
itt: al supermercato (U1, D2): a
szupermarketbe
svizzero: svájci
tanto: 1. sok 2. ennyi, annyi
telefonare (a) (inf.): telefonál
televisione, la: tévé
tema, il (pl. i temi): téma
tempo: idő; itt: ma da quanto
tempo! (U1, A1): De rég nem ta-
lálkoztunk; itt: in tempo (U4, B7):

időben;itt: per quanto tempo (U4,
C1): mennyi ideig; itt: tempo fa
(U4, C2): régen, jó ideje
3ª (terza): harmadik 
testa: fej
testo: szöveg
tipo: fajta, típus; itt: che tipo di
musica ascolti? (U1, A7): milyen
fajta zenét hallgatsz?
tornare (inf.): visszamegy, vissza-
tér; itt: tornare a casa (U1, A1):
hazamegy
tra: között
triste: szomorú
turno: turnus, kör; itt: a turno
(U1, F5): felváltva
tutto: minden; itt: tutto bene
(U1, A4): minden OK; itt: tutti e
due (U4, Per cominciare 3): min-
dkettőjük; itt: in tutto (U4, C1):
összesen; itt: a tutte le ore (U4, Il
caffé): minden órában 
ufficio, l’: iroda
unire (inf.) - unisco: egyesít, ös-
szeköt - egyesítek, összekötök
università, l’ (pl. le università):
egyetem
uomo, l’ (pl. gli uomini): 1. férfi
2. ember
usare (inf.): 1. használ vmit 2. al-
kalmaz 3. szokása vmi
vacanza: vakáció
vecchio: öreg
verdi (sg. verde): zöld
vero: igaz; itt: è vero che (U3,
C3): igaz, hogy
verso: felé; itt: verso le 18 (U1,
D4): 6 óra felé
via: út, utca; itt: in via Verdi (U1,
C1): a Verdi utcában
viaggio: utazás; itt: agenzia di
viaggi (U1, A1): utazási iroda
vicino (avv.): közel
visitare (inf.) : meglátogat
viso: arc
volta, la: alkalom, itt: due volte
(U1, A1): kétszer, két alkalommal;
itt: una prima volta (U4, Per co-
minciare 2): egyszer, először

Quaderno degli esercizi
abitare (inf.): lakik;
Belgio, il: Belgium
canadese: kanadai
cane, il: kutya
classico: klasszikus
coreano, il: kóreai, kóreai
férfi/fiú
cruciverba, il (pl. i cruciverba):
keresztrejtvény
di solito: általában 
francese: francia
giapponese: japán
giardino: kert
imparare: megtanulni; itt: per
imparare (U2, Quaderno degli
esercizi): hogy megtanuljam
lettera: levél
mai (avv.): soha
porta, la: ajtó
risolvere (inf.): megold, felold
tedesco: német
trasformare (inf.)
vivere: él

UNITÀ 2
Come passi il tempo libero?

Libro dello studente
a quest’ora: ebben az időben,
ilyenkor
a: 1. -nak, -nek 2. -ban, -ben, -on,
-en, -ön, -nál, -nél, -ra, -re 3. -ba,
-be, -ra, -re, -hoz, -hez, -höz 4.  -
kor, -ig, -ként, -nte; itt: a Roma
(U2, A1): Rómában; itt: a Roma
(U2, A4): Rómába; itt: (U2, A1):
külföldre, külföldön; itt: al lago
(U2, A1): tóhoz; itt: a scuola (U2,
A5): az iskolába
abitazione, l’: lakhely
accettare: elfogad
acquisto: vásárlás
aeroporto: repülőtér; itt: dall’ae-
roporto (U2, A5): a repülőtérről
affitto: albérleti díj; itt: 400 euro
d’affitto (U2, D1): 400 euró lak-
bért
agenda: határidőnapló; itt: sul-
l’agenda (U2, F1): határidőna-
plóba
amare: szeret
Ancona: Ancona
appartamento: lakás
appena (avv.): 1. alig 2. amint
*appuntamento: találkozó
ascensore: lift
atmosfera: légkör
attrarre: vonz
auto, l’ (pl. le auto): személygép-
kocsi
avere voglia (di): kedve van vala-
mihez
balcone, il: erkély
ballare: táncol
banca: bank
Barcellona: Barcelona
bere: iszik
bicicletta: kerékpár
biglietto: jegyek; itt: biglietto di
andata e ritorno (U5, B2): menet-
térti, oda-vissza; itt: solo (U5,
B2): csak odaút
camera: szoba; itt: camera da
letto (U2, D1): hálószoba
campagna: vidék
cantante, il/la: énekes
carriera: karrier; itt: sappiamo
tutto sulla tua carriera (U2, A1):
mindent tu  dunk a karrieredről
causa: ok; itt: a causa delle tante
macchine (U2, Co nosciamo l’Italia
3): a sok autó miatt
certo!: persze!
ci: ott, oda; itt: ci andiamo? (U2,
B2): Elmegyünk oda?
cogliere: 1. leszed 2. megragad
colazione: reggeli
colore: szín
Como: Como; itt: vado al lago di
Como (U2, A1): megyek a Comói-
tóhoz
comodo: kényelmes
*compleanno: születésnap
comprare: vesz
con piacere!: örömmel!
concerto: koncertek; itt: per due
concerti (U2, A1): két koncert
miatt

confermare: ellenőriz; itt: con-
fermate le vostre ipotesi (U2, Per
cominciare 3): ellenőrizzétek el-
képzeléseiteket
convalida: érvényesítés
convalidare: érvényesít, kezel
corsa: 1. futás 2. verseny
costare: kerül valamennyibe
costoso: drága
da: 1. -ból, -ből, -tól, -től, -nál, -
nél, -hoz, -hez, -höz, -on át, -on
keresztül 2. óta, -tól kezdve, -től
kezdve 3. miatt, -tól, -től; itt: da
me (U2, A1): hozzám
d’accordo!: oké, rendben, egye-
tértek!
dall’11 in poi: 11-től kezdve
descrizione: leírás
di solito: általában
disegnare: rajzol
dispiacere: sajnál; itt: mi di-
spiace (U2, B1): sajnálom
distrarre: 1. kitép 2. elvon, elte-
rel
domenica, la: vasárnap
dove abiti?: hol laksz?
entrare: 1. belép 2. bemegy
esame, l’ (m.): vizsga
esatto: igaz, helyes
esistente: létező
esporre: kiállít
estero: külföld
euro, l’ (pl. gli euro): euró
fare (inf.): csinál, tesz; itt: fac-
ciamo delle gite (U2, A1): kirán-
dulunk
fare colazione: reggelizik
fare spese: vásárol
fare tardi: elkésik
fare: csinál
favore: szívesség
festa:1. ünnep 2. buli, itt: a una
festa (U2, E1): egy buliba; itt:
dare una festa (U4, A6): bulit ren-
dez
fine settimana, il: hétvége
formulare: megfogalmaz
fortuna: szerencse; itt: per for-
tuna (U2, Conosciamo l’Italia 3):
szerencsére
Francia: Franciaország
genitori, i (sg. il genitore): szülők;
itt: i tuoi genitori (U2, A7): a te
szüleid; itt: tuoi (U2, A7): tieid;
itt: dai suoi genitori (U5, A1): a
szüleihez
gente, la: emberek
Germania: Németország
giocare: játszik; itt: gioco a cal-
cio (U2, A1): focizok; itt: gioco
ancora nella nazionale cantanti
(U2, A1) még játszom az énekes
válogatottban
giornalista, il/la: újságíró
giovedì, il: csütörtök
girare: 1. forgat 2. megkerül 3.
fordul
gita: kirándulás
gita: kirándulás
glossario: szószedet
grave: komoly
ideale: ideális
impegno: elfoglaltság

4 Edizioni Edilingua



*impossibile: lehetetlen
in campagna: vidéken, vidékre
in genere: általában
infine (avv.): végül
infinito: főnévi igenév
inoltre (avv.): továbbá
insieme (avv.): együtt
intervista: interjú
intervistare: interjút készít
intimi: legközelebbi; itt: gli amici
più intimi (U2, A1): a legközelebbi
barátok
invece (avv.): viszont
invitare: meghív
invito: meghívás
ipotesi, l’ (f.): hipotézis
lago: tó
lancetta: mutató
lasciare: 1. elenged 2. (el)hagy
letto: ágy; itt: a letto (U2, B2):
ágyba
*lezione: óra; itt: ho lezione (U2,
F1): órám van
libero: szabad
linea: vonal
Londra: London
luminoso: világos
lunedì, il: hétfő
luogo: hely
macchinetta automatica: auto-
mata
madre, la: anya; itt: mia madre
(U2, B1): az anyukám
*mai (avv.): soha; itt: o domenica
o mai (U2, F1): vagy vasárnap vagy
soha
mantenere: 1. eltart 2. megtart
mare, il: tenger; itt: al mare (U2,
B1): tengerhez
martedì, il: kedd; itt: il martedì
(U2, F1): keddenként
meno (avv.): kevesebb
mentre: míg, mialatt, miközben
mercoledì, il: szerda
mese, il: hónap; itt: al mese (U2,
D1): havonta
metropolitana: metró
mezzanotte: éjfél
mezzo di trasporto urbano: kö-
zlekedési eszköz
mezzo pubblico: tömegközleke-
dési eszköz
mezzo: eszköz
mezzogiorno: dél
mia: enyém; itt: a casa mia (U2,
D1): nálam, a házamban
modello: példa
momento: pillanat
montagna: hegyek; itt: in monta-
gna (U2,C3): hegyekbe
morire: meghal
mostra: kiállítás; itt: mostra
d’arte (U2, B2): művészeti kiállí-
tás
motorino: kis motor
Napoli: Nápoly
natura: természet
nazionale, la: válogatott
ne: [di lui, di lei, di loro helyett
birtokos esetet pótol]; ne divenne
amico barátja lett (neki); 2. [bir-
tokos esetre utal, di esso, di lui
stb. helyett áll] ebből, abból, be-

lőle, közülük;
negozio: üzlet
nel tempo libero: szabadidőben
ne vale la pena: megéri
numeri cardinali: tőszámok
numeri ordinali: sorszámok
ora: óra (idő); itt: che ora è? (U2,
G1): hány óra van?; itt: che ore
sono? (U2, G1): hány óra van?
organizzare: szervez, rendez
orizzontale: vízszintes
orologio: óra (műszer)
ospedale, l’ (m.): kórház; itt: per
l’ospedale (U2, B2): a kórházhoz
ottimo: kitűnő
ottobre: október
ovviamente (avv.): nyilvánvalóan
paese, il: ország
parcheggio: parkoló
Parigi: Párizs
particolarità: különlegesség, elté-
rés
passare: 1. megy 2. eltölt (időt);
itt: come hai passato il fine setti-
mana? (U4, A1): Hogy töltötted a
hétvégét?
passeggero: utas
pensare (inf.): gondol; itt: pen-
siamo di andare (U2, B1): úgy gon-
doljuk, hogy megyünk; itt: e
pensare che... (U2, D1): és ha be-
legondolok, hogy…
per favore: kérem, legyen szíves
periferia: külváros; itt: in perife-
ria (U2, D1): külvárosban
però: de, azonban
pescare: horgászik
piacere: tetszik
piano: 1. emelet 2. halkan; itt: al
quinto piano (U2, D1): az ötödik
emeleten; itt: a quale piano è
(U2, D3): melyik emeleten van
piede, il: láb; itt: a piedi (U2,
E1): gyalog; itt: in piedi (U4, Co-
nosciamo l’Italia): állva
Pisa: Pisa
più di un mezzo: egynél több kö-
zlekedési esz közt
poco (avv.): 1. kevés 2. keveset;
itt: poco della tua vita privata
(U2, A1): keveset a magánéleted   -
 ről
poco: kevés
ponte, il: híd
porre: helyez, tesz
potere (inf.): 1. képes, tud; -hat,
-het 2. szabad, meg van engedve
pranzo: ebéd; itt: a pranzo (U2,
B2): ebédre; itt: ora di pranzo
(U4, Conosciamo l’Italia): ebédidő
preposizione: elöljárószó
prima (avv.): korábban, előbb
privato: magán
produrre: gyárt
professore: professzor
proporre: javasol
prossima: következő; itt: la setti-
mana prossima (U2, A1): a jövő
héten
pulito: tiszta
punto: pont, itt (U2, B2): pont
alatti feladat
qualche: néhány; itt: qualche

volta (U2, A1): néha, időnként
qualcosa: 1. valami 2. valamit;
itt: qualcosa di interessante (U3,
D1): valami érdekes
quando: amikor; itt: ma quando
posso (U1, A1): de amikor tudok                                                                          
quarto: negyed, itt: e un quarto
(U2, F1): negyed; itt: meno un
(U2, F1): negyedóra múlva 
questa volta: ez alkalommal
quindi (avv.): tehát
quinto: ötödik 
quotidiano: mindennapi
raccogliere: gyűjt
raccontare: 1. elmond, elbeszél
2. elmesél
regolare: szabályos
restare: marad, megmarad, fenn-
marad
ridurre: csökkent
rifiutare: elutasít; visszautasít
rimanere: marad
ripostiglio: raktárszoba
ritenere: vél, tart
rivista: magazin
sabato, il: szombat
sabato: szombat; itt: sabato mat-
tina (U2, C3): szombat reggel
salire: felszáll, felmegy
salotto: nappali (nagy, elegáns)
sapere (inf.):  tud, megtud; itt:
come molti sanno (U2, A1): mint
ahogy sokan tudják 
sbagliare: elhibáz, eltéveszt
Scala, la: a milánói Scala
scegliere: választ
sedere: leül
segnare: 1. (be)jelöl 2. feljegyez
sempre (avv.): mindig
sera, la: este
*serie: sorozat
servizio: szolgáltatás
Sicilia: Szicília
Siena: Siena
sinistra: bal; itt: a sinistra (U2,
C2): balra
soggiorno: nappali
solo che...: csak az a baj, hogy…
Spagna: Spanyolország
spegnere: leolt, kikapcsol
sperare: remél
spesso (avv.): gyakran
sportivo: sportos
stadio: stadion; itt: vicino allo
stadio (U2, D1): a stadionhoz
közel
stanco: fáradt
stanza: szoba
stasera (avv.): ma este; itt: a sta-
sera (U2, Quaderno degli eser-
cizi): viszlát ma este
Stati Uniti, gli: Amerikai Egyesült
Államok
stazione, la: állomások
studio: dolgozószoba
su internet: Interneten
superare: átmegy, letesz
tabaccheria: trafik
tabacchi: dohány
tardi (avv.): 1. késő 2. későn
tassì, il: taxi
taxi, il: taxi
teatro: színház; itt: a teatro (U2,

Per cominciare): színházba
tempo libero: szabadidő
tempo: idő; itt: bel tempo (U2,
B1): jó idő; itt: è da tempo che...
(U2, B1): már jó ideje, hogy...
tenere: tart
timbrare: bélyegez
togliere: 1. levesz 2. elvesz 3.
levon
Torino: Torino
tournée, la: turné; itt: sono in
tournée (U2, A1): turnézom
tradurre: fordít
traffico: forgalom, közlekedés
tram, il: villamos
trarre: húz
trasporto: közlekedés
trovare: talál
trovarsi: található valahol
tutto quello che...: mindaz, amit
tv, la: tv; itt: in tv (U3, D1): a té-
vében 
urbano: városi
usato: használt; igénybe vett
uso: használat; itt: di uso quoti-
diano (U2, Glossario): mindenna-
pos használatra
vario: különböző
vendere: elad
venerdì, il: péntek
venerdì, il: péntek; itt: oggi è ve-
nerdì (U2, B1): ma péntek van
Venezia: Velence
venire (inf.): 1. jön 2. megérke-
zik; itt: sono gli amici che ven-
gono da me (U2, A1): a barátok
jönnek hozzám; itt: da dove viene
(U2, E2): honnan jön
veramente (avv.): igazán, valóban
verbo modale: módbeli segédigék
verità: igazság; itt: a dire la ve-
rità (U2, A1): az igazat megvallva
verticale: függőleges
viaggiare: utazni
videogioco: videojáték
vincere: nyer
vita: élet; itt: vita di tutti i giorni
(U4, Il caffé): mindennapi élet
voglia: kedv; itt: non ho voglia di
uscire (U2, A1): nincs kedvem el-
menni otthonról
volentieri (avv.): szívesen
volere (inf.) (io voglio): akar; itt:
non è che non voglio (U2, B1):
nem arról van szó, hogy nem aka-
rok; itt: vuoi venire? (U2, B1):
akarsz jönni?

Quaderno degli esercizi
dopodomani (avv.): holnapután
ricapitolazione, la: ismétlés

UNITÀ 3
Scrivere e telefonare
Libro dello studente

abbigliamento: ruházat
abbracciare: ölel
abbreviazione: rövidítés
abilità: képesség
abitante: lakos
abito: ruha
accanto: mellett; itt: accanto al-
l’Odeon (U3, A1): az Odeon mel-
lett
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aggiunta: kiegészítés
agosto: augusztus
aiuto: segítség
almeno (avv.): legalább
amichevole: baráti, barátságos
apertura: nyitás
appunti: jegyzetek
appunto (avv.): pontosan, ahogy
mondod
aprile, l’ (m.): április
Aprilia, l’ (f.): Aprilia (márkanév)
argomento: 1. érv, érvelés 2.
téma, tárgy, tartalom
armadio: szekrény
articolo partitivo: részelő névmás
ascolto: hanganyag
autunno: ősz
avvocato: ügyvéd
baciare: csókol; puszil
bacione, i (sg. il bacione): csók
bisogna: kell, szükséges
blu: kék; itt: in blu (U3, A7):
kékkel szedett 
box: box, fülke
breve: rövid; itt: in breve (U3,
G5): röviden
buca delle lettere: postaláda
busta: boríték
cabina telefonica: telefonfülke
cabina: fülke
calamità: csapás, katasztrófa
camino: kandalló
campo: 1 tér 2. térség 3. mező 4.
terület 5. tábor
canale, il: csatorna; itt: su quale
canale? (U3, D1): melyik csator-
nán?
carissimo: drága
caso: eset, itt: in caso di (U3, ...e
telefonare): vmi esetén; itt: per
caso (U4, Test finale): véletlenül
cassetta per le lettere: postaláda
cassetto: fiók
cellulare, il: mobil telefon
cenare: vacsorázik
chiamare: hív
chiamata interurbana: távolsági
hívás
chiamata: hívás
chiesa: templom
cittadino: (állam)polgár
civile: polgári
codice, il: kód; itt: codice di av-
viamento postale (C.A.P.) (U3, Co-
nosciamo l’Italia): postai
irányítószám
commerciale: kereskedelmi
compreso: vmibe belefoglalt; itt:
età compresa tra gli 0 e i 12 anni
(U3, Glossario): 0-tól 12 évesig
terjedő   korosztály
comunale: városi, önkormányzati
comunicare: kommunikál
comunque: mindenesetre 
concludere: befejez, lezár
conseguenza: következmény; itt:
di conseguenza (U3, Conosciamo
l’Italia): következésképpen 
consigliare: tanácsol
coordinato: koordinált
corpo: testület
credere: hisz
cuscino: párnák

dalle tre alle cinque: háromtól
ötig
davanti: előtt; itt: davanti alla
lampada (U3, C1): a lámpa előtt
da vicino: közelről
dentro: belül
desiderato: kívánt
destinatario: címzett
di chi è?: kié?
di chi sono?: kié?
di fronte alla camera da letto: a
hálószobával szemben
dicembre, il: december
dietro: mögött
difficoltà: nehézség
digitare: tárcsáz, billentyűz
disturbare: zavarni; itt: per non
disturbare (U3, ...e telefonare):
hogy ne zavarjon 
divano: dívány
diverso: különféle
dopo le 10 di sera: este 10 után
dottore, il: doktor
dubbio: kétely
dunque: tehát
e così via: és így tovább
elettronico: elektronikus
emergenza: vészhelyzet
ente, l’ (pl. gli enti): intézmény,
szervezet
esprimendo: kifejezve
esprimere: kifejez
estate, l’ (f.): nyár
estraneo: idegen, oda nem illő
evitare: elkerül
febbraio: február
figurarsi: elképzel, vél, gondol
fino: -ig; itt: fino alle 20 (U3, B1):
este nyolcig
fissa: fix, stabil
fra 10 minuti: tíz perc múlva
francobollo: bélyeg
fuoco: tűz
generale: általános
generalmente: általában
gennaio: január
gestito da: vki által üzemeltetett,
kezelt
giornalaio: újságárus
giugno: június
gratuito: ingyenes
grazie mille: nagyon köszönöm
grazie tante: nagyon köszönöm
guanto: kesztyű
il resto: a többi, a maradék
imbucare: bedob (levelet postalá-
dába)
imparare: megtanul
improvviso: hirtelen
incendio: tűzeset
incertezza: bizonytalanság
infanzia: gyermekkor
informato: tájékozott; jól érte-
sült
ingegnere: mérnök
internet point: Internet kávézó
Interno: belügy
intervento: beavatkozás, köz-
belépés
intorno (avv.): körül; itt: intorno
al tavolo (U3, C1): az asztal körül;
itt: intorno alle due (U4, B3):
kettő körül

inverno: tél
Italia del Sud: Dél Olaszország
Juve, la: Juve, a Juventus (focic-
sapat)
lampada: lámpa
Lancia, la: Lancia
Lavori Pubblici: állami beruházá-
sok
lingua parlata: beszélt nyelv
localizzare: elhelyez, vminek a
helyzetét leírja
luglio: július
magari (avv.): esetleg
maggio: május
mandare: küld, elküld
marzo: március
meccanico: autószerelő; itt: dal
meccanico (U3, C3): az autószere-
lőnél
medico: orvos
meno (avv.): kevésbé; kevesebbet
Milan, il: Milan (focicsapat)
Ministero: minisztérium
mittente, il: feladó
mobile: mobil
nascita: születés
necessario: szükséges
negozio di abbigliamento: ruhá-
zati üzlet
nessuno: 1. semmi; egy sem;
semmiféle 2. senki; senki sem
niente: semmi; itt: di niente (U3,
F1): nincs mit
non c’è di che: nincs mit
non solo: nem csak
novembre, il: november
numeri utili: hasznos számok
Olanda: Hollandia
opposizione: 1. ellentét 2. szem-
bszállás
orario di apertura: nyitva tartás
ottobre, l’ (m.): október
pacco: csomag
parete, la: fal; itt: sulla parete
(U3, C1): a falon
partita di calcio: focimeccs
partitivo: részelő
percentuale, la: százalékos arány
perciò: ezért
perfetto: tökéletes
pericolo: veszély
pianta: növény
piazza: tér; itt: in piazza (U4,
Consciamo l’Italia): a téren
polizia: rendőrség
poltrone: fotelok; itt: tra le pol-
trone (U3, C1) : a fotelok között
posta elettronica: elektronikus
posta (e-mail)
posta: posta
postale: postai
pranzare: ebédel
precedente: előző
prefisso: hívószám
preposizione articolata: névelős
elöljárószó
preposizione semplice: egyszerű
elöljárószó
prestare: nyújtani, kölcsönözni;
itt: prestare aiuto (U3, Glossario):
segítséget nyújtani
prezzo: ár
primavera: tavasz

probabilmente (avv.): valószínű-
leg
problema, il: gond, probléma
professoressa: tanárnő, profes-
szor asszony
pronto: gyors, azonnali (sürgős-
ségi)
proprio: éppen, pontosan
Protezione civile: polgári véde-
lem
protezione: védelem
provincia: megye
qua (avv.): itt; itt: qua vicino (U3,
A1): itt a közelben
quaderno: füzet
quadro: kép
raggiungibile: elérhető
reale: valós; itt: in tempo reale
(U3. ...telefonare): pillanatnyi,
aktuális, azonnali
relativo a: vmire vonatkozó; itt:
relative alle telecomunicazioni
(U3, ...e telefonare): a távközlé-
shez kapcsolódó
riassumere: összefoglal
ricevere: megkap
ringraziamento: köszönet
ringraziare: megköszön
ritardo: késés; itt: in ritardo (U3,
C3): késésben
riuscire (a): sikerül
saluto: üdvözlet
sanitario: egészségügyi
scheda telefonica: telefonkártya
scheda: kártya
sciopero: sztrájk
scooter, lo: robogó
scoperta: felfedezés
scrivania: íróasztal
sedia: szék
semplice: egyszerű
settembre, il: szeptember
sicuro: biztos
sigla: rövidítés; betűszó
significato: jelentés
soccorso: segély, segítség
sognare: álmodik
somiglianza: hasonlóság
sopra: felett, itt: il camino (U3,
C1): a kandalló felett
sotto (avv.): alatt
spazio: tér
specchio: tükör
stagione, la: évszak
Sud, il: Dél
tappeto: szőnyeg
tavolino: kis asztal, dohányzóa-
sztal
tavolo: asztal
tecnologia: technológia
telecomunicazione: távközlés,
telekommunikáció
telefonare: telefonál
telefonia: telefonok, telefonháló-
zat
telefonico: telefon-, telefonos
telefonino: mobil telefon
telefono: telefon; itt: al telefono
(U3, Per cominciare 3): telefonon
televisore, il: tévékészülék
termine, il: 1. határidő 2. szó; ki-
fejezés; terminus itt: in altri ter-
mini (U3, Conosciamo l’Italia):
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más szóval
tremendo: rettenetes; hatalmas
troppo: túl sok 
turista, il: turista
uffa: ejnye
ufficio postale: postahivatal
utile: hasznos
utilizzare: alkalmazni, használni;
itt: da utilizzarsi quando (U3, ...e
telefonare): akkor alkalmazandó,
amikor
valigie, le (sg. la valigia): bőrön-
dök; itt: una delle due valigie (U3,
F1): a két bőrönd közül az e gyik
vaso: váza
viabilità: útjárhatóság
vigili del fuoco: tűzoltók
vigili, i (sg. il vigile): őrök
villa sul lago: tóparti villa
villa: villa
vocabolario: szótár
zucchero: cukor

Quaderno degli esercizi
*campanile, il: harangtorony
*castello: vár, kastély
centrale: központi
distanza: távolság
*duomo: dóm
entrata: bejárat
foglia: falevél
*galleria: galéria, képtár
modo: mód
*monumento: műemlékek, látvá-
nyosságok
*pendente: ferde
*quiz, il: quíz
Russia: Oroszország
spettacolo: előadás
temperatura: hőmérséklet

UNITÀ 4  
Al bar

Libro dello studente
abitudine: szokás
accendere: 1. bekapcsol 2. meg-
gyújt
accogliente: kellemes, barátságos
acqua: víz
ad esempio: például
affrontare: szembenéz
vmivel/vkivel
agente, l’ (m./f.): ügynök
alzarsi: felkel
ammettere: bevall
andare via: elmegy
antico: régi
anzi: sőt
anzitutto (avv.): mindenekelőtt
aperitivo: aperitif
appartenere (a): tartozik valami-
hez, valakihez
appendere: felakaszt
arancia: narancs
aroma, l’ (m.): aroma
aula: terem
ausiliare, l’ (m.): segédige
avvenimento: történés, esemény
avvenuto: megtörtént
avverbio, l’ (pl. gli avverbi): ha-
tározószó
banco: pult
bar di provincia: vidéki “bár”
barista, il: pultos

benissimo (avv.): nagyon jó, kí-
váló
bere (p.p. ha bevuto): iszik
bevanda: ital
bibita: üditő
birra: sör; itt: birra alla spina (U4,
D3): csapolt sör
bugia: hazugság
buon caffè: jó kávé
caffè corretto: kávé likőrrel
caffè macchiato: kávé kis tejjel
Caffè, il: kávézó
caffelatte, il: tejeskávé
caffettiera: kávéfőző
caldo: meleg
cambiare: változtat, változik
cameriere, il: pincér
camminare: gyalogol
camomilla: kamillatea
campionato: bajnokság
cappuccino: 1. kapucinus 2. ka-
pucíner (capuccino)
carta: kártya; itt: giocare a carte
(U4, Conosciamo l’Italia): kártyá-
zik
cartolina: képeslap
cassa: pénztár
cercare di: megpróbál; itt: cerca
di verificare (U4, B1): megpró-
bálja bebizonyítani
chiacchierare: cseveg
chilo: kiló
cibo: étel
cioccolata in tazza: csokoládé
csészében
cioccolata: csokoládé
cioccolato: csokoládé
circa: körülbelül
circolazione: forgalom; itt: en-
trare in circolazione (U4, C3): for-
galomba kerül
colloquio: interjú; itt: colloquio
di lavoro (U4, C1): állásinterjú
come mai: hogy hogy
come sempre: mint mindig
Commercio: Kereskedelem
completo: teljes
concedere: átenged
consiglio: tanács
consumato: elfogyasztott
consumazione: fogyasztás
consumo: fogyasztás
coppa: kehely
cornetto: croissant, édes péksü-
temény
correggere: kijavít
correre (p.p. è/ha corso): fut
creare: alkot
crema: krém
crescere: 1. nő 2. nevel
crudo: nyers
da solo: egyedül
data: 1. keltezés, dátum 2.
időpont
decaffeinato: koffeinmentes
decidere: dönt
deciso: határozott; itt: un tipo
deciso (U4, D1): határozott típus
deludere: csalódást okoz
dente, il: fog; itt: al dente (U4,
A6): fogravaló tészta
dentista, il/la: fogorvos
di ogni età: minden korosztály

di seconda mano: használt, má-
sodkézből
difendere: megvéd
dipendere (p.p. è dipeso): függni
valamitől (függött)
dipendere: függ valamitől, vala-
kitől
direttrice, la: igazgatónő
dirigere: 1. irányít 2. igazgat
discutere: vitatkozik
distinguere: megkülönböztet
distruggere: lerombol
diventare: válik valamivé
divertente: szórakoztató; itt: non
è stato tanto divertente (U4, A1):
nem volt nagyon szórakoztató
dividere: 1. elválaszt 2. szétoszt
dolce, il: édesség
domestico: házi; itt: ad uso do-
mestico (U4, Caffé, che pas-
sione!): házi használatra
dopo pranzo: ebéd után
drammatizzare: eljátszik
duomo: dóm
durare: tartani (időben)
ecco a voi: íme, itt van
Economia: Közgazdaságtan
elementare: általános, elemi
elemento: 1. elem 2. alkatrész,
itt (U4, C5): szavak
escludere: kizár
esistere (p.p. è esistito): létezik
esplodere: felrobban
esterno: külső
fa: ezelőtt; itt: un anno fa (U4,
A6): egy évvel ezelőtt
fame, la: éhség; itt: avere fame
(U4, D1): éhesnek lenni
famigliare: családi
fare (p.p. ho fatto): csinál
fare parte (di): részt vesz valami-
ben
Festival di Sanremo: Sanremói
Fesztivál
festival, il: fesztivál
film, il: film
formare: képez
formazione: képzés; itt: ipotesi
sulla formazione (U4, A5): a kép-
zésről alkotott elképzelések
forte: erős; itt: dal gusto forte
(U4, Il caffè): erős ízű
frate, il: szerzetes
freddo: hideg
fretta: sietség; itt: in fretta (U4,
E5): gyorsan, sietve
fretta: sietség; itt: in gran fretta
(U4, A1): nagy sietve
fuori: 1. kint; itt (U4, E2): nem
otthon
furto: lopás
ghiaccio: jég
Giochi Olimpici: Olimpiai játékok
giornaliero: napi
giungere (p.p. è giunto): 1. odaér,
megérkezik 2. összeköt
godere: élvez; itt: godere del sole
(U4, Conosciamo l’Italia): élvezni
a napot
ieri (avv.): tegnap; itt: l’altro ieri
(U4, A7): teg-napelőtt; itt: ieri
notte (U4, A7): tegnap éjjel
il 12 dicembre: december 12-én

illustrazione: illusztráció
impensabile: elgondolhatatlan
importato: importált
in punto: pontosan
incredibile: hihetetlen
infatti: valóban
insegna: felirat
insieme a: valakivel együtt
insistere: erősködik
insomma (avv.): végeredményben
intenso: mozgalmas
intero: egész, teljes
invece di: valami helyett
inventare: feltalál
invernale: téli
irrinunciabile: lemondhatatlan,
vissza nem utasítható
lattina: doboz; itt: in lattina (U4,
D3): dobozos (pl. üdítő)
laureato: diplomázott; itt: lau-
reata in Economia e Commercio
(U4, C1): közgazdaságtanból és
kereskedelemből diplomázott
lavarsi: megmosakszik
leggendario: legendás
leggero: könnyű
lì (avv.): ott
liquore, il: likőr
lista: lista
listino: árlista
locale, il: helyiség
macchina per il caffè: kávéfőző
male (avv.): rossz; itt: non c’è
male (U4, A1): nincs okom pana-
szra
marciapiede, il: járda; itt: sul
marciapiede (U4, Conosciamo
l’Italia): járdán
media: közepes
mensa: menza
menù, il: menü
milanese: milánói
minerale: ásványi, ásvány-; itt:
acqua minerale (U4, D1): ásvány-
víz
Moka, la: 1. Mokka kávé 2. kávé-
főző
monaco: szerzetes
morire (p.p. è morto): meghal
movimento: mozgás; itt: verbi di
movimento (U3, B2): mozgást ki-
fejező igék 
mozzarella: mozzarella sajt
muovere: mozgat
nascere (p.p. è nato): (meg)szü-
letik
nascondere: elbújtat, eldug
nel febbraio del 1982: 1982 fe-
bruárjában
niente di speciale: semmi különös
nuova proposta: új arc, új be-
mutatkozó 
offendere: megsért
ognuno: mindenki, mindegyik
orale (sg. orale): szóbeli, szóban
ordinare: rendel
ordine religioso: szerzetesrend
ospitale: vendégszerető
ospitare: vendégül lát
pagamento: fizetés
panino: szendvics
panna: tejszín, tejszínhab
pannacotta: tejszínpuding 
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pari a: megfelel
participio passato: befejezett
melléknévi igenév
passato prossimo: közelmúlt
passeggiare: sétál
passione: szenvedély
pasto: étkezés
per prima cosa: elsőként, először
is
perdere: elveszít
piacere (p.p. è piaciuto): tetszik
valakinek valami
piacevole: kellemes; itt: ancora
più piacevole (U4, Conosciamo
l’Italia): még kellemesebb
piangere (p.p. ha pianto): sír
pieno: tele
più che altro: leginkább 
più o meno: körülbelül, többé ke-
vésbé
pochissimo: nagyon kevés
poco (avv.): 1. kevés 2. keveset;
itt: un po’ di (U4, D1): egy kicsit;
itt: un bel po’ (U5, A1): szép kis
(összeg)
pomodoro: paradicsom
posizione: hely
posto di lavoro: munkahely
posto: hely
pratica: gyakorlat, tapasztalat;
itt: in pratica (U4, Il caffé): gya-
korlatilag
preciso: pontos
preferito: kedvenc
preparare: elkészít; itt: permette
di preparare (U4, Il caffé): lehe-
tővé teszi az elkészítést
preparazione: elkészítés
presente: 1. jelenlévő 2. jelen idő
privato: privát, magán
profumo: illat
programma, il (pl. i programmi):
program
promettere: megígér
proporre: javasol
prosciutto crudo: nyers sonka
prosciutto: sonka
provare: 1. próbál 2. bizonyít
punto di ritrovo: találkozóhely
quasi: majdnem
quel giorno: azon a napon
radio, la: rádió
relazione: kapcsolat
religioso: vallási, vallásos
repubblica: köztársaság
restante: a maradék
riassunto: összefoglalás
ricevuta: számla
ridere (p.p. ha riso): nevet
rientrare: visszajön
riferirsi - mi riferisco: utal vala-
mire
rimanere (p.p. è rimasto): marad
risolvere: megold
ristretto: nagyon erős kávé
ritirare: 1. átveszi 2. visszavon
rito: rítus, szertartás
ritornare: visszatér
ritrovo: találkozóhely
riuscire (a): sikerül
rompere: 1. tör 2. szakít
rumore, il: zaj

sacco: zsák; itt: un sacco (U4,
A1): nagyon jól
sacro: szent
sala: terem
Sanremo: Sanremo (város)
sapore, il: íz
scambiarsi (inf.): kölcsönösen kic-
serél
scegliere: választ
scelta: választás; itt: da cosa di-
pende (U3, B2): mitől függ
scendere (p.p. è/ha sceso): 1. le-
megy 2. leszáll
scherzare: viccel, viccelődik
schiuma: hab; itt: schiuma di
latte (U4, Il caffé): tejhab
sconto: kedvezmény; itt: con lo
sconto (U4, Au to valutazione):
kedvezménnyel
scontrino, lo: vásárlási blokk
scorso: múlt; itt: l’estate scorsa
(U4, A7): múlt nyáron; itt: nel set-
tembre scorso (U4, C1): múlt
szeptemberben
scritta: felirat
scusa: kifogás; itt: buona scusa
(U4, E5): jó kifogás
sedersi: leül
sei mai stato in Spagna?: Voltál
már Spanyo lországban?
semplicemente (avv.): egysze-
rűen
servire: felszolgál
sete, la: szomjúság; itt: avere
sete (U4, D4): szomjas
sezione: kategória
simbolo: szimbólum
situato: elhelyezkedő, fekvő
soffrire: szenved
solito: szokásos, szokott, minden-
napos; itt: le solite cose (U4, A1):
a szokásos dolgok
soprattutto (avv.): elsősorban,
főleg
sospettare: gyanúsít
sosta: megállás, tartózkodás
spegnere: kikapcsol, elzár
spendere: pénzt költ
spingere: 1. lök 2. tol
spremuta: juice; itt: spremuta
d’arancia (U4, D3): narancs juice
stamattina (avv.): ma reggel
stracciatella: sztracsatella
subito (avv.): rögtön
succedere (p.p. è successo): tör-
ténik
successivo: következő
svegliarsi: felébred
tantissimo: nagyon sok
tavolino: kisasztal; itt: ai tavolini:
kisasztalokhoz
tazza: csésze
tazzina: kis csésze
tè, il: tea
testa, la: fej; itt: vuole fare di
testa sua (U4, Quaderno degli
esercizi): saját feje után akar
men ni; itt: a testa (U5, Quaderno
degli esercizi): fejenként
tipico: tipikus; itt: tipici esempi
(U4, Conosciamo l’Italia): tipikus
példák

tonnellata: tonna
torta: torta; itt: torta al caffè
(U4, D3): kávétorta
tramezzino: háromszög alakú
szendvics
tranquillo: nyugodt
trarre: 1. von 2. visz 3. vonszol;
itt: tratto dal dialogo introduttivo
(U4, A5): a bevezető párbeszédből
való
trascorso: eltöltött
trattarsi (inf.): ellátja magát
trionfare: ünnepel
tutto il giorno: egész nap
uccidere: megöl
ultimamente (avv.): az utóbbi
időben
un po’: egy kicsit
velocità: gyorsaság
venire (p.p. è venuto): jön
verbi di stato in luogo: “helyben
maradást, állapotot” kifejező igék
verbi intransitivi: tárgyatlan igék
verbi riflessivi: visszaható igék
verbi transitivi: tárgyas igék
vivere: él
volere (io vorrei): akar, szeret
(szeretnék)
zabaione, lo: zabaione, olyan,
mint a borsodó

Quaderno degli esercizi
aranciata: narancslé
*beato: szerencsés, boldog; itt:
beato te! (U4, Quaderno degli
esercizi): De jó neked!
birreria: söröző
*cotto: főtt
*cucchiaino: kiskanál
lavanderia: mosoda
maionese, la: majonéz
matematica: matematika
novità: újdonság
*preoccuparsi: aggódik, gondban
van vmiért; itt: non ti preoccu-
pare (U4, Quaderno degli eser-
cizi): ne aggódj
succo (di frutta), il: gyümölcslé;
itt: succo d’arancia (U8, H2): na-
rancslé
tonno: tonhal
uovo, l’ (pl. le uova): tojás

UNITÀ 5  
Feste e viaggi

Libro dello studente
abbellire: (meg)szépít, felékesít
acquistare: vásárol
addobbare: feldíszít
*Adriatico: Adria
adulto: felnőtt
affollato: zsúfolt
agevolazione: kedvezmény
agitato: viharos
Alpi, le: Alpok
anniversario: évforduló
anziano: idős
anziché: mintsem hogy; ahelyett,
hogy
appendere (p.p. ha appeso): ki-
függeszt, fellógat
architetto: építész
Arezzo: Arezzo (város)

armato: 1. fegyveres 2. felfegy-
verzett
arrivo: érkezés; itt: è in arrivo
(U5, B2): érkezik, érkezőben van
arrosto: sült
ascesa: 1. felemelkedés 2. men-
nybemenetel
assegnato: kijelölt
Assunzione: mennybemenetel
Asti: Asti (város)
attesa: várakozás
attivo: működő, aktív
augurare: kíván
aumento: emelkedés, növekedés;
itt: in aumento (U5, D2): emel-
kedő, növekvő
avanti (avv.): előre; itt: andare
avanti (U5, A8): folytat
avere ragione: igaza van
babbo: apó; itt: Babbo Natale
(U5, Conosciamo l’Italia): Télapó
bagaglio: poggyász
bambino: gyerek
barca: bárka
Befana: jó boszorka, aki Vízkere-
sztkor ajándékot hoz a gyerekek-
nek
bellissima: nagyon szép, gyönyörű
bianca: fehér; itt: settimana
bianca (U5, C1): síszünet
biglietteria: jegypénztár
binario: vágány; itt: al binario 8
(U5, B2): a 8-as vágányon
bisogno: szükség
bordo: 1. utastér 2. fedélzet
brano: 1. darab(ka); töredék 2.
könyvrészlet, szemelvény; zenei
szemelvény
bravissimo: nagyon jó, nagyon
ügyes
brevemente (avv.): röviden
cadere: esik, hull
Call Center: telefonos ügyfélszol-
gálat
calmo: nyugodt 
calza/e: harisnya
Capodanno: Újév; itt: a Capo-
danno (U5, Per cominciare 3):
Újévkor
carbone, il: szén
Carnevale, il: farsang, karnevál
carrozza: kocsi
carta di credito: hitelkártya
cattivo: rossz
cattolico: katolikus
cavaliere, il: lovag
cavallo: ló; itt: a cavallo (U5,
Glossario): ló- (lovon)
celebrare: ünnepel
cenone, il: ünnepi vacsora
centesimo: cent
cielo: ég
classe, la: osztály; itt: seconda
classe (U5, B2): másodosztály
collegare: összeköt
come no: hogyne
comfort: komfort
comodamente (avv.): kényelme-
sen
comodità: kényelem
composto: összetett
compreso: magába foglalva, vmi-
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vel együtt
computer, il: számítógép
conferma: megerősítés, visszaiga-
zolás
consultare: 1. tanácsot, szakvéle-
ményt kér 2. felvilágosítást kér,
vkitől megkérdez vmit, utána néz
mappa: térkép
contenere: tartalmaz
controllo: ellenőrzés
coperto: borult
coprire (p.p. ha coperto): lefed
cosiddetto: úgynevezett
costume, il: jelmez
creato: megalkotott, tervezett
crociera: tengeri körutazás
cucinare: főz
dappertutto: mindenütt
debole: gyenge
designer, il: formatervező
destinazione: úticél
differire - differisco: különbözik
dimenticare: elfelejt
*diminuzione: csökkenés; itt: in
diminuzione (U5, D2): csökkenő-
ben
direttamente (avv.): közvetlenül
diretto: közvetlen
distanza: távolság; itt: per di-
stanze sia brevi che lunghe (U5, I
treni in Italia): kis és nagy távol-
ságra egyaránt
dono: ajándék
eliminare: 1. kizár; kiküszöböl;
eltávolít; megszüntet 2. selejtez,
kiselejtez 3. eltüntet
Epifania: Vízkereszt
esigenza: igény
estivo: nyári
Europa: Európa; 
Eurostar: Eurostar
facilitazione: 1. könnyítés; egy-
szerűsítés 2. kedvezmény, áren-
gedmény
farcito: töltött
fermarsi: megáll
Ferragosto: augusztus 15., Mária
mennybemenetelének ünnepe, :
Olaszországban munkaszüneti nap
Ferrari, la: Ferrari
ferroviario: vasúti
festeggiare: ünnepel
finalmente (avv.): végre
fornire - fornisco: 1. gondoskodik
vkiről v. ellát valamivel; 2. megad
3. szállít
*freddo (avv.): hideg; itt: fa
freddo (U5, D1): hideg van
funzionare: működik
futuro composto: összetett jö-
vőidő 
futuro semplice: egyszerű jövőidő
futuro: 1. jövő, eljövendő 2. jö-
vőbeli
futuro: jövő
gara: verseny
giostra: 1. lovagi torna 2. körhinta
giro: kör; itt: farete il giro d’Eu-
ropa (U5, A1): körbejárjátok Euró-
pát
*graduale: fokozatos
guerra: háború; itt: seconda

guerra mondiale (U5, Conosciamo
l’Italia): Második Világ há ború
illuminato: kivilágított
impiegato: alkalmazott
includere (p.p. ha incluso): 1.
bezár, elhelyez 2. tartalmaz, ma-
gában foglal, maga után von vmit
iniziale: kezdeti
Intercity: Intercity
interno: belső; itt: all’interno di
(U5, I treni in Ita lia): vmin belül
interregionale: tartományok közti
isole Canarie: Kanári-szigetek
l’ultimo dell’anno: az év utolsó
napja, Szil veszter
laurea: diploma
Lisbona: Lisszabon
locale: helyi
località: helység
lotto: lottó
lussuoso: luxus
Madrid: Madrid
mascherarsi: álarcot ölt, beöltö-
zik vminek 
*meteo: időjárás-jelentés
*miglioramento: javulás
modalità: mód
*moderato: mérsékelt
mondiale: világ-
*mosso: hullámos
nascondere: 1. rejt, dug; elrejt,
eldug 2. eltakar
Natale, il: karácsony; itt: a Natale
(U5, A3): karácsonykor karácsony-
kor; itt: albero di Natale (U5, Co-
nosciamo l’Ita lia): karácsonyfa 
naturalmente: természetesen
nave, la: hajó
nazionale: nemzeti
*nebbia: köd
necessità: szükség
*nemmeno (avv.): sem
neve, la: hó
nevicare: havazik
Nord, il: Észak
noto: ismert
nuovamente (avv.): újból
*nuvola: felhő
*nuvolosità: felhősség
nuvoloso: felhős
offerta: ajánlat
offerto: kínált
oltre (avv.): 1. előre, tovább 2.
vmin túl, mellett 3. felül v. túlme-
nően; itt: oltre al semplice bi-
glietto (U5, I treni in Italia): az
egyszerű jegy mel  lett
ombrello: esernyő
ora: 1. óra (időtartam) 2. most;
itt: all’ora: óránkénti
orario: 1. óránként 2. menetrend;
itt: 250 km orari (U5, I treni in
Italia): 250 Km/h
palio: 1. versenydíj, a győztesnek
adott bársony v. selyemszövet; 2.
verseny (lásd palio di Siena: kö-
zépkori, jelmezben rendezett sie-
nai lovas verseny)
pandoro: veronai kuglóf
panettone, il: panettone, olasz
karácsonyi kuglóf
parente, il/la: rokon

partenza: indulás
particolarmente (avv.): különösen
Pasqua: húsvét
*penisola: félsziget; itt: su tutta
la penisola (U5, D2): az egész fél-
szigeten
periodo: időszak
permesso: megengedett
però: pedig, de, azonban; itt:
però (U5, A1): mondom, ez igen
personale, il: 1. személyi 2.sze-
mélyzet
*pessimista: pesszimista
pieno di: vmivel teli
piovere (p.p. è piovuto): esik
piuttosto: meglehetősen
pollo: csirke; itt: pollo arrosto
(U5, Conosciamo l’Ita lia): sült
csirke
popolare: népi
Portogallo: Portugália
*possibilità: lehetőség
prenotare: előjegyez, lefoglal
prenotazione: helyfoglalás
presepe, il: jászol, betlehem
presso (avv.): -nál, -nél
previsione: 1. előrelátás, jóslat 2.
previsioni del tempo: időjárás-je-
lentés 
principale: 1. fő, főbb 2. főnök
progetto: 1. terv 2. projekt
promessa: ígéretek
proverbio: közmondás
provvedere: gondoskodik vmiről
pullman, il: turistabusz
puntuale: pontos
qualità: minőség
quant’è?: mennyi?
raffinato: kifinomult
rapido: gyors
regata: evezős verseny, regatta
regionale: helyi (az adott tarto -
mányra jellemző)
rete, la: 1. háló 2. hálózat; itt:
rete ferroviaria (U5, I treni in Ita-
lia): vasúti hálózat
*ricordarsi: emlékszik
rinunciare: lemond
ripartire: 1. feloszt 2. visszauta-
zik, elindul visszafelé
ripieno: töltött
ritiro: átvétel
salire a bordo: felszáll
salita: felmenetel
saracino: szaracén
scherzo: tréfa
scompartimento: vonatfülke
Self Service: automata
sereno: derült
servizio di ristorazione: ét-
termi/étkezőhelyi szolgáltatás
sia ... che: is ... is
sito: (web) hely, weboldal
smettere (di): abbahagy
sorpresa: meglepetés
specialità: specialitás, különle-
gesség
spesa: vásárlás; itt: fare la spesa
(U5, E1): bevásárol
sportello: ablak, kassza
sposare: elvesz feleségül vkit, fér-
jhez menni vkihez

spumante, lo: pezsgő
stabile: állandó
stampare: nyomtat
standard: standard, szint
storico: 1. történelmi 2. törté-
nelmi jelentőségű
sufficiente: elegendő
supplemento: pótjegy, helyjegy
svolgere: zajlik, történik
tacchino: pulyka
tariffa: ár, tarifa
tavolo: asztal
telefono: telefon; itt: per tele-
fono (U5, I treni in Italia)
*temperatura: hőmérséklet
*temporale, il: zivatar
territorio: terület
*tirare: húz; itt: tira vento (U 5,
D1): fúj a szél
*Tirreno: Tirrén-tenger
tradizionale: hagyományos
trascorrere (p.p. ho trascorso):
eltölt (eltöltöttem)
turno: 1. sor 2. ügyelet 3. műszak
Unità: Egység
valigia, la (pl. le valigie/ge): bő-
rönd
vantaggio: előny
variabile: változékony
vecchietta: anyóka
*vento: szél
Vergine Maria: Szűz Mária
Zurigo: Zürich

Quaderno degli esercizi
chissà: ki tudja
come al solito: mint általában
*dépliant, il: prospektus
*esperienza: tapasztalat, élmény
ferie, le: szabadság
ginnastica: torna
migliorare: 1. javít 2. javul
mobile, il: bútor
*ragionevole: kedvező
*sciare: síel
*specializzato: szakosodott, spe-
cializálódott
*volo: repülés, repülőjárat

UNITÀ 6  
A cena fuori

Libro dello studente
a cena fuori: elmegy vacsorázni 
a cosa servono: mire szolgálnak
a posto: rendben vagyok
a quell’ora lì: abban az órában,
időben
a tavola: asztalnál
a.C. (avanti Cristo): időszámítás
előtt
abbinamento: párosítás
aceto: ecet
affatto (avv.): egyáltalán nem
affettare: feszeletel
affumicato: füstölt
aggiungere: 1. hozzáad 2. kiegé-
szít
aglio: fokhagyma
albero genealogico: családfa
alimentare: élelmezési; tá-
plál(koz)ásra való; itt: gli alimen-
tari (U6, E3): élelmiszerek 
alluminio: alumínium
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alternativo: választási lehetőség
ambiente, l’ (m.): környezet
America: Amerika
amica del cuore: a legjobb ba-
rátnő
Angioino: Anjou
angolo: sarok; itt: all’angolo (U 6,
A6): sarkon
*antipasto: előétel
antipasto freddo: hideg előétel
apprezzare: értékel
apprezzato: kedvelt, értékelt
arabo: arab
arrabbiato: mérges, haragos; itt:
all’arrabbiata (U6, C6): arrabbiata
módra (csípős, peperoncinóval)
arricchire - arricchisco: gazdagít
artistico: művészeti
assomigliare (a): hasonlít valami-
hez/valakihez
attimo: pillanat
austriaco: osztrák
avere fretta: siet
bacon, il: angolszalonna
bandiera: zászló
base, la: alap; itt: in base a (U6,
E3): valami alapján
basilico: bazsalikom
bici, la: bicikli
biscotto: keksz
*bistecca: bifsztek; itt: bistecca
ai ferri (U6, C2): rostonsült bif-
sztek
bolognese: bolognai; itt: alla bo-
lognese (U6, C3): bolognai módra
brioche, la: briós
bruschetta: foghagymás piritós
paradicsommal és bazsalikommal
buona cucina: jó konyha
burro: vaj
calzone, il: töltött pizzatáska
caratterizzato da: vmi által jel-
lemzett 
*carne, la: hús
cavatappi, il: dugóhúzó
cereale, il: gabonaféle
*chef, lo: konyhafőnök; itt: spe-
cialità dello chef (U6, C6): a ko-
nyhafőnök ajánlata
casa di campagna: vidéki ház
Cina: Kína
classe, la: 1. osztály 2. évjárat,
itt (U6, Conosciamo l’Italia): tár-
sadalmi rétegek
colapasta, il: tésztaszűrő
colpa: hiba
coltello: kés
comportamento: viselkedik
con chi stai?: Kivel vagy? Kivel ér-
tesz egyet?
condimento: ízesítés
conferenza: előadás
conoscenza: ismeretségek
conquistare: meghódít
considerare: tart, vél
*contorno: köret
cotto: főtt
cottura: főzés
cubetto: kis kocka; itt: a cubetti
(U6, La pasta 1.): kis kockákra
cucchiaio: kanál
cugino: unokatestvér

culturale: kulturális
cuocere (p.p. ha cotto): főz
cuore, il: szív
da mangiare: ennivaló
da nessuna parte: sehova
del tutto: teljesen
desiderare: kíván, óhajt
desiderio: kívánság
diffondersi (p.p. si è diffuso): 1.
szétszoródik 2. elterjed
dimenticare: elfelejt
dizionario: szótár
economico: olcsó; gazdaságos
egizio: egyiptomi
enorme: hatalmas, óriási
esportare: exportál
etrusco: etruszk
extravergine: extraszűz
fantasia: fantázia, képzelet
fantastico: fantasztikus
fare il filo (a): udvarol valakinek
farfalle (pl.): olasz tésztaféle (ún.
masnitészta) (lásd az illusztrációt
a 18. oldalon)
fetta: szelet; itt: fette biscottate
(U6, D1): kétszersült, piritós
figlia: lánya valakinek
figlio: fia valakinek
filetto: vesepecsenye
finora: eddig
focaccia: lepénykenyér
forchetta: villa
formaggio: sajt; itt: ai quattro
formaggi (U6, C6): négysajtos
formale: formális
forno: sütő; itt: al forno (U6, C6):
sült, sütőben készült
fratellino: öccs
frequentare: 1. látogat 2. jár vki-
vel
fresco: friss 
friggere (p.p. ha fritto): olajban
kisüt
frutta: gyümölcs
frutto: 1. gyümölcs 2. eredmény;
itt: ai frutti di mare (U6, C6): ten-
ger gyümölcseivel
*fungo, il (pl. i funghi): gomba
fusilli (pl.): olasz tésztaféle (ún.
csavart tészta) (lásd az illusztrá-
ciót a 18. oldalon)
giustificare: magyaráz
gnocchi (pl.): burgonyás tésztából
készült galuska
gr. (grammo): gramm
grattugia: reszelő
grattugiare: lereszel
grattugiato: reszelt
grazie a: valaminek köszönhető
grigio: szürke
in ogni caso: minden esetben
*indeciso: bizonytalan
ingrediente: hozzávaló
*insalata: saláta
insalata Caprese: Caprese saláta
introdurre (p.p. ha introdotto):
bevezet
invenzione: találmány
involtino: göngyölt hús; itt: invol-
tini alla romana (U6, C6): gyön-
gyölt hús római módra
istruzione: utasítás

*lasagne (pl.): lasagne
legato: kötött; itt: legata (U6,
A6): összetartó
leggenda: legenda
lento: lassú
linguine (pl.): olasz tésztaféle
(ún. finommetélt)
litigare: veszekszik
*lupo: farkas; itt: fame da lupi
(U6, C2): farkaséhség
maestro: mester
maiale, il: sertés
maialino: kismalac
mancanza: hiány; itt: per man-
canza di tempo (U6, Dove man-
giano gli italiani...): időhiány
miatt
marinaro: tengerész-, tengeri;
itt: Marinara (U6, C6): pizza ten-
gerész módra
marito: férj
maschio: 1. hímnemű 2. férfi; fiú
3. vártorony
massimo: 1. legnagyobb, legfőbb
2. maximum; itt: al massimo (U6,
D1): maximum
Medioevo: Középkor
mela: alma
membro: családtag
merenda: uzsonna; itt: faccio
merenda (U6, D1): uzsonnázom
mescolare: kever
mescolare: összekever
mestolo: merőkanál
metterci: szükséges (idő - lásd
mennyi időbe telik megcsinálni
vmit)
mi piacciono: szeretem a…
miele, il: méz
misto: vegyes
moderato: közepes
moglie, la: feleség
mondo: világ
musicale: zenei
napoletano: nápolyi; itt: Napole-
tana (U6, C6): nápolyi módra ké-
szült pizza
*naturale: természetes
nel lontano 1292: a távoli 1292-
ben
nipote, il/la: 1. unoka 2. unoka-
öccs, unokahúg
nipotino: kisunoka
nonno: nagypapa
nutritivo: tápláló
occasione: alkalom
olio: olaj
oliva: 1. olívabogyó 2. olívafa
ordinazione: rendelés
origine, l’: 1. eredet, kezdet 2.
származás
osteria: pub; vendéglő
ottenere: 1. megkap 2. elnyer 3.
elér
padre: apa
pancetta: szalonna
pancia: has
pane, il: kenyér
paninoteca: szendvicsbár
papà: papa
parecchio: sok, számos
parentela: rokonság

*parere, il: vélemény
Parma: Parma
parmigiano: 1. parmezánsajt 2.
pármai; itt: Par mi giano Reggiano
(U6, Conosciamo l’Italia): 1. reg-
giói parmezán 2. védett márkanév
*pasta: tészta
pausa: szünet; itt: pausa pranzo
(U6, D1): ebédszünet
penne (pl.): olasz tésztafajta (ún.
tollszártészta) (lásd az illusztrá-
ciót a 18. oldalon)
pentola a pressione: kuktafazék
pentola: fazék
pepe, il: bors
perdere la testa: elveszteni a
fejét
permesso: engedély
piatto: tányér, fogás
piccante: csípős
pizzaiolo: pizzasütő
pizzeria: pizzéria
popolo: népek
portata: fogás
possesso: birtoklás
povero: szegény
pressione: nyomás
*primo: első; itt: il primo (U6,
C2): első fogás
problemi di cuore: szívügyek
prodotto: termék
*qualcos’altro: valami más
qualcosa non va: valami nem
stimmel
quello lì: az ott
*raccomandarsi: 1. beajánlja
magát 2. könyörög 3. nyomatéko-
san kér 
ragazzo di Elena: Elena barátja,
fiúja
ragù, il: ragu
rapporto: kapcsolat
regina: királynő
rendere: 1. eredményez 2. ábrá-
zol 3. valamilyenné tesz
ricco: gazdag
ricetta: recept
richiedere: 1. kér, igényel 2. igé-
nybe vesz
riconoscere: felismer
rigatoni, i (sg. il rigatone): olasz
tésztaféle (ún. rövid csőtészta)
Rinascimento: Reneszánsz
rinnovamento: újítás
risotto: rizottó
ritenere: tart valamit valamilyen-
nek
romantico: romantikus
rosolare: megpirít
rossastro: vöröses
rotondo: kerek
salame, il: szalámi
salato: sós
sale, il: só
salmone, il: lazac
saltare: 1. ugrik 2. kihagy
saporito: ízletes
sbattere: felver
scaloppina: borjúszelet
scolare: leszűr
secco: száraz
secolo: század
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*secondo: második; itt: il secondo
(U6, C2): második fogás
servire: tálal
siccome: mivel
siciliano: szicíliai; itt: Siciliana
(U6, C6): szicíliai módra készült
pizza
sorellina: hug
sorpreso: meglepett
sorta: fajta, féle
sottile: vékony
*spaghetti alla carbonara: carbo-
nara spagetti
spaghetti al pesto, gli: spagetti
pesto szósszal
specialità della casa: a ház spe-
cialitása
spessore: vastagság
spettacolo: 1. előadás 2. látvány
spiegazione: magyarázat
spuntino: könnyű étel (főétkezé-
sek között v. helyett); fare uno
spuntino tízóraizik, uzsonnázik;
(nassol)
strano: furcsa, különös
stupendo: csodálatos
sugo: szósz
tagliare: 1. vág, felvág 2. levon
*tagliatelle (pl.): olasz tésztaféle
(ún. szélesmetélt) (lásd az illu-
sztrációt a 18. oldalon)
tagliere, il: vágódeszka
tegame, il: lábos
teoria: 1. elmélet 2. gondolkodá-
smód
tiramisù, il: tiramisu
togliere: 1. levesz 2. elvesz 3.
levon
tortellini (pl.): olasz töltött tész-
taféle (lásd az illusztrációt a 18.
oldalon)
tovaglia: terítő
tovagliolo: szalvéta
trattoria: kisvendéglő
tricolore: háromszínű
un quarto d’ora: negyedóra
utensile: 1. hasznos 2. eszköz; itt:
utensili da cucina (U6, E2): kony-
hai eszközök
varietà: választék
*verdura: zöldség
viaggio di lavoro: üzleti út
vicino: 1. közel 2. szomszéd
vino: bor
*vitello: borjú
volerci: szükséges; itt (U6, D1):
mennyi időbe telik valamit megc-
sinálni
*zona: városrész

Quaderno degli esercizi
autista, l’: buszvezető
conto: számla
fiore: virág
gallina: tyúk
geloso: féltékeny
guidare: vezet
indirizzo: lakcím
metà: fele valaminek
specialmente (avv.): különösen

UNITÀ 7  
Al cinema

Libro dello studente
abituale: szokásos
a bocca aperta: tátott szájjal
accompagnato: vmi/vki által kí-
sért
accordo: egyetértés
addirittura: egyenesen
affascinante: elbűvölő.
a livello internazionale: nemzet-
közi szinten
a lungo: hosszasan
ammirato: csodált
artista: művész
attore di teatro e di cinema:
színpadi és filmszínész
attraversare: keresztülmegy, ke-
resztülvág, átmegy, átrepül, átkel
vmin
attraverso: keresztül
attrice (f.): színésznő
autobiografico: önéletrajzi
avvenire: bekövetkezik, megtör-
ténik
avventura: kaland
basilica: bazilika
battere: megdönt
bellezza: szépség
Buddha: Budha
caimano: kajmán (aligátorfajta)
candidato: jelölt; itt: candidato
all’Oscar (U7, Il grande cinema
italiano): Oscar-díjra jelölt
capolavoro: remekművek
celebre: híres
celeste: világoskék
che tipo! Forte!: Micsoda alak!
Nem semmi! 
chiaro: 1. világos 2. tiszta 3.
egyértelmű
chiuso: csukott; itt: a libro chiuso
(U7, Per cominciare 4): csukott
könyvvel
ci penso: gondolok rá
ciclone, il: ciklon
cileno: chilei
cioccolatino: desszertszem, bon-
bon
citare: 1. beidéz 2. idéz 3.említ
collaborare: együttműködik
colonna sonora: filmzene
comico: komikus
*commedia: komédia, vígjáték
compagnia: társaság
comportarsi: viselkedik
compositore: zeneszerző
concluso: befejezett, lezárt
contemporaneo: egyidejű
contratto: szerződés
controllo: ellenőrzés; itt: sotto il
controllo di (U7, Glossario): vki el-
lenőrzése alatt
cosa danno all’Ariston?: mit ját-
szanak az Ariston  ban?
costume da bagno, il: fürdőruha
*critica: kritika
da giovane: fiatal koromban
deserto: kihalt
deserto: sivatag
di grande successo: nagysikerű
di quelli che piacciono a te:

neked való
disaccordo: 1. összhang hiánya
(zene) 2. véleménykülönbség, né-
zeteltérés; ellentét;
distratto: szórakozott
divorzio: válás
dollaro: dollár
doppia vita: kettős élet
duro: kemény; itt: duro lavoro
(U7, B7): kemény munka
è scoppiato un temporale: vihar
tört ki
eccezionale: kivételes
entrambi/e: mindkettő
*eppure: pedig
evento: esemény
fantascienza: sci-fi
far innamorare: meghódít valakit
felice: boldog
fenomenale: fenomenális
Festival di Cannes: Cannes-i Fe-
sztivál
fino a quando: egészen addig,
amíg
frigorifero: hűtőszekrény
genere, il: műfaj
geniale: zseniális
genio: géniusz
giallo: 1. sárga 2. krimi
girare: forgat; itt: girare delle
scene (U7, A4): jeleneteket forgat
glorioso: dicső
i tuoi: a hozzátartozóid, a csalá-
dod
ignoto: ismeretlen
impaziente: türelmetlen
imperatore: császár
imperfetto: 1. befejezetlen 2.
folyamatos v. befejezetlen múlt
(idő), imperfectum
in continuazione: folyton
in corso: folyamatban lévő
in giro: az utcákon
in realtà: valójában
incasso: bevétel
indimenticabile: felejthetet   len
innamorare: 1. szerelmet kelt
vkiben 2. elbűvöl 
internazionale: nemzetközi
interpretare: 1. értelmez 2.
előad 3. alakít
interpretazione: 1. értelmezés 2.
előadás(mód), alakítás, színészi
játék
interprete: 1. magyarázó 2. tol-
mács 3. szereplő, előadó
interrotto: megszakított
investire: elüt, elgázol
ironico: ironikus
jeans, i: farmer; itt: portava i
jeans (U7, B5): farmert viselt
la propria vita: saját élet
ladro: tolvaj
livello: szint
maglietta: póló
manager, il: menedzser
mannaggia: a francba
matrimonio: esküvő
Mediterraneo: Földközi-tenger
mediterraneo: mediterrán
*mezz’ora: félóra
mostro: szörny

motivare: indokol
nazista, il: náci
nemico: ellenség
neorealismo: neorealizmus
*neppure (avv.): sem
nervoso: ideges
occhiali (pl.): szemüveg
occupato: 1. elfoglalt 2. meg-
szállt
oceano: óceán
opera: mű, alkotás
originale: eredeti
ospite: vendég
paese, il: ország
paradiso: paradicsom
parodia: paródia
paura: félelem; itt: avere paura
(U7, Conosciamo l’Italia): fél
peccato: kár
pendente: 1. lelógó, függő 2.
ferde
per cena: vacsorára
per niente: egyáltalán nem
personaggio: személyiség
pianista, il/la: zongorista
poeta, il: költő
porre: helyez, tesz, rak; elhelyez,
odatesz, letesz, lerak, odarak
postino: postás
praticamente (avv.): gyakorlatilag
premio: díj
prendere parte (a): részt vesz
vmiben
provenire: 1. jön valahonnan 2.
származik, ered
psicologico: pszichológus
psicologo, lo: pszichológus
pubblicità: reklám
pugno: 1. ököl 2. ökölcspás 3.
marék
racconta un po’: mesélj csak
racconto: 1. előadás, beszámoló;
2. történet 3. elbeszélés
rappresentare: képez
realizzare: megalkot
recitare: játszik (szerepet)
record: rekord
regia: rendezés
regista, il/la: rendező
ricordo: emlék
riga: 1. vonal, sor 2. vonalzó
ripensare: visszagondol
ripetuto: ismételt
risata: nevetés
risultato: eredmény
scena: jelenet
schermo: 1. vetítővászon 2. ké-
pernyő; itt: grande schermo (U7,
Il grande cinema italiano): mozi-
vászon 
scomparire (p.p. è scomparso): 1.
eltűnik 2. meghal
scoppiare: 1. felrobban 2. kitör
scusa pronta: előre kigondolt ki-
fogás
sé: maga
segreto: titok, titkos
showman, lo: showman
sicuramente (avv.): bizonyosan
somma: összeg
spaghetti western: spagetti we-
stern (olasz vadnyugati film)
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sparire - sparisco: eltűnik
sposarsi: megházasodik
squillare: csörög (telefon)
stampa: 1. nyomás; nyomtatás 2.
nyomtatvány 3. sajtó
stare insieme: együtt van
stecchino: fogpiszkáló
stimare: nagyra becsül, tisztel
storiella: kis/rövid történet
straordinario: kivételes
successo: siker
suocero: após; suocera: anyós;
itt: suoceri (U7, A7): az após és az
anyós
suonare: 1. játszik, előad 2. meg-
szólaltat 3. haran gozik; csenget 4.
csörög 5. csenget 6. megszólal
talento: tehetség
tango: tangó
tant’è vero che: való igaz, hogy
televisivo: tévés
thriller, il: thriller
tigre, la: tigris
timido: félénk
tradurre: fordít
*tragedia: tragédia
trama: cselekmény
trapassato prossimo: trapassato
prossimo (olasz igeidő)
trio: trió, hármas
turco: török
un altro: egy másik férfi
*un granché: valami nagy dolog
Vaticano, il: Vatikán
vecchio amico: régi barát
vendita: eladás; itt: vendite: ér-
tékesítés
Vespa, la: Vespa (robogó-márka-
név); itt: era seduto su una Vespa
(U7, B5): egy Vespán ült
vignetta: rajz, ábra, kép 
volto: 1. fordult; fordított 2. írá-
nyított 3. hajló 4. arc, ábrázat

Quaderno degli esercizi
essere abituato (a): hozzá van
szokva vmihez
incidente, l’ (m.): baleset
né: sem
non vedere l’ora (di): alig vár va-
lamit 
passeggiata: séta
segretaria: titkárnő
sporco: piszkos

UNITÀ 8  
Fare la spesa

Libro dello studente
a pezzi: darabokban
abito da sera: estélyi ruha
accidenti: a francba
accompagnare: elkísér valakit
ad un certo punto: egy bizonyos
ponton
aggiunta: hozzáadás, kiegészítés
agricolo: mezőgazdasági
agroalimentari: mezõgazdasági és
élelmiszeripari
aiutare: segít
alimentazione: étkezés
alimento: élelmiszer
allo stesso tempo: egyszerre
animale, l’ (m.): állat

Annibale: Hannibál
arancia, l’ (pl. le arance): narancs
arrabbiato: mérges
artigianale: kézműves
aspetto: szempont; itt: sotto
l’aspetto nutrizionale (U8, Pro-
dotti tipici italiani): táplálkozási
szempontból
assaporare: megízlel
assolutamente (avv.): mindenfé-
leképpen
attento: 1. figyelmes, figyelő; kö-
rültekintő 2. alapos, részletes
aumentare: növekszik, nő
balsamico: balzsamos
banana: banán
bastare (p.p. è bastato): 1. elég,
elegendő 2. kitart, eltart vmeddig 
biologico: bio
Boccaccio: Boccaccio
bufala: bivaly
carta igienica: WC-papír
cavolo: káposzta
ce l’hai: nálad van valami, neked
van valami
ce n’è: van valamiből
certificare: igazol
che c’è?: Mi van? Mi a baj?
che peccato: milyen kár
cliente, il/la: ügyfél
clima, il: klíma, éghajlat
collaborazione: együttműködés
come fai a sapere: honnan tudod
compagno di classe: osztálytárs
con il passare del tempo: az idő
múlásával
confezione: csomagolás, kiszere-
lés
*consegnare: átad, bead; kézbe-
sít; (le)szállít
conservare: 1. őriz, megőriz;
tart, megtart; félretesz; eltesz 2.
betesz, eltesz; tárol; tartósít,
konzervál
conservarsi: 1. fennmarad, eláll
2. tartja magát
contenitore, il: tartó, edény
contenuto: tartalom
continuamente (avv.): folyamato-
san
controllato: ellenőrzött
conveniente: 1. illő, megfelelő 2.
hasznos, előnyös, kedvező
convincere: meggyőz, rábeszél
valakit valamiről
cosa vuol dire: mit jelent
coscia, la (pl. le cosce): comb
cosmetico: kozmetikum
cremoso: krémes
cronologico: időrendi
decisione: döntés
del genere: ilyen típusú
delicato: finom
denominazione: elnevezés
dentifricio: fogkrém
detersivo: mosószer
*di cattivo umore: rosszkedvű
di meno: kevesebbe
di tutto: mindent
dieta: étrend
disappunto: csalódottság
discount, il: diszkontáruház

dovuto a: köszönhető valami-
nek...
dozzina: tucat
energetico: energiadús
equilibrato: kiegyensúlyozott
*essere d’aiuto: segíteni
esperienza: tapasztalat
etto: tíz dekagram
europeo: európai
fatto a mano: kézzel készült
fioraio: virágárus
fiore: virág
forestale: erdészeti
forma: forma
fruttivendolo: zöldséges
fumare: dohányzik
fuori città: városon kívül
gambero: rák
garanzia: garancia
genuino: 1. természetes, valódi,
hamisítatlan 2.  tiszta, ártatlan 3.
eredeti, autentikus
geografico: földrajzi
ginocchio: térd
gioia: öröm
*giù: letört; itt: ti vedo un po’ giù
(U8, E1): letörtnek látlak
Grana Padano: Grana Padano
(sajtféle; védett márka)
grasso: 1. zsír 2. kövér
grasso: zsíros
grosso: nagy
gustoso: ízletes
il meglio: a legjobbat
impersonale: személytelen
importare: számít, fontos; itt:
non importa (U8, A1): nem érde-
kes
in assoluto: abszolút, egyértel-
műen
in buona parte: jórészt
in offerta: akciós
*in qualche modo: valamilyen
módon
indicazione: jelzés
individuare: meghatároz, azono-
sít; felismer 
informare: informál
ingrediente base: alapvető hoz-
závaló
io che c’entro?: Hogy jövök én
ide, mi közöm hozzá?
ipermercato: hipermarket 
lattuga: saláta
lavorazione: feldolgozás
lista della spesa: vásárlási lista
litro: liter
macellaio: hentes
maniera: mód
marca: márka
marchio: márka
marmellata: lekvár
maturazione: érlelés
maturo: érett
mazzo: csokor
medicinale, il: gyógyszer
*meno male: még szerencse mer-
cato: piac
metodo: módszerek
mica (avv.): egyáltalán, ám; itt:
non sei mica l’unica (U8, D1): nem
te vagy az egyetlen

mite: enyhe
mortadella: mortadella (felvá-
gott)
mucca: tehén
mulino: malom
Musei Vaticani: Vatikáni Múzeu-
mok
negli ultimi anni: az utóbbi évek-
ben
negoziante, il/la: kereskedő
negozio di alimentari: élelmi-
szerbolt
nobilissimo: nemes
*non ci capisco niente: semmit
sem értek belőle 
nutrizionale: táplálkozási
orecchini (pl.): fülbevalók
oretta: szűk óra
ormai (avv.): immár, most
oro: arany; itt (U8, A1): nagyon
jó, kitűnő
paio, il (pl. le paia): pár
panetteria: pékség
parcheggiare: parkol
passaporto: útlevel
pasticceria: cukrászda
patata: burgonya
patrimonio: vagyon, örökség
pecorino: juhsajt
per caso: véletlenül
per forza: még jó
per strada: utcán
pescivendolo: halbolt
Pianura Padana: Pó Síkság
pianura: síkság
pillola: pirula, tabletta
più passa il tempo e più...: minél
több idő telik el annál…
politico: politikai
portacenere, il: hamutartó
precisare: pontosan meghatároz
preferibile: jobb, ajánlott
preziosissimo: nagyon értékes
primato: elsőbbség
processo: 1. folyamat 2. eljárás 3.
per
prodotti per la casa: háztartási
cikkek
produzione: gyártás, előállítás
pronome partitivo: részelő név-
más
pronomi diretti: tárgy esetű név-
mások
proprietario: tulajdonos
protetto: védett
pubblicizzato reklámozott
quantità: mennyiség
quasi quasi: már majdnem
rabbia: düh
rammarico: sajnálkozás
rata: részlet (összeg, pl. törle-
sztőrészlet)
re, il: király
reclamizzato: reklámozott
registrazione: 1. rögzítés 2. han-
gfelvétel
riconoscimento: 1. felismerés,
megismerés, ráismerés 2. elfoga-
dás, elismerés; megbecsülés
ricotta: túró
riflettere: 1. visszaver, visszatü-
kröz 2. megfontol 
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rinomato: híres
rispetto a: valamihez képest
ritrovare: 1. megtalál, rátalál 2.
újból megtalál
rosa: rózsa
roseo: rózsaszínű
salatura: sózás
scarpe (pl.): cipők
scatoletta: konzerv
scrittore: író
scusami: elnézést, ne haragudj
sec. (secolo): század
settore, il: szektor
sistema, il: rendszer
soggiorno: tartózkodás; itt: per-
messo di soggiorno (U8, G2): tar-
tózkodási engedély
soldi (pl.): pénz
sottostante: alábbi
spaventoso: 1. ijesztő, rémítő;
szörnyű, rettenetes 2. hihetetlen,
rendkívüli, félelmetes 
spiacere: sajnál; itt: mi spiace
(U8, G2): sajnálom
stagionatura: érlelés
stanno generalmente attenti: ál-
talában odafigyelnek
stanno per andare: épp indulni
készülnek
stressato: feszült, stresszes
sul serio: komolyan
svolgersi (p.p. si è svolto): zajlik
(zajlott)
teatrale: színházi
tenero: lágy, puha
territorio: terület
tonno: tonhal
totocalcio: totó
tradizione: hagyomány
*traduzione: fordítás
trattare: bánni valakivel; itt:
tratti bene (U8, A1): jól tartod
tubetto: tubus
tutelare: óv, védelmez
umido nedves
umore: hangulat
unico al mondo: egyedüli a vilá-
gon
unico: egyetlen
Unione Europea: Európai Unió
unione: unió
usato: használt
uva: szőlő
vasetto: 1. kistálca 2. kisváza; itt
(U8, F1): befőttesüveg, kis üveg
verbale: igei
verdura: zöldség
vitamina: vitamin
vivamente (avv.): nagyon, szívből
vuoto: üres
yogurt, lo: joghurt

Quaderno degli esercizi
abbassare: 1. lebocsát, leereszt,
leenged 2. mérsékel, csökkent;
centro commerciale: bevásárló-
központ
copia: másolat, példány
documento: dokumentum
*fedele: hű
*gel: zselé
*idratante: hidratáló
interesse: érdek

*lavatrice, la: mosógép
*piuttosto: inkább, meglehetősen
*reparto: részleg
*scadere: 1. hanyatlik, romlik 2.
lejár
*shampoo, lo: sampon
ventina: kb. húsz
volume, il: hangerő

UNITÀ 9  
In giro per i negozi

Libro dello studente
a fiori: virágos
a prezzi più bassi: alacsonyabb
áron
abbottonato: begombolt
accessorio: 1. járulékos, pót, alá-
rendelt, mellékes 2. felszerelés,
tartozék, kellék 
acqua in bocca: egy szót se róla
addormentarsi: elalszik
albergo: szálloda
alla moda: divatos
alta qualità: magas minőség
alta società: felső rétegek
altrettanto: szintén, hasonlókép-
pen
amicizia: barátságok
arrabbiarsi: megharagszik, feldü-
hödik
articolo: árucikk
avere torto: nincs igaza, téved
azienda: vállalat
basato su: vmin alapuló
calzatura: cipő, lábbeli
cambiarsi: átöltözik
camerino: próbafülke
camicetta: blúz
camicia: ing
capi firmati: márkás cuccok/ru-
hadarabok
capo: 1. fej, fő 2. vezető, főnök;
itt: capi (U9, C1): ruhadarabok
cappotto: kabát
caro: drága
casa di moda: divatház
centro commerciale: bevásárló-
központ
che numero porta?: hányasat
hord?
che taglia porta?: milyen méretet
hord?
classico: klasszikus, konzervatív
clientela: vevőkör, ügyfélkör
colorato: színes
come è andata a finire la serata?:
hogyan végződött az este? mi lett
a vége?
commessa: eladónő
completo: öltönyök
comprensione: szövegértés
congiuntivo: congiuntivo, kötő-
mód
contante: készpénz; itt: in con-
tanti (U9, B2): készpénzzel
contesto: kontextus, szövegkör-
nyezet
cotone, il: pamut
cravatta: nyakkendő
credo di sì: azt hiszem, igen
da quello che dice: az alapján,
amit mond

dallo stile un po’ classico: kissé
konzervatív stílusú
dettagliatamente (avv.): részle-
tekbe menően
deve molto: sokat köszönhet
di che colore: milyen színű
di lusso: luxus
di moda: divatos
difendersi (p.p. si è difeso): meg-
védi magát
dipende dalla città: az adott vá-
rostól függ
dirigere (p.p. ha diretto): vezet,
igazgat
disponibilità: lehetőség
disposto: hajlandó
divertirsi: szórakozik, mulat, jól
érzi magát
dividersi: 1. elválik, eltávolodik
2. eloszlik, feloszlik megoszlik 4.
részekre oszlik 5. szétoszlik
docente, il/la: 1. tanár, oktató 2.
előadó (egyetemi)
elegante: elegáns
elegantemente (avv.): elegánsan
eleganza: elegancia
ereditare: örököl
esagerare: túloz
esportazione: export
esprimersi (p.p. si è espresso): ki-
fejezi magát
extralarge: XL-es méretű
fare le ore piccole: éjszakázik
festa di compleanno: születé-
snapi parti/buli
fidarsi (di): bízik vkiben
finezza: finomság, kifinomultság
firma: 1. aláírás 2. márkanév
firmare: 1. aláír 2. nevével fém-
jelez
fra l’altro: egyebek mellet
franchising, il: franchising
giacca da donna: blézer
giacca: zakó
gioiello: ékszer
giovanile: fiatalos
giubbotto: dzseki, kabát
golf, il: kardigán
impegnato: elfoglalt
impero: birodalom
in fondo: hátul
in passato: korában, a múltban
in vetrina: a kirakatban
informarsi: tájékozódni
innamorarsi (di): 1. beleszeret,
szerelmes lesz vkibe 2. egymásba
szeretnek 3. rajong, bolondul
vmiért 
innamorato cotto: fülig szerelmes
insistere (p.p. ha insistito): erő-
sködik, kitart vmi mellett, makac-
skodik
intenzione: szándék. itt: avere
intenzione (di) (U9, G4): szándé-
kozik, szándékában áll
inutile: fölösleges, hiábavaló
là (avv.): ott
la maggior parte: nagy része vmi-
nek
la solita storia: a szokásos törté-
net
lana: gyapjú

lasciarsi: elválnak, elhagyják egy-
mást, szakítanak
lavarsi: mosakszik
Le sta molto bene: nagyon jól áll
önnek
limite, il: 1. határ 2. keret 3. kor-
lát; itt: senza limiti (U9, Cono-
sciamo l’Italia): korlátlan
lusso: luxus
maglia: pulóver
maglione, il: pulóver
maniche: ruhaujj; itt: a maniche
lunghe (U9, G1): hosszú ujjú
marrone: barna
mettersi (a): 1. nekiáll vminek 2.
felvesz
mettersi insieme: 1. összejönnek
2. összeköltöznek
morbido: puha
multicolore: sokszínű
negozio proprio: saját üzlet
occhiali da sole (pl.): napszemü-
veg
occuparsi di: foglalkozik vmivel
opportuno: alkalmas, kellő, meg-
felelő
organizzazione: szervezet
oro lavorato: megmunkált arany
ottimista: optimista
pantaloni (pl.): nadrág
parecchio (avv.): jócskán
parentesi, la: zárójel
pazienza: türelem
pelle, la: bőr
pelliccia: szőrme
per ore: órákon át
per telefono: telefonon
permettersi: megengedi magának
piano (avv.): lassan; itt: pian
piano (U9, Conosciamo l’Italia):
apránként
polemica: vita
potente: hatalmas, erős
preoccuparsi: aggódik, gondban
van vmiért 
prepararsi: 1. felkészül 2. elké-
szül
prezzo fisso: fix ár
produrre (p.p. ha prodotto): 1.
előállít, termel, gyárt 2. létrehoz
3. előidéz, okoz
produttore, il: termelő, előállító
profumo: parfüm
provocatorio: provokatív
pullover, il: pulóver
quant’è: mennyi
quanto vengono?: mibe kerül?
raffinatezza: kifinomultság, vála-
sztékosság
reciproco: kölcsönös
relativamente (avv.): viszonylag
righe: csíkok; itt: a righe (U9,
G1): csíkos
riquadro: 1. négyszög, négyzet 2.
táblázat; négyzet-háló
rivedersi: 1. viszontlát; ismét
találkozik vkivel 2. átfut, átnéz;
átolvas; átismétel 3. átnéz, ki-
javít, megvizsgál, ellenőríz vmit 
rivelare: 1. feltár 2. felfed, elárul
rivestito: bevont; itt: rivestiti di
pelliccia (U9, G1): szőrmével bé-
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lelt
rivolgersi a (p.p. si è rivolto): 1.
fordul; megfordul, hátrafordul 2.
fordul, folyamodik vkihez/vmihez 
rosa: rózsaszín
saldi: 1. szilárd, erős 2. biztos, ál-
landó 3. egyenleg, szaldó; itt:
saldi (U8, B3): árleszállítás
sbrigarsi: igyekszik, siet
sciarpa: sál
sentirsi male: rosszul érzi magát
sentirsi: valahogyan érzi magát;
itt: mi sento proprio distrutto (U9,
A1): teljesen ki vagyok készül ve,
le vagyok amortizálva
seriamente (avv.): komolyan
seta: selyem
sfilata: divatbemutató
significare: jelent
sinonimo: szinonima, rokonér-
telmű szó
società: társaság, társadalom
soggetto: alany
specificare: meghatároz, pontosít
spogliarsi: (le)vetkőzik
stile, lo: stílus
stilista, il/la: divattervező
stoffa: anyag
stretto: szoros
suggerimento: javaslat, ötlet
suscitare: 1. előidéz, okoz 2. tá-
maszt, kelt; szerez
sviluppato: fejlett
tacco: sarok
taglia: méret
tailleur, il: kosztüm
telefonata: telefonhívás
tessuto: anyag, szövet
tramite: keresztül
trasformare: átalakít
t-shirt, la: póló
tutto suo: egészen sajátos, csak
rá jellemző
un vero e proprio: igazi, hamisí-
tatlan
uno sconto del 20%: 20%-os en-
gedmény
va be’: persze, rendben
vestire: öltöztet
vestirsi: öltözködik
vetrina: kirakat
viscosa: viszkóz; itt: di viscosa
(U9, B2): viszkóz
vita da studente: diákélet
vivace: élénk

Quaderno degli esercizi
avvicinarsi: közeledik
barba: szakáll; itt: farsi la barba
(U9, Quaderno de gli esercizi): bo-
rotválkozik
*calcolare: kiszámít
calma: nyugalom
cappello: 1. kalap 
cintura: öv
*da vista: látásra való, látó
dimenticarsi (di): elfelejt vmit,
megfeledkezik vmiről
farsi male: megsérül, baja esik
in forma: formában
infelice: boldogtalan
laurearsi: diplomát szerez
*lente, la: lencse

*metallo: fém
mettersi: felteszi (a kalapját)
mettersi d’accordo: megegyezik
*miopia: rövidlátás
*montatura: szemüvegkeret
operaio: munkás
perdersi: eltéved
pettinarsi: fésülködik
presentarsi: bemutatkozik
riposarsi: pihen
stancarsi: elfárad
vergognarsi: szégyell; szégyenke-
zik

UNITÀ 10  
Che c’è stasera in TV?
Libro dello studente

abbonamento: előfizetés
abbonato: előfizető
al più presto: minél hamarabb
altare, l’ (m.): oltár
altissimo: nagyon magas
amministrazione: igazgatás
andare in onda: adásba kerülni
antenna: antenna; itt: antenna
parabolica (U10, C5): parabola
apparecchio: készülék
attualità: aktualitás
auguri, gli (sg. l’augurio): jókí-
vánságok; itt: fare gli auguri (U10,
B3): jókívánságokat küld/átad
automobilismo: autóversenyzés
battuta: 1. ütés, verés; csapás,
csapkodás 2. poén
canone, il: 1. alapelv 2. díj
carabiniere, il: csendőr
caratteristica: jellegzetesség
Cartagine: Karthágó
cassetta: kazetta
categoria: kategória
*centinaio, il (pl. le centinaia):
kb. száz
cerco di farti capire: megpróbá-
lom megértetni ve   led
Cesare: Cézár
cinese: kínai
ciò: ez; itt: tutto ciò (U10, A7):
mindez
Cleopatra: Kleopátra
coccolare: becéz, dédelget; simo-
gat; 
commentare: kommentál
concorso: verseny
conduttore: műsorvezető
confrontare: összehasonlít
congratulazioni (pl.): jókívánság,
szerencsekívánat, gratuláció
consiglio: tanács
continente, il: kontinens
contro: valami ellen
conversazione: beszélgetés
copia: példány
costiera: tengerpart
cronaca: 1. krónika 2. elbeszélés,
leírás 3. rovat; itt: cronaca nera:
bűnügyi rovat
decina: körülbelül tíz
decodificatore, il: dekóder
dedicare (a): szán valamit vala-
mire
diffusione: 1. szétömlés, szétára-
dás 2. terjesztés, elterjesztés;

terjedés
digitale: digitális
diretta: egyenes, közvetlen; itt:
in diretta (U10, A1): élő/egyenes
adásban
dispiacere, il: sajnálkozás
disporre (di): rendelkezik valami-
vel
documentario: dokumentumfilm
domattina: holnap reggel
*dritto: egyenes; itt: sempre
dritto (U 10, F1): csak egyenesen
eccezione: kivétel
episodio: 1. epizód 2. mellékcse-
lekmény 3. esemény, kaland
esigente: igényes
essere stufo: elege van valamiből
esso: ő, az
fa eccezione: kivételt képez
fan, il/la: rajongó
fare schifo: undorító
fascicolo: füzet
fiaba: mese
fiducia: bizalom
*fila: sor
filosofo: filozófus; itt: fa il filo-
sofo (U10, A4): filozófusnak mu-
tatja magát 
finale, la: 1. vég-, végső, utolsó,
befejező 2. befejezés, vég 3.
döntő futam v. mérkőzés; finis,
hajrá; itt: finale (U10, C1): döntő
finanziato: fizetett
fondare: alapít
Formula 1 (uno): Forma 1
forza: hajrá
fotografia fotó
frequentare: találkozik valakivel
girami quella e-mail: mutasd
meg/küld át nekem azt az emailt
gola: torok; itt: mal di gola (U10,
E): torokfájás
governo: kormány
Gran Premio: Nagydíj
gratuitamente (avv.): ingyen
il giorno dopo: a következő nap
imperativo: 1. parancsoló, felszó-
lító 2. felszólító mód
in bianco e nero: fekete- fehéren
in gamba: belevaló, ügyes
in media: átlag
incidente: baleset
*incrocio: kereszteződés
indiretto: közvetett
insegnante: tanár
insegnare: tanít
inserto: melléklet
interessare: érdekel; itt: mi inte-
ressa (U10, A1): érdekel
interrompere: megszakít
intervallo: szünet
inviare: elküld
lamentarsi: panaszkodni
lasciami dormire: hagyj aludni
lato: oldal
legionario: légionárius
logico: logikus
macchè: ugyan már
magico: 1. mágikus, bűvös, varáz-
serejű 2. elragadó, igéző, elbűvö-
lően szép
malgrado: annak ellenére

Mar Mediterraneo: Földközi ten-
ger
mass media, i: tömegkommuniká-
ció
messaggio: üzenet
*metro: méter
mi dà fastidio: idegesít
mi è antipatico: antipatikus
nekem
migliaio, il (pl. le migliaia): több
ezer
miracolo: csoda
nazione: nemzet
negativo: tagadó
non ci riesco: nem sikerül
(nekem)
non la finisce più: sosem hagyja
abba
non la perdo mai: sose hagyom ki
non mi va: nincs kedvem
notiziario: újság hírrovata; hír-
szolgálat; itt (U10, C4): híradó
opportunità: lehetőség, alkalom
organo: 1. szerv 2. szervezet; ha-
tóság 3. hírlap, kiadvány
ovvero: vagyis
parere, il: vélemény
partito: párt
passatempo: szabadidős tevéke-
nység
patria: haza
più volte: többször
pollice, il: hüvelyk (mértékegy-
ség); itt: da 50 pollici (U10, C5):
50 collos 
portare fortuna: szerencsét hoz
positivo: pozitív
prendere in giro: ugratni valakit
presentatrice, la: bemondónő
prestare: kölcsönad valamit
prestito: kölcsön; itt: in prestito
(U10, B1): kölcsönbe
pro: valami mellett
programma televisivo, il: tévé-
műsorok
proprietà: tulajdon
pubblicitario: reklám-; hirdetési
puntata: rész (folytatásos tévéfil-
mben)
pure: 1. noha, ámbár 2. még ha…
is; akkor is ha 3. szintén, is, ha-
sonlóképpen 4. hiszen; itt: pren-
dilo pure (U10, E): vidd csak el,
vedd csak el
quiz: vetélkedő
quotidiano: 1. napi, mindennapi
2. napilap
raddoppiare: megkettőz
radiotelevisione: rádiótelevízió
reality, il: valóság (lásd reality
show: valóság show)
redazione: szerkesztőség
Remo: Rémusz
rete, la: csatorna
ricevere: vesz 
ricostruire: átalakít, újra alkot
rinfusa: összevissza, ömlesztve
Romolo: Romulusz
ruota: kerék
sano: egészséges
satellitare: műholdas
sciare: síel
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sede, la: székhely
servizio: 1. szolgálat 2. kiszolgá-
lás, szolgáltatás 3. újság v. rádió
v. tv hírszolgálat, riport 4. étké-
szlet 5. (servizi pl.) mellékhelysé-
gek lakásban
settimanale, il: hetilap
sfruttare: 1. hasznosít; értékesít;
kiaknáz vmit 2. kihasznál
show, lo: show
siamo quasi all’anno zero: már
majdnem 0-t írunk 
sincero: őszinte; itt: ad essere
sincero (U10, A10): hogy őszinte
legyek
slogan, lo: szlogen
soap opera, la: szappanopera
sociale: társadalmi
soddisfare: kielégít
sogno: álom
sottocultura: 1. alacsony színvo-
nalú 2. szubkultúra
spiritoso: vicces, humoros
sponsor: szponzor, támogató
spostare: elmozdít, kimozdít;
eltol; áthelyez
spot, lo: reklám
sta dormendo: éppen alszik
statale: állami
statistica: statisztika
stereo: sztereó, hi-fi berendezés
stradale: utcai
strappare: kitép
stupido: hülye, buta
*sulla tua destra: neked jobb ol-
dalon
talk show, il: talk show
tarda serata: késő este
telecomando: távirányító
telefilm, il: tv-film
telegiornale, il: tévéhíradó
telegramma, il: távirat
telespettatore, il: tévénéző
televendita: tévén keresztüli ér-
tékesítés 
tematica: téma
terrestre: földi
testata: 1. fejléc, szalagcím
(újság) 2. asztalfő
ti pare: úgy tűnik neked
tradire - tradisco: megcsal valakit
trasmissione: közvetítés, műsor
*traversa: keresztút
ufficiale: hivatalos
uguale: ugyanolyan, egyforma
urlare: 1. kiabál 2. üvölt
vacanze studio: tanulmányút
varietà, il: varieté, show-műsor
zapping, lo: csatornák közötti
kapcsolgatás

Quaderno degli esercizi
*arredamento: bútorzat; beren-
dezés
assaggiare: megkóstol
*costume, il: szokások, életmód
fare visita: látogatás tesz

*linguaggio: nyelvezet
*mensile, il: havi lap
*riguardare: vonatkozik vmire,
érint vmit; itt: per quanto ri-
guarda (U10, Quaderno degli eser-
cizi): ami azt illeti
offendersi: megsértődik
onesto: őszinte, tisztességes
serenità: derű
*sorriso: mosoly
*suggerire: javasol, sugalmaz
*visto che: tekintve, hogy
volere bene: szeret

UNITÀ 11  
Un concerto

Libro dello studente
aerobica: aerobik
al posto tuo: a helyedben
alba: hajnal
altrimenti: különben
altrui: másé
amatissimo: nagyon kedvelt
andare a ruba: gyorsan elkel
annoiarsi: unatkozik
annunciare: bejelent
appassionare: 1. fellelkesít,
átfűt, áthevít 2. felizgat, felkavar 
assistere (p.p. ha assistito): 1.
jelen van, részt vesz 2. segítsé-
gére van, segítséget nyújt vkinek 
autore: szerző
autostrada: autópálya, sztráda
banale: banális
batteria: dobfelszerelés
Belpaese: Szép Ország (Olaszor-
szág)
biro, la (pl. le biro): golyóstoll
cantautore, il: énekes-dalszerző
che cosa ha in mente: mire gon-
dol, mi jár a fejében
che fine hanno fatto: mi lett
velük
che ne so?: mit tudom én
chitarra: gitár
circostanza: körülmény
classifica: slágerlista
coinvolgere (p.p. ha coinvolto):
érint
collezione: gyűjtemény, válogatás
Colosseo: Colosseum
comporre: szerez, ír (zenét, szö-
veget) 
condizionale: 1. feltételes 2. fel-
tételes mód
confermato: megerősített; vis-
szaigazolt
costituire: 1. létesít, alkot, alapít
2. alkot, képez 3. áll vmiből
costo: ár
cuffie (pl.): fejhallgató
da un momento all’altro: egyik
pillanatról a másikra
dal vivo: élőben
dietologo: dietetikus
dimagrire - dimagrisco: lefogy

elencato: felsorolt
esagerato: túlzott
esponente: 1. előadó 2. képvi-
selő, szószóló
etnico: etno-
evidente: evidens, nyilvánvaló
gruppo: csoport
idolo: bálvány
importanza: fontosság
indagine, l’ (f.): (közvélemény-)
kutatás, felmérés
influenza: befolyás; hatás
influenzato: befolyásolt
inizialmente (avv.): kezdetben
irregolarità: szabálytalanság
iscriversi: beiratkozik
lirico: lírai, opera-
locandina: plakát, falragasz, hir-
detmény
mandare a quel paese: elküld
melegebb égtájak ra
matto: bolond; itt: andare matti
(per) (U11, A1): bolondul vmiért
melodico: dallamos
mente, la: elme, ész
meraviglioso: csodálatos
microfono: mikrofon
ministro: miniszter
musica leggera: könnyűzene
musicista, il/la: zenész
non ha senso: nincs értelme
non vedente: vak
numerosissimo: számos
nuoto: úszás
occhiata: nézés, pillantás, tekin-
tet; itt: dare un’occhiata a (U11,
B1): megnéz vmit 
offeso: sértett
ombelico: köldök
orgoglioso: büszke
ortopedico: ortopéd szakorvos
palcoscenico: színpad
passante, il/la: járókelő
passo: lépés; itt: fare quattro
passi (U11, Auto va lu ta zione):
sétál egy kicsit
patente, la: jogosítvány
peggio (avv.): rosszabb
per la rabbia: a dühtől
per paura del traffico: a forga-
lomtól való félelmében
per piacere: kérem
pianoforte, il: zongora
poesia: költemény, vers
post-laurea: diploma utáni, po-
sztgraduális
premere: megnyom
premiare: díjaz
presidente, il: elnök
prestigioso: 1. rangos 2. kápráz-
tató, elbájoló; varázs-latos
previsto: előre látott, előre ter-
vezett
proposta: javaslat
pulsante, il: gomb
raccolta: gyűjtemény, válogatás

raramente (avv.): ritkán
reagire: reagál
realizzabile: megvalósítható, be-
teljesíthető
regalare: ajándékoz
regolarmente (avv.): rendszere-
sen
risolvere (p.p. ha risolto): megold
ritmico: ritmusos
romanzo: 1. regény 2. újlatin
rompere (p.p. ha rotto): 1. tör 2.
(meg)szakít
sacchetto: 1. zsákocska 2. szatyor
scandalo: botrány
seguito: folytatás
serenata: szerenád
sfortunato: balszerencsés
solitudine, la: magány
sorpreso: meglepett
spericolato: vakmerő
spettacolare: látványos
spettatore, lo: néző
stare a dieta: fogyókúrázik
strumento musicale: hangszer
sui trent’anni: harminc év körüli
sveglia: ébresztőóra
tastiera: billentyűzet
tenersi: zajlik
tenore, il: tenor
tentativo: kísérlet, próbálkozás
terzo mondo: harmadik világ
testimone, il/la: tanú
trasformarsi: átalakul
troppo (avv.): túl sok
verso: 1. verssor; versforma 2.
felé
voce, la: hang; itt: ad alta voce
(U11, B2): hangosan
volare: repül

Quaderno degli esercizi
chitarra: gitár
*contare: számít
*da discoteca: diszkós, diszkó-
*de gustibus non est disputan-
dum: ízlésről nem vitatkozunk
febbre, la: láz
*giungla: dzsungel
guadagnare: 1. (pénzt) keres 2.
megnyer, elnyer
*in ginocchio da te: térden állva
hozzád
*italo-americana: olasz-amerikai 
perdonare: megbocsát
*prova ad ascoltare: próbáld me-
ghallgatni
segreteria: titkárság
*sentimentale: szentimentális
separarsi: különválik
stressante: stresszes
testa, la: fej; itt: mal di testa
(U11, Quaderno degli esercizi), il:
fejfájás
vietare: tilt; megtilt
violento: erőszakos
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