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A szavak leckék szerint, a megfelelő kötet és szakasz megjelölésével, előfordulásuk sorrendjében követik egymást.
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Non vendibile separatamente!

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
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
*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
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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)
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, egyér-
telműen
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
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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. tör-
lesztőrészlet)
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 
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,
kötőmód
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
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insistere (p.p. ha insistito):
erősködik, kitart vmi mellett, ma-
kacskodik
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-
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
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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
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
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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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