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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 2 - GLOSSARIO UNGHERESE
Non vendibile separatamente!

Prima di... cominciare
LIBRO DELLO STUDENTE

accompagnare: elkísér
accontentare: elégedetté tesz
a un certo punto: egy bizonyos
ponton
a vicenda: egymásnak
cinematografico: film-, filművé-
szeti
colpa: hiba
comunicazione: kommunikáció 
confrontare: egybevet, összeha-
sonlít
convincere (p.p. convinto): meg-
győz
correttamente (avv.): helyesen,
hibátlanul
dare: 1. ad, odaad 2. ajándékba
ad, ajándékoz 3. megad itt: dare
una mano (Prima di... cominciare
2): segít valakinek
di ieri: tegnapi
e così via: és a többi
farsi sentire: hallatja a hangját
fratello: fivér, (fiú)testvér, báty,
öcs itt: fratellino (Prima di... co-
minciare 7): öccs
funzione: funkció, (kommuniká-
ciós cél)
genere, il: műfaj
in fondo: végtére
in seguito: utána
inaugurazione: megnyitó ünnep-
ség
insistere (p.p. insistito): erőskö-
dik
neanche (avv.): sem
offendere (p.p. offeso): megsért
ognuno di voi: mindegyikőtök
opportuno: megfelelő
ovviamente (avv.): egyértel-
műen
parere, il: vélemény
passante: járókelő
per iscritto: írásban
prendere: 1. megfog, megragad
2. magához vesz 3. itt: prendere
appunti (U1, Prima di... comin-
ciare): jegyzetel
rammarico: sajnálat
restituire: visszaad
riferire: elmond, beszámol
rifiutare: visszautasít
ripassare: 1. újra átlép v. átmegy

(vmin qc); 2. visszagondol (vmire
qc), átfut (vmit qc); átolvas,
átnéz, átfut (vmit qc); itt: áti-
smétel (Prima di... cominciare 2)
spostare: áthelyez
stanza: szoba
stava piangendo: éppen sírt
svolgere (p.p. svolto): 1. kigön-
gyölít; kiterít; kibont 2. átv kifejt
3. átv itt: végrehajt, megvalósít
(Prima di... cominciare 2)
una prima volta: első alkalommal
verificare: 1. igazol, megerősít
itt: (Prima di... co minciare 8): el-
lenőriz

UNITÀ 1  
Esami... niente stress!

LIBRO DELLO STUDENTE
accademico: akadémiai
accesso: bejutás
accidenti!: a fenébe!
accontentarsi (di): megelégedik
valamivel
addosso: 1. rajta; nála; magán 2.
rá; neki; magára itt: gli/le vai ad-
dosso (U1, B3): neki mész vkinek,
belerohansz vkibe 
aggiunta: hozzáadás 
algebra: algebra
allegro: vidám
alloggio: szállás
alunno: tanuló, diák
ambito: terület, közeg
ammissione: felvétel
annullare: eltöröl
a numero chiuso: numerus clau-
sus (sikeres felvétel kötött a láto-
gatása)
anzi: sőt
a persona: fejenként
apprendere (p.p. appreso): elsa-
játít, megtanul
area: terület
a rischio: veszélyben
a seconda della facoltà: a kartól
fűggően
asilo: 1. menedék 2. menhely 3.
óvoda itt: asilo nido (U1, Conosci-
amo l’Italia, La scuola...): böl-
csőde
assolutamente (avv.): feltétlenül
ateneo: egyetem
atlante, l’ (m.): atlasz

avanti: előre, elöl itt: andiamo
avanti (U1, B4): folytassuk
avere sede: székhelye van
calpestare: eltapos
capitolo: fejezet
carente: hiányos
caspita!: ejha!
cavolo: kelkáposzta (fene)
che c’è?: mi van?
che classe fai?: melyik osztályba
jársz?
chirurgo: sebész
coincidere (p.p. coinciso): meg-
egyezik, egybeesik
come faccio?: mit csináljak?
commovente: megható
compito: feladat
complimentarsi: gratulál valaki-
nek
comportamento: viselkedés
comprendere (p.p. compreso):
magában foglal
conoscente: ismerős
consegnare: átad
considerare: tekint
consultare: 1. tanácsot, szakvéle-
ményt kér (vkitől q); 2. felvilágo-
sítást kér (vkitől q), megkérdez
(vkit q); utána néz (vminek qc)
itt: megnéz (vmit qc) (U1, A7)
contrarietà: ellenvetés
copia: másolat
copiare: másol
cornice, la: keret
corso: 1. földr is folyás 2. tengeri
utazás 3. menet 4. tanfolyam,
kurzus itt: corsi di spe cializza-
zione (U1, Co nosciamo l’Italia, La
scuola...): specializációs kurzusok 
cosiddetto: úgynevezett
cultura: 1. kultúra, művelődés,
műveltség 2. föld műves itt: cul-
tura generale (U1, Cono sciamo
l’Italia, La scuola...): általános
kultúra
d’altra parte: másrészről
dare indietro: visszaad
di loro scelta: általuk választott
di nascosto: titokban
dintorno: (hsz) körül, körben itt:
nei dintorni di F i renze (U1, Ap-
pendice situazioni comunicative):
Firenze környékén
dipartimento: tanszék

dipendere (da) (p.p. dipeso): függ
valamitől
diploma, il: 1. oklevél, okmány 2.
képesítő oklevél itt: diploma di
maturitá (U1, Cono sci amo l’Italia,
La scuola...): érettségi bizonyít-
vány
discutere (p.p. discusso): megvi-
tat, vitatkozik
distaccato: tartózkodó
distanza: távolság
distratto (inf. distrarre): szétszórt
dottorato: doktorátus, doktori cím
v. fokozat itt:dottorati di ricerca
(U1, Conosciamo l’Ita lia, La scu-
ola...) doktori programok (kutató-
képzés, PhD = Philo sophiæ Doctor)
dove cavolo... ?: hol a fenében..?
dunque: tehát
durata: időtartam
esame: 1. vizsgálat, ellenőrzés 2.
vizsga itt: esame di laurea (U1, Co-
nosciamo l’Italia, Glos sario): ál-
lamvizsga, diploma
esame: 1. vizsgálat, ellenőrzés 2.
vizsga itt: esami di ammissione
(U1, E1): felvételi vizsgák 
esame: 1. vizsgálat, ellenőrzés,
tanulmányozás 2. vizsga itt: esami
di maturità (U1, D4): érettségi viz-
sgák 
escursione: kirándulás
esso: az (con esso = azzal)
evoluzione: evolúció
ex: volt szerelme/barátja
facoltà: egyetemi kar
fare parte (di): valaminek a ré-
szét képezi
fare visita: meglátogat
fidanzarsi: eljegyzik egymást
fisica: fizika
foglietto: lapocska
fotocopiare: lefénymásol
fregarsene: fütyül valamire
frequentare: látogat itt: non fre-
quentava le sue lezioni (U1, B4):
nem járt az óráirat
frequenza: látogatás
fuori corso: túlfutó (pl. aki ké-
sőbb fejezi be a szakdolgozatát)
geografico: földrajzi
giurisprudenza: jogi kar
giusto il tempo di fotocopiarle:
épp csak addig, amíg lefénymáso-



lom
grazie lo stesso: mindenestre, kö-
szönöm (azért köszönöm)
gridare: kiabál
guaio, il (pl. i guai): baj 
ha vinto al totocalcio: nyert a
totón
il perché: a miértje valaminek
in bianco: üresen
in possesso di diploma: érettségi
birtokában
in pratica: a gyakorlatban
in vista: kilátásban
incorniciare: bekeretez
incredulità: hitetlenkedés
incubo: rémálom
indicativo: irányadó
informativo: tájékoztató
informato: informált
ingegneria: mérnöki kar
ingresso: bejárat
intensivo: intenzív
intenzione: szándék
interrogativo: kérdőszó 
inutile: értelmetlen, haszontalan
istituto: intézet itt: istituto tec-
nico (U1, Cono sciamo l’Italia, La
scuola...): szakközépiskola 
italianistica: olasz nyelvészet és
irodalomtörténet
la parte sul Romanticismo: a ro-
mantikáról szóló rész
laurea breve: 3 év alatt megszere-
zhető diploma
letteratura: irodalom
licenza: 1. engedély 2. szabadság
itt: licenza media  (U1, Cono-
sciamo l’Italia, La scuola...): bi-
zonyítvány
liceo: gimnázium itt: 1. liceo sci-
entifico (U1, Co  no sciamo l’Italia,
La scuola...): természet tu do mányi
gim  názium vagy gimnázium reál-
tagozata 2. liceo linguistico (U1,
Conosciamo l’Ita lia, La scuola...):
nyelvi gimnázium
limitarsi (a): szorítkozik valamire
maestoso: fenséges
magari (avv.): talán
mandare: 1. küld, elküld, kinevez
itt: ha mandato via (U1, B4): ki-
rúgta, elküldte
manuale, il: kézikönyv
materia: tantárgy
materiale, il: anyag
materna: anyai
maturità: érettség
maturo: érett
mettere a rischio: kockáztat
mettersi (con): összejön valakivel
mi raccomando: nagyon kérlek
minore: kisebb
mondo del lavoro: a munka világa
nell’aria: a levegőben
nido: fészek
non ci credo: nem hiszem el
non ne vuole sapere: nem akar
hallani róla
nonostante: annak ellenére
nozione: ismeret
nozze: esküvő
obbligatorio: kötelező
obbligo: kötelezettség

occupazione: munka
odontoiatria: fogorvosi kar
organizzazione: szervezet, szer-
vezés
ottenere: elér, megszerez valamit
parecchio: sok
per quanto riguarda: ami azt il-
leti
percentuale: százalék
perdita di tempo: időveszteség
permesso: engedély
poeta, il (pl. i poeti): költő itt:
poeti minori (U1, B4): kisebb köl-
tők
poiché: mivel
politecnico: műegyetem
portafortuna, il: kabala
possesso: birtoklás
precedere: megelőz
preparazione: felkészülés
prestare: kölcsön ad
prevedere: előre lát, tud, sejt
itt: sono previsti (U1, E1): előre-
láthatóak 
pronome: névmás itt: pronomi
combinati (U1, In questa unità...):
összetett névmások
prova: vizsga
pubblicare: 1. kihirdet itt: kinyo-
mat, kiad (U1, A4)
raccontare: elmesél
rassicurare: megnyugtat
reagire: reagál
regalo di nozze: nászajándék
relazione: kapcsolat
rendere (p.p. reso): tesz valakit,
valamit valamilyenné
rendersi conto (di): rájön vala-
mire
ricerca: kutatás
riferirsi (a): vonatkozik valamire
riguardare: vonatkozik valamire
riportare: tudtàra ad
riportare: visszavisz
risolversi (p.p. risolto): megoldó-
dik
rispetto ai miei compagni: a tár-
saimhoz képest
ritenere: 1. visszatart, feltartóz-
tat 2. átv vál fékez, mérsékel 3.
levon, visszatart itt: (U1, Per co-
minciare 1): vél, tart, ítél
rivedere (p.p. riveduto/rivisto):
újralát
rivolgersi (p.p. rivolto): fordul va-
lakihez
Romanticismo: romantika
scambiarsi: kicserél egymással,
megbeszél egymással
scuola: iskola itt: 1. scuola ma-
terna (U1, Cono sciamo l’Italia, La
scuola...): óvoda 2. scuola del -
l’ob bligo (U1, Conosciamo l’Italia,
La scuola...): kötelezően látoga-
tandó iskola (pl. általános iskola)
3. scuola elementare (U1, Co nos-
ciamo l’Italia, La scuola...) elemi
iskola 4. scuola media (U1, Co no -
sciamo l’Italia, La scuola...): kö-
zépiskola (inferiore = általános
iskola felső tagozata, superiore =
pl. gimnázium, szakközépiskola)
5. scuola media superiore (U1, Co-

nosciamo l’Italia, La scuola...):
középiskola (pl. gimnázium felső
négy osztálya, szakközépiskola) 6.
scuola professionale (U1, Co nosci-
amo l’Italia, La scuola...): techni-
kum, szakiskola 7. scuola
d’infanzia (U2, G1): óvoda
sede, la: székhely
servire: 1. szolgál, kiszolgál vkit
2. felszolgál 3. szolgál (vmire a v.
di v. da qc) itt: szükség van rá,
kell (U1, Per cominciare 3)
sfogliare: átlapoz, átnéz
si figuri!: ugyan!
significativo: jelentős, meghatá-
rozó
solo che arrivi tardi: későn jössz
sostenere: 1. tart (alulról); fen-
ntart, megtart (vmit qc); elbír
(vmit qc) 2. átv véd, védelmez;
támogat 3. átv táplál, erőt ad itt:
sostiene l’esame (U1, B4): leteszi
a vizsgát
sovraffollato: túlzsúfolt
specifico: egyes, bizonyos
staccato (inf. staccare): elruga-
szkodott
stanza: szoba itt: 1. stanza sin-
gola (U1, Ap pen dice situazioni co-
municative, B): egyágyas szoba 2.
stanza doppia (U1, Appendice si-
tuazioni co municative, B): kétá-
gyas szoba
statale: állami
stress, lo: stressz
studentesco: diák
studio: tanulmány
superamento (di un esame): viz-
sga letétele
superare: 1. legyőz; felülmúl,
meghalad 2. átmegy, átkel 3. átv
átmegy, túlesik (vmin qc), itt: viz-
sgát letesz (U1, A1)
super-intensivo: szuper-intenzív
superiore: felső
supplementare: kiegészítő
svantaggio: hátrány
tanto ormai non me ne frega più
niente!: különben is, már egyálta-
lán nem érdekel!
tempo fa: régen, jóideje
tentare (di): megpróbál
terribile: szörnyű
terrorismo: terrorizmus
terrorizzato (inf. terrorizzare):
megfélemlített
tesi, la (pl. le tesi): 1. tétel, vita-
tétel 2. állítás itt: tesi di laurea
(U1, Conosciamo l’Italia, La
scuola...): szakdolgozat  
tesina: diák által kiválasztott szó-
beli érettségi vitatétel
tipo: alak
torinese: torinói
totalità: teljesség, összesség
tradursi (p.p. tradotto): válik va-
lamivé
trasformarsi: átalakul
trentina: körülbelül 30
tuttavia: mindazonáltal
ulteriore: későbbi
una delle migliori: egyike a leg-
jobbaknak 

universitario: egyetemi
uso cucina: konyhahasználat
vantaggio: előny
variare: változik
videolezione: videónézéssel,
elemzéssel töltött órák

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
adolescente: tinédzser, kamasz 
borsa di studio: ösztöndíj
collana: lánc
corrispondente: megfelelő
diplomarsi: lediplomázik
fabbrica: gyár
farmacista: gyógyszerész
fotografico: fényképészeti, fény-
kép- (jelző)
giocattolo: játék
macchina fotografica: fényképe-
zőgép
magnifico: remek
medicina: gyógyszer
medium, il (pl. i media): média
(médiumok; i mass media = tö-
megkommunikáció)
sociologo: szociológus

UNITÀ 2  
Soldi e lavoro

LIBRO DELLO STUDENTE
a livello europeo: európai szinten
a tempo indeterminato: határo-
zatlan időre
abbigliamento: öltözködés
accentuare: kiemel, megerősít
accessorio: kiegészítő
accogliere (p.p. accolto): fogad
accompagnare: kísér, elkísér itt:
accompagnato da... (U2, A8): kí-
séri a...
accorgersi (di) (p.p. accorto):
észrevesz valamit
acquisto: vásárlás
addetto: alkalmazott (vmiért fele-
lős) itt: addetto alle vendite (U2,
E5): eladó, értékesítő
adolescente: tinédzser
affermarsi: megerősödik
affidabilità: megbízhatóság
affrettarsi (a): siet
agricoltura: mezőgazdaság
al contrario: ellenkezőleg
al trucco: sminkelés alatt
al verde: leégett, nincs egy fil-
lérje/garasa
all’improvviso: hirtelen
allegare: csatol
alloggiare: megszáll valahol
allontanarsi: eltávolodik
almeno (avv.): legalább
altrimenti (avv.): egyébként
ambiente, l’ (m.): környezet
ammettere (p.p. ammesso): be-
vall
amministrativo: adminisztratív
ammirare: megcsodál
apertura: nyitás
apparire (p.p. apparso): megjele-
nik
appartenere: tartozik valamihez,
valakihez
apposta (avv.): direkt, szándéko-
san
appunto (avv.): pontosan

2 Edizioni Edilingua



arredamento: berendezés
arte del cucinare: a főzés művé-
szete
aspetto: aspektus
assegno: csekk
assicurazione, l’ (f.): biztosítás
assumere (p.p. assunto): alkal-
maz
assunzione: felvétel
attualmente (avv.): jelenleg
audio-visivo: audióvizuális
automatico: automata
autostrada: autópálya
avvertire: értesít
azienda: vállalat
aziendale: vállalati
azzeccare: kitalál
bancario: banki
bancomat: bankautomata
bellezza: szépség itt: bellezze na-
turali (U2, Co no scia mo l’Italia,
L’economia oggi): termé sze ti szé p-
 sé gek
Belpaese, il: Olaszország
“boom” economico: gazdasági
robbanás
calmo: nyugodt
calzatura: lábbeli, cipő
camera: szoba itt: camerino (U2,
F2): kis szoba
campo: terület, ágazat
candidato: jelölt
candidatura: jelöltség
caotico: kaotikus
capo: ruhadarab
cardinale, il: bíboros/érsek
cassa: pénztár
celibe: nőtlen
chiarimento: tisztázás
chiusura: zárás
ciascuno: mindegyik
civile: 1. polgári itt: családi (U2,
E3)
coerente: koherens, összefüggő
colloquio: beszélgetés, megbe-
szélés itt: colloquio di lavoro (U2,
E1): állásinterjú
colloquio: interjú
coloro: azok, azoknak
colosso: kolosszus (óriásvállalat)
commercialista: könyvelő
compagnia: társaság
comparire (p.p. comparso): meg-
jelenik
compiere: 1. befejez, bevégez
itt: betölt (kort) (U2, Ap pendice
grammaticale)
complemento di specificazione:
előljárós szer ke zettel kifejezett
birtokhatározó, genitivus
concordare: egyezik
concorso: pályázat
concorso: pályázat itt: concorso
pubblico (U2, D2): nyilvános pá-
lyázat
condizione: feltétel, állapot
conduttrice: műsorvezetőnő
consumo: fogyasztás
conto corrente, il: folyószámla
conto in rosso: valakinek mínu-
szban van (üres) a bankszámlája
cordiale: szívélyes
cordialmente (avv.) szívélyesen

correndo correndo: futva
corrispondenza: levelezés
corso: 1. földr is folyás 2. tengeri
utazás 3. menet 4. tanfolyam,
kurzus itt: corsi specialistici (U2,
E5): szaktanfolyamok
cortese: udvarias
costituire: alkot, jelent
costoso: drága
costrutto: szerkezet
creatività: kreativitás
crepare: elpusztul, kimúlik; meg-
döglik, bekrepál
crepi!: pusztuljon! (In bocca al
lupo! = jókívánság, szószerinti for-
dítása: “A farkas szájában”, ami
egy olyan helyzetre utal, amikor
vki fél vagy izgul vmi miatt, mint
pl. egy vizsga előtti helyzetben;
erre a szo kásos válasz: Crepi il
lupo! = Pusztuljon el a farkas!)
cuoco: szakács
curiosità: kíváncsiság itt: per cu-
riosità (U2, B1): kíváncsiságból
curriculum vitae, il: önéletrajz
da sé: magától
decennio: évtized
decina: kb. tíz
definizione: definíció
deluso: csalódott
desiderare: kíván valamit, vágyik
valamire
design, il: design
di alta qualità: jó minőségű
di fretta: sietve
di proprietà: valakinek a tulajdo-
nában lévő
didattica: didaktika
dipendente: alkalmazott
diretta: közvetlen
disoccupato: munkanélküli
disordine, il: rendetlenség itt: in
disordine (U2, B1): rendetlenül
distinto: tiszteletteljes, kiváló,
megkülönböztetett
ditta: cég
dritto nello studio: egyenesen a
studióba
è finito: befejeződött finire?
economia basata sull’agricoltura:
mezőgazdaságon alapuló gazdaság
edificio: épület
editoria: könyvkiadás
egregio: tisztelt
elemento: elem
elenco: lista
elettricista: villanyszerelő
elettrico: elektromos
elettrodomestico: háztartási gép
emigrare: emigrál
epocale: óriási (“évszázados” té-
vedés)
equivoco: félreértés
esigenza: igény
esportare: exportál
esposizione: kiállítás
essa: ez (in essa itt: a levélben)
essere disposto (a): hajlandó
vmire
essere in grado: képes valamire
età inferiore ai 29 anni: 29 évnél
fiatalabb kor
eventuale: esetleges

evidenza: előtér(be állít)
evidenziare: kiemel
evitare: elkerül
facoltativo: fakultatív, vála-
sztható
fare la domanda: kérvényt be-
nyújt
fare la fila: sorban áll
fare riferimento: hivatkozik
fare: tesz, csinál itt: fare quattro
passi (U2, F4): néhány lépést tesz
faticoso: fárasztó
favorire: kedvez valaminek
fede, la: hit
ferro: vas
fiducia: 1. bizalom itt: avere fidu-
cia in (U2, A9): vkiben, vmiben
megbízik
fiera: vásár
finanziamento: finanszírozás
finanziario: pénzügyi
fissare: 1. megerősít (vmit qc) 2.
merően néz (vkit/vmit q/qc) itt:
meghatároz, megállapít, kitűz,
megbeszél (U2, G3)
fondare: alapít
formula: formula, (megszólítási
mód, üdvölzési forma)
forte presenza: erős jelenlét
frequente: gyakori
frigorifero: fridzsider
funziona anche come carta di
credito: hitel kártyaként is ha-
sználható
funzionamento: működés
generico: általános
gerundio: határozói igenév (ge-
rundium)
gomma: gumi
il che: ami
il fatto è che...: a helyzet az,
hogy
imbarazzante: zavarba ejtő
impianto: létesítmény
impiegata di banca: banki alkal-
mazott
in alternativa: alternatívaként
in attesa di...: várva...
in base a...: valami alapján..
in bocca al lupo!: kéz és lábtö-
rést!
in che senso... ?: hogy érted...?
milyen értelemben...?
in diretta: élőben, élő közvetíté-
sben
in modo generico: általánosság-
ban
in risposta all’annuncio: a hirde-
tésre válaszolva
incertezza: bizonytalanság
incoerente: összefüggéstelen
incoraggiante: bátorító
indeclinabile: ragozhatatlan
indeterminato: határozatlan
industria: ipar
industriale: ipari
infanzia: gyerekkor
inferiore: alacsonyabb
informatico: informatikai
informatico: informatikus
inserire: betesz, beilleszt itt: ki-
képez (U2, E5)
installare: installál, beüzemel

interesse, l’ (m.): kamat (érdek,
haszon)
intervistatrice: riporternő
istituire: alapít
istruzione: iskolázottság
l’equivoco si è sciolto: tisztázó-
dott a félreértés
lasciare il segno: nyomot hagy
lasciarsi (con): szakít valakivel
lavatrice, la: mosógép
lavorativo: munka(tapasztalat)
lavoratore: munkavállaló
legale: jogi
legato (inf. legare): kötődik vala-
kihez
legno: fa
lettera di presentazione: bemu-
tatkozó levél
lì per lì: ott helyben
licenziamento: elbocsátás
licenziare: elbocsát
lobby, la: hall 
macchinario: gépállomány
maniera: mód
manodopera: kézimunka
manuale: fizikai
marchio: védjegy, jelzés
master, il: master-képzés (me-
ster)
materia: anyag itt: materie prime
(U2, Cono sciamo l’Italia, L’econo-
mia italiana): nyer sanyagok, al-
anya gok 
maturare: 1. megérlel, éretté
tesz 2. megfontol itt: ho ma turato
un’esperienza (U2, C2): tapaszta-
latot szereztem
membro, il (pl. i membri): 1. tag,
testrész itt: tag (szervezeté, cso-
porté) (U2, Appendice si tuazioni
comu nicative, A); (pl. le membra):
1. a végtagok együttvéve 2. tag,
rész 3. épületelem
mese, il : hónap itt: mesi e mesi
(U2, D2): hónapokon át
mestiere, il: mesterség
metalmeccanico: gépipari, fémi-
pari
mettere in evidenza: kihangsú-
lyoz, kiemel
mettere in ginocchio: térdre ké-
nyszerít
mettere soldi da parte: pénzt fél-
retesz
Mezzogiorno: Dél-Olaszország
migliaio, il (pl. le migliaia): több
ezer
miracolo: csoda
mole, la: óriási építmény
mondiale: világszerte 
monitor, il: monitor
mostra-mercato, la: kiállítás-piac
motocicletta: motorbicikli
mutuo: hosszú lejáratú kölcsön
nascita: születés
naturale: természeti, természetes
nel frattempo: időközben
nel senso che...: abban az érte-
lemben, hogy...
neolaureato: újonnan diplomá-
zott
non vedere tutto nero: ne láss
mindent feketén
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occupare: 1. elfoglal, meghódít,
megszáll (vmit qc); 2. betölt (ál-
lást) itt: (U2, Cono sciamo l’Italia,
L’eco nomia oggi): foglalkoztat 
oltre il termine previsto: az előírt
határidőn túl
oltre: valamin túl
operaio, l’ (pl. gli operai): mun-
kás
operare: tevékenykedik, dolgozik
operazione: 1. vál működés; cse-
lekvés 2. tevé ken ység, ténykedés
itt: művelet (U2, A1) 
opere pubbliche: közmunkák 
opportunità: lehetőség
originario: eredeti
ottimo: kitűnő
pacchetto: csomag itt: pacchetti
informatici (U2, E5): informatikai
csomagok 
Papa, il (pl. i Papi): Pápa
pensare: gondol, kigondol itt:
pensato apposta per gli studenti
(U2, A1): direkt a diákoknak van
kitalálva
per stargli dietro: hogy mögötte
legyen
per telefono: telefonon
periodo di prova: próbaidő
personalmente (avv.): személye-
sen
petrolchimico: kőolajipari
petrolio: kőolaj
piano: 1. sík, síklap 2. alföld, sík-
ság 3. szint itt: terv, tervezet (U2,
Conosciamo l’Italia, L’eco nomia
ita liana)
pigliare: fog
pneumatico: autógumi
popolazione: népesség
porgere (p.p. porto): 1. nyújt,
kínál itt: küld (U2, C4)
portale, il: internetes oldal, por-
tál 
posto: hely
precedente, il: 1. előzetes eset,
előzmény; precedens, példa; itt:
senza precede•nti (U2, Cono-
sciamo l’Ita lia, L’economia ita-
liana): még soha meg nem történt
v. meg nem valósult (dolog), előz-
mények nélkül 
precedere: megelőz itt: è sempre
preceduto da... (U2, A8): mindig
megelőzi a ...
precisione: pontosság
preferenziale: elvárt
preferibilmente (avv.): lehetőség
szerint
prelevare: pénzt kivesz
presenza: jelenlét
prestigioso: értékes
prima di tutto: mindenekelőtt
professionista: szakember
programma, il: tervezet, program
progressivo: előremutató
promuovere (p.p. promosso): 1.
előmozdít, pártol  itt: ismertté
tesz (U2, Conosciamo l’Ita lia,
L’eco nomia italiana)
pronome: névmás itt: pronomi re-
lativi (U2, In questa unità...): vo-
natkozó névmások 

proporsi (p.p. proposto): jelen-
tkezik itt: proporsi come tecnico
(U2, F2) technikusnak jelentkezik
prossimità: időbeli közelség
proverbio: közmondás
provvedere (a): 1. gondoskodik
(vmiről, vkiről) 2. intézkedik 3.
ellát (vkit vmivel) itt: provvede
alle pulizie (U2, G1): takarít
pulizia: takarítás
quando un tipo: amikor egy alak
quest’ultima: ez utóbbi
realizzare: megvalósít
recarsi: megy valahova
reception, la: recepció
redazione: szerkesztőség
registrazione: rögzítés, felvétel-
készítés
requisito: követelmény, elvárás
responsabile commerciale: kere-
skedelmi felelős/
responsabile vendite: eladásért
felelős
resto a Sua disposizione: az Ön
rendelkezésére állok a jövőben
ricerca: kutatás, keresés
ricercare: 1. újra, ismét keres itt:
kutat (vmit v vmi után), keres (U2,
E5)
ricoprire (p.p. ricoperto): betölt
riferimento: hivatkozás
rinnovare: megújít
riparare: megjavít
ripresa economica: gazdasági fel-
lendülés
risorsa: 1. erőforrás; készlet, tar-
talék itt: ri sorse natu rali (U2, Co-
nosciamo l’Italia, L’eco nomia
italiana): természeti erőforrások 
risparmiare: spórol
rivolgere (p.p. rivolto): 1. újra
fordít 2. forgat, elforgat 3. fordít,
irányoz 4. elfordít, kifordít, hát-
rafordít itt: rivolgere una do-
manda (U2, B2): kérdést feltesz
salone, il: szalon
salume, il (pl. i salumi): szalámi,
felvágott
saluto: üdvözlés, köszöntés, üd-
vözlet itt: distinti sa luti (U2, C2):
szívélyes üdvözlettel
sano: egészséges
sbrigare: sürget
scambiare: elcserélni, összeté-
veszteni
scambiato per l’ospite: vendé-
gnek nézik
schermo: képernyő
sciogliersi (p.p. sciolto): megol-
dódik
sconosciuto: ismeretlen
secondo: másodszor, továbbá
segnale, il: jel
segno: jel, jegy
segreto: titok
seguire: követ
serio: komoly
servire: 1. szolgál, kiszolgál (vkit)
2. felszolgál itt: ser ve a tavola
(U2, G1): asztalnál felszolgál
servizio: 1. szolgálat itt: kiszolgá-
lás, szolgáltatás (U2, Conosciamo
l’Italia, L’economia italiana) 

settore terziario: harmadik szek-
tor/szolgálta tások ágazata
settore: szektor, ágazat
sezione: részleg
sicuro: biztos
sistema, il (pl. i sistemi): rendszer
itt: sistema ope rativo (U2, E3):
operatív rendszer
sostanza: anyag
sostegno: támasz, tamogatás
sottoporre (a) (p.p. sottoposto):
alávet
specialistico: szak- (jelző)
spettabile: tisztelt
spiritoso: szellemes, vicces
sportello bancomat: bankauto-
mata
sportello: pénztárablak; bankfiók, 
squilibrio: aránytalanság
staff, lo: személyzet
stare calmo: nyugodt
stato: 1. állapot, helyzet itt: stato
civile (U2, E3): családi állapot
stavo per allontanarmi: épp eltá-
volódni készültem
stima: megbecsülés, tisztelet
stoffa: szövet
storia: 1. történelem; történet;
történettu domány 2. elbeszélés,
történet 3. mese, kitalálás itt:
storiella (U2, F5): történetecske
studio: tanulás, tanulmány itt:
studi legali (U2, E5): jogi tanul-
mányok
studio: tanulás; tanulmány; tanul-
mányozás itt: studi di registra-
zioni (U2, Appendice situazioni
comu ni cative, A): audiovizuális
felvételek tanulmányozása 
tasso d’interesse: kamatláb
tasso: kamat, kamatláb (mérték,
ráta)
tecnico: technikus
tecnologia: technológia
telecamera: tévékamera
telecomunicazione: hírközlés,
távközlés
termine, il: határidő
tesoro: kincs
tesoro: kincs itt: tesori d’arte
(U2, Conosciamo l’Ita lia, L’econo-
mia oggi): művészeti kincsek
tessile: textil (ielző)
tipo?: például?
tirocinio: gyakornokoskodás
titolo, il: 1. cím 2. jogcím 3. cím,
rang itt: titoli di studio (U2, E3)
végzettség 
tocca a voi: ti jöttök
tra l’altro: többek közt
traccia: 1. nyom, nyomvonal; láb-
nyom 2. vad nyom, csapás itt: vá-
zlat, tervezet (U2, Appendice
situazioni comunicative, A)
tramite: valakin, valamin kere-
sztül
trarre: 1. vál von, húz; elmozdít
2. átv is visz, vezet (vhova a qc);
3. nyer, vesz, merít, szerez itt:
tratte da un dizionario (U2, G1):
szótárból vett
trasformazione: átalakulás
trattamento: 1. bánás, bánásmód

2. ellátás itt: kezelés, hozzáállás
(U2, Appendice situazioni comuni-
cative, A) itt: trattamento
economico (U2, Appendice situa-
zioni comunicative, A): fizetési
feltételek nem találom a könyv-
ben, vmi nem stimmel
trattoria: kisvendéglő
truccatore: maszkmester, sminkes
trucco: smink
umano: emberi
uno dei paesi più sviluppati al
mondo: az egyik legfejlettebb or-
szág a világon
valere (p.p. valso): ér valamen-
nyit
veicolo: jármű
vendita: eladás
venire fuori: kiderül
verificarsi: bebizonyosodik 
versare: 1. átv is önt; kiönt;
átönt, beleönt, tölt; folyik; kifut
2. önt 3. ömlik itt: befizet, átutal,
folyósít (U2, Autovalutazione), ve-
zető
via fax: faxon
via Internet: Interneten keresztül
volto: arc
votazione: érdemjegy
voto: érdemjegy, szavazat

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
a pieni voti: legmagasabb osztá-
lyzatot éri el (pl. jelesre, kitü-
nőre)
a tempo pieno: teljes időben
beato: boldog
conseguire: keresztülvisz, elér,
végigcsinál
contare (su): számít valakire, va-
lamire
in riferimento a...: hivatkozva
valamire...
mammone, il: anyjától nehezen
elszakadó, “az anyja szoknyáján
ülő férfi”
notevole: jelentős
precario: ideiglenes
prepagare: előre fizet
sa il fatto suo: tudja a dolgát

UNITÀ 3  
In viaggio per l’Italia

LIBRO DELLO STUDENTE
abitante: lakos
accesso: elérés, használat 
accoglienza: vendégfogadás
a due letti: kétágyas szoba
adorare: imád
affascinante: vonzó
affascinare: lenyűgöz, elkápráz-
tat
affondare: I. ts i 1. elsüllyeszt 2.
belemárt II. tn i es sere 1. kimé-
lyít, mélyebbre ás; süllyeszt, be-
lesüll yeszt itt: süllyed (U3,
Conosciamo l’Ita lia, Venezia e Na-
poli)
affrontare: szembenéz
ai piedi: lábainál
al di fuori di...: valamin kívül...
alberghiero: szállodai
alcuno: néhány
alternativa: alternatíva
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altissimo: nagyon magas
ambasciata: követség
andare a spasso: sétál
andare in scena: előadásra kerül
andarsene: elmegy valahonnan
anfiteatro: amfiteátrum
animare: élettel megtölt
antenna: antenna
antichità: ókor
anulare: gyűrűs
a ogni ora: bármikor
aperitivo: aperitif
aperte sulla via: az utcára nyíló 
aperto: nyitott, közvetlen
a quattro stelle: négycsillagos
aria condizionata: légkondicio-
náló
artigiano: kézműves
a scelta: választható
aspettativa: 1. várakozás, re-
mény, kilátás 2. (kény szer)szabad-
ságolás itt: (el)várható (pl.
fizetés, élet tartam) (U3, D7)
atmosfera: hangulat
attraente: vonzó
attrattiva: látványosság
auditorium, l’ (m.): auditórium
autorità: hatalom
bagaglio: csomag
basilica: bazilika
bevanda: ital
bilingue, sg. (pl. bilingue-i): két-
nyelvű, bilingvis
bizantino: bizánci
Borsa Valori: értéktőzsde
bottega: bolt
brochure, la: prospektus
buffet, il: svédasztal
calabrese: kalábriai
campeggio: táborozás itt: kem-
ping (U3, C2)
canale, il: csatorna
capienza: befogadóképesség
capolavoro: főmű
cappella: kápolna
casa, dolce casa: otthon, édes ot-
thon
catacomba: katakomba
catena: lánc
cattedrale, la (pl. le cattedrali):
katedrális
cattivo: rossz
celebre: híres
cenacolo: utolsó vacsora
centimetro: centiméter
chef: főszakács
chiede indicazioni su come arri-
vare: eligazítást kér arról, hogy
hogyan kell odatalálni
chiunque: akárki
cimitero: temető
circondare: körbevesz
città: város itt: città d’arte (U3,
A1): művészetek városa 
cittadino: városlakó
civile: 1. (állam)polgári, polgár-
2. polgári, világi (nem katonai v.
egyházi); 3. civilizált itt: polgári,
ci vi lizált (U3, B2) 
collegamento: összeköttetés
colonnato: oszlopsor
comodo: kényelmes
comparativo di maggioranza: ha-

sonlító szerkezet - középfok
comparazione: összehasonlítás
con sauna convenzionata: hozzá-
tartozó szaunával
con vista sul parco: parkra néző
condannato: elítélt
confronto: összehasonlítás
considerazione: megfontolás
contare: számol
convento: kolostor
convenzionare: megállapodást
köt
costiera: partszegély
criminalità: bűnözés
cristiano: keresztény
criterio: kritérium
culturale: kulturális
dai: 1. nosza, rajta 2. ejnye itt:
menj már (U3, A1) 
dal vivo: élőben
dare: ad itt: dare un giudizio (U3,
In questa unità): ítéletet alkot
declinarsi: ragozódik
deludente: lehangoló
deve il suo nome a...: valaminek
köszönheti a nevét.
di già: máris
dialetto: dialektus
disoccupazione: munkanélküliség
disporre (di) (p.p. disposto): ren-
delkezik valamivel
doccia: zuhany
doge, il: dózse
duca, il (pl. i duchi): herceg
ducale: Dózse- (jelző) (az egykori
velencei köztár saság feje)
è una parte di me: egy részem
efficiente: hatékony
emiliano: emíliai
emozionante: izgalmas, mély be-
nyomást keltő
emozione: érzés
enorme: óriási
epoca: kor
esattezza: pontosság
esclusivo: exluzív
esporre (p.p. esposto): 1. köz-
szemlére kitesz, kiállít 2. részle-
tesen előad (vmit qc), beszámol
(vmiről qc) itt: kifejt (U3, E5)
estendersi (p.p. esteso): kiterjed
eterno: örök
fa un freddo cane: kutyahideg
van
farcela: véghezvisz, kibír
fare a meno (di): megvan valami
nélkül
fare ritorno: visszatér
fermo: álló
fertile: termékeny
fiorentino: firenzei
fiume, il: folyó
foro: fórum, tér, piac
frenetico: őrjöngő, tomboló
frequentatissimo: nagyon látoga-
tott
frigobar, il: minibár
fumetto: képregény
furbo: ravasz
garage, il: garázs
garantire: biztosít
gastronomico: gasztronómiai
gettare: dob

già: 1. már 2. már most itt: hát
igen, persze (U3, A1) 
giudizio: ítélet
gloria: siker, büszkeség
glorioso: dicsőséges
godere (di): élvez valamit
golfo: öböl
gotico: gótikus
governare: kormányoz
grado: fok, fokozat
Grande Raccordo Anulare: nagy
körgyűrű
grandezza: nagyság
grandioso: nagyszabású
gratuitamente (avv.): ingyen
grave: súlyos
guadagno: fizetés
guida: 1. vezetés, irányítás 2. ve-
zetés, kormányzás, irányítás (jár-
műé); 3. vezető; kalauz;
idegenvezető itt: útikönyv (U3,
E2)
guidare: vezet
ho parenti sparsi lungo tutta la
penisola: az egész félszigeten el-
szórva vannak rokonaim
idromassaggio: hidromasszázs
il massimo: a legjobb
imbarco: beszállás
immenso: végtelen
immergere (p.p. immerso): elme-
rül, lemerül
immerso nel verde: zöldterület
közepén
imperatore: császár
imperiale: császári
impero: birodalom
impersonale: személytelen
importo: összeg, végösszeg
impossibilità: lehetetlenség
impressionare: lenyűgöz
in caso di...: abban az esetben,
hogy
in gamba: belevaló
in viaggio per l’Italia: Olaszor-
szágban utazva
incantare: elbűvöl
includere (p.p. incluso): 1. bezár,
elhelyez (vmiben in qc); 2. bevon;
belefoglal 3. tartalmaz, magában
foglal (vmit qc) itt: sono inclusi
nel prezzo (U3, Ap pen dice situa-
zioni comunicative, B): benne
vannak az árban
indeciso: határozatlan
indipendente: független
inevitabile: elkerülhetetlen
innumerevole: megszámlálhata-
tlan
insomma (avv.): végül is
intendere (p.p. inteso): ért vala-
mihez
intervento: beavatkozás
invitante: hívogató
isola: 1. sziget 2. szigetlakó nép
itt: isola pe do na le (U3, Cono-
sciamo l’Italia, Roma): járdasziget
la maggior parte: a legtöbb
la pensi: így gondolod
lentamente (avv.): lassan
lessico: szókincs
lirico: lírikus
località: helység

lombardo: lombard
lungo: elölj valaminek a mentén 
maggioranza: nagyobb vagy több
magro: sovány
malinconia: mélabú
matrimoniale: kétszemélyes,
francia- (jelző)
medievale: középkori
meno (avv.): kevésbé
mentalità: mentalitás
menzionare: említ
meraviglioso: gyönyörű
meridionale: déli
meritare: megérdemel
meta: 1. végcél, cél itt: úticél
(U3, E2)
metà: fele valaminek
metropoli, la: nagyváros
mezza pensione: félpanzió
milanese: milánói
mini bar, il: minibár
minimo: legkevesebb
minoranza: kisebb vagy kevesebb
misura: méret
molisano: molisei
moneta: váltópénz
monte, il: hegy
monumentale: monumentális
morire (p.p. morto): meghal
musicale: zenei
naviglio: hajózható csatorna
Nettuno: Neptunus
non ti resta che Firenze: nem
marad más csak Fi renze
numerare: megszámoz
ora: 1. óra (időtartam) 2. idő, idő-
pont itt: ore di punta (U3, Cono-
sciamo l’Italia, Roma): csúcsidő
ordinario: 1. rendes, szokásos 2.
hitvány 3. közön sé ges itt: közúti
(U3, Conosciamo l’Italia, Roma)
orgoglio: büszkeség
origine, l’ (f.): 1. eredet, kezdet
2. származás itt: di ori gini cala-
bresi (U3, B2): kalábriai eredetű
ospitale: vendégszerető
ospitalità: vendégszeretet
osservazione: észrevétel
ovunque (avv.): akárhol, bárhol
palazzo: palota
palermitano: palermói
paragone, il: összehasonlítás
paragrafo: bekezdés
parcheggio: parkoló
pazzo: őrült
pedonale: gyalogos
peggiore: rosszabb
pendente: ferde
per di più: és még hozzá
pernottamento: megszáll valahol,
megalszik vala hol; eltöltött éj-
szaka 
pernottare: megalszik
personale, il: személyzet
pessimo: szörnyű, rémes
piacevole: kellemes
piemontese: piemonti
pietà: könyörület
più alti del previsto: magasabbak
a vártnál
politico: politikai
polizia: rendőrség, rendészet itt:
polizia stradale (U3, D8): utcai
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rendőrség
portico: oszlopsor, oszlopcsarnok
pratica: 1. gyakorlat; jártasság;
tapasztalat 2. vé grehajtás, kivite-
lezés itt: pratiche religiose (U3,
Co nosciamo l’Italia, Glossario):
vallásgyakorlás, vallási szertartá-
sok
pregare: imádkozik
prendere in considerazione: fi-
gyelembe vesz
prezioso: értékes
prima colazione a buffet: svéda-
sztalos reggeli
prima colazione: reggeli
privacy, la: magánélet
professionalità: szaktudás
proseguire: tovább halad
pullman, il: távolsági busz
punto di vista: szempont, szem-
szög
punto: átv is pont itt: punti di in-
teresse (U3, C6): központok
punto: átv is pont itt: punti di ri-
trovo (U3, Cono sciamo l’Italia,
Roma) találkozóhelyek 
quanto possibile: amennyit lehet
quanto: mint 
raccolta: gyűjtemény
raccordo: csatlakozás
raggiungere (p.p. raggiunto): 1.
utolér (vkit) 2. elér (vmit) itt: elér
valahova, megközelít vmit (U3,
C6)
rapido: gyors
rappresentativo: jellegzetes
recitare: előad
regno: királyság
relativo a...: vonatkozik valamire,
vmivel kapcsolatos
religioso: vallásos
Repubblica marinara: tengeri
köztársaság
residenza: 1. tartózkodás itt: ál-
landó lakóhely, tar tozko dási hely
(U3, Conosciamo l’Italia, Milano e
Bo logna)
residenziale: lakó- (ielző)
responsabilità: felelősség
Rete, la: Internet
ricevimento: fogadás
rilassante: nyugtató, relaxáló
rinascimentale: reneszánsz
rinomato: híres
rinunciare (a): lemond valamiről
riquadro: négyszög
rischiare (di): kockáztat
riservare: megőriz
ristrutturare: felújít
riunione: értekezlet, gyűlés
riva: part
romanico: román stílusú
rovina: 1. omlás, beomlás; össze-
omlás; romos állag  itt: rovine
(U3, Conosciamo l’Italia, Ro ma)
pl.: rom, omladék
sala: terem, szoba, csarnok itt:
sala riunioni (U3, C6): konferen-
ciaterem 
salvare: megment
sangue, il: vér
sardo: szárd
satellitare: műholdas

sauna: szauna
scalinata: lépcső
scoprire (p.p. scoperto): felfe-
dez, felfed
scrittore, scrittrice: író, írónő
semaforo: közlekedési lámpa
senz’altro: kétségkívül
settentrionale: északi
si lascia guidare: hagyja magát
vezetni
siciliano: szicíliai
signoria: fejedelemség, középkor-
végi olasz állam
sindaco: polgármester
sistemazione: elhelyezés
situare: helyez, elhelyez itt: elhe-
lyezkedik (U3, C6)
soggiorno: tartózkodás
sono pazzo di Agrigento: meg-
őrülök Agrigen tóért
sopportabile: elviselhető
sopportare: elvisel
sorgere (p.p. sorto): kiemelkedik
sospirare: sóhajt
sospiro: sóhaj
sott’acqua: víz alatt
sotterraneo: földalatti
spargere (p.p. sparso): szétszór
spirito: szellemiség, szellem,
elme 
splendido: gyönyörű
spostamento: 1. kimozdítás, elto-
lás 2. áthelyeződés, átköltözés
itt: utazás (U3, Per cominciare 4)
spostarsi: helyet változtat
spuntino: 1.könnyű étel (főétke-
zések között v. helyett) itt: villá-
sreggeli (U3, C6)
stipendio: fizetés
strada: 1. út, utca 2. útirány, út-
vonal itt: stradina (U3, D5): ut-
cácska
straordinario: különleges
stupito: meglepett
su richiesta: kérésre
suggestivo: szuggesztív
superficie, la (pl. le superfici):
terület
superlativo assoluto: abszolút
felsőfok
superlativo relativo: relatív fel-
sőfok
tappa: megállóhely
tempio, il (pl. i templi): pogány
templom
terme: fürdő, gyógyfürdő
terribilmente (avv.): szörnyen
testimonianza: emlék
tetto: tető
Tevere, il: Tiberis folyó
torinese: torinói
torre, la (pl. le torri): torony
torta: torta, formában sült éde-
stészta itt: tor te fatte in casa (U3,
C6): házi készítésű torták 
traccia: nyom
trasferirsi: elköltözik
trinità: háromság
turistico: turista, turisztikai
tutt’intorno: körös-körül
uguaglianza: egyenlőség (ugyano-
lyan, mint - hasonlító szerekezet -
alapfok)

un tempo: egykor
urbano: városi
vaporetto: vaporettó, kis, velen-
cei hajó
varietà: változatosság
veneto: venetói
veneziano: velencei
verdura: zöldség
vi si trovano: itt találhatók
viaggio: út, utazás itt: viaggio di
nozze (U3, Per co minciare 1): ná-
szút
viceversa (avv.): oda-vissza
visita guidata: idegenvezetés
vivace: élénk
vivo: élő
volo: repülés, járat
vulcano: vulkán

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
a partire da...: a partire da 400
euro, 400 eurótól ...
argento: ezüst
atteggiamento: viselkedés
barocco: barokk
collaboratore: munkatárs
degustazione: kóstoló (mint ese-
mény)
eremita, l’ (pl. gli eremiti): re-
mete
in classifica: rangsor
normanno: normann
presuntuoso: elbizakodott, erő-
szakos
riservato: zárkózott
stancante: fárasztó

UNITÀ 4  
Un po’ di storia

LIBRO DELLO STUDENTE
abbandonare: elhagy
abbellire: megszépít
abolire: eltöröl
accusa: vád
accusare: vádol
affermare: állít valamit
affidare (a): megbíz valakit vala-
mivel
Africa: Afrika
agire: cselekszik
Albania: Albánia
all’indomani: másnapján
alleanza: szövetség
alleato, l’: szövetséges; tört itt:
gli Alleati (U4, Co no  sciamo l’Ita-
lia, Dall’Unità al fascismo): a szö-
vetségesek
amante: szerető
amico del cuore: szívbéli jóbarát
“anni di piombo”: “ólomévek”
(nehéz, válságos időszak)
antidemocratico: antidemokrati-
kus
a poco a poco: lassan, lassan
apparente: látszólagos
apparentemente (avv.): látszólag
approvazione: elfogadás
arma, l’ (pl. le armi): fegyver
ascesa: felemelkedés
Asia: Ázsia
assassinare: meggyilkol
a tavola: asztalnál
attività: tevékenység
a tutti i costi: mindenáron

Augusto: Augustus
autoritario: tekintélyuralmi
avvenire (p.p. avvenuto): történik
avverbio di modo: módhatározó
banchetto: bankett, lakoma
banchiere, il: bankár
barbarico: barbár
barbaro: barbár
ben cinque secoli: bő öt évszáza-
don át
borghese: polgár
bosco: erdő
bruciare: ég
buccia: héj
c’era una volta: volt egyszer
cacciare: elűz, kiűz
Caligola: Caligula
capo: 1. fej, fő 2. elme, ész itt:
vezér, vezető (U4, D4)
Cappuccetto Rosso: Piroska
Carlo d’Angiò: Anjou Károly
Carlomagno: Nagy Károly
centinaio, il (pl. le centinaia):
több száz
cessare: megszűnik
ci conto: számítok rá
città-stato, la: városállam
coinvolgere (p.p. coinvolto):
bevon
combattere: harcol
comunale: városi
con il tempo: idővel
concordia: egyetértés
conflitto: konfliktus
confondere (p.p. confuso): össze-
kever
confusione: zűrzavar
conquistare: meghódít
consenso: egyetértés
console, il: konzul
contadino: paraszt, földműves
conte, il: gróf
contendersi (p.p. conteso): har-
col, verseng
contraddire (p.p. contraddetto):
ellentmond
coraggio: bátorság
corrispondente: megfelelő
corruzione: korrupció
corte, la: udvar
Costantino: Konstantin 
Costantinopoli: Konstantinápoly 
creazione: alkotás
cristiano: keresztény
Cristoforo Colombo: Kolombusz
Kristóf
curioso: kíváncsi
dare in pasto: eledelül felkínálni
A3 dare alá!!betenni: itt: dare in
pasto (U4, B4) eledelül felkínál
dare inizio: kezdetét veszi
dare: 1. ad, odaad 2. ajándékba
ad itt: dare retta (a) (U4, A3): iga-
zat ad (vkinek) 
darsi appuntamento: találkozót
ad egymásnak két ember
decisamente (avv.): határozottan
democratico: demokratikus
denaro: pénz
detto il Magnifico: Magnificónak
nevezett (na gy mél tó ságú, nagy-
szerű)
di padre in figlio: apáról fiúra
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dichiarare: kijelent
difendere (p.p. difeso): megvéd
difficilmente (avv.): nehezen
diffondere (p.p. diffuso): elter-
jeszt
diplomatico: diplomáciai
diritto: jog itt: diritto di voto (U4,
D4): szavazati jog
disastroso: szörnyű, vészthozó
disinteresse, il: érdeklődés hiá-
nya
distruggere (p.p. distrutto): le-
rombol
distruzione: lerombolás
dittatore: diktátor
divenire (p.p. divenuto): válik va-
lamivé
divisione: felosztás
dominio: uralom
dopoguerra, il: háború utáni idő-
szak
dovunque (avv.): mindenütt
ducato: hercegség
duce, il: vezér
eleggere (p.p. eletto): szavaz
elezione, l’ (pl. le elezioni): vála-
sztás, szavazás
emotivamente (avv.): érzelmileg
emotivo: érzelmi
entrare: 1. bemegy, belép 2.
befér, elfér itt: entrare in con-
flitto (U4, D4): konfliktusba kerül,
keveredik
entrata in guerra: háborúba lépés
era: kor, korszak
esercito: hadsereg
espandere (p.p. espanso): kiter-
jeszt
fallire: megbukik
fascismo: fasizmus
fascista: fasiszta
fatta eccezione: kivételt képez
favola: mese
favorevole: kedvező
fiaba: mese
fiorire: felvirágzik
focaccia: lapos kenyérféle
fondazione: alapítás
fortemente (avv.): erősen, hatá-
rozottan
Franco: frank
fucilare: agyonlő
Gallo: gall
generale, il: tábornok
generoso: nagylelkű
genovese: genovai
germanico: germán
giraffa: zsiráf
gomma: gumi, kaucsuk itt:
gomma da masticare (U4, C1): rá-
gógumi
gran parte, la: nagy rész
illegale: illegális
immigrato: emigráns
Impero Romano: Római Biroda-
lom
in cambio di...: cserébe valamiért
in lotta: harcban
in mano: kezében
incendiare: felgyújt
incendio: tűzvész
incoronare: megkoronáz
indipendenza: függetlenség

indiscreto: tapintatlan
indomani (avv.): másnap
intenso: intenzív
invadere (p.p. invaso): lerohan
invasione: megszállás
invidia: irigység
invincibile: legyőzhetetlen
italiano standard: standard olasz
lascia stare: hagyjad
leone, il: oroszlán
letterario: irodalmi
liberare: felszabadít
linea: vonal itt: linea del tempo
(U4, D2): időegyenes 
Longobardo: longobárd
lontananza: messzeség, távolság
lontano: 1. messzi, távoli, távol
levő (térben); 2. mes szi, távoli
(időben) itt: lontani nel passato
(U4, In questa unità...): messze a
múltban 
lotta: harc
magico: mágikus
mani pulite: Tiszta kezek ügye
Marco Aurelio: Marcus Aurelius
masticare: rág
Medici: Medici
Medioevo: középkor
mercante: kereskedő
mi sa che...: azt hiszem, hogy...
militare: katonai
ministro: miniszter itt: primo mi-
nistro (U4, Cono sciamo l’Italia,
Verso l’Indipendenza): miniszte-
relnök
missione: küldetés
monarchia: monarchia
moneta unica: egységes pénznem
Mongolia: Mongólia
morto: halott
multietnico: sokféle nemzetiségű
nazista: náci
neanche per sogno: szó sem lehet
róla
negare: tagad
nemico: ellenség
Nerone: Neró
nobile: nemes
nominare: kinevez
Normanno: normann
numero: 1. szám 2. számjegy itt:
numeri romani (U4, D1): római
számok
occupare: elfoglal
odiare: gyűlöl
operazione: tevékenység
ovvio: egyértelmű, nyilvánvaló
parlamento: parlament
parlante: beszélő
parola: 1. szó 2. adott szó, ígéret
itt: parole d’ordine (U4, Cono-
sciamo l’Italia, Tra il XX e il XXI
secolo): jelszavak
partigiano: partizán
passato remoto: régmúlt
per terra: a földön
perfino (avv.): még...is
pericoloso: veszélyes
piombo: ólom
portare: visz, hoz, szállít itt:
porta alla luce (U4, Co nosciamo
l’Italia, Tra il XX e il XXI secolo):
felszínre hoz

potente: befolyásos
potenza: hatalom
potere, il: hatalom
povertà: szegénység
pozione: gyógyital, kanalas orvos-
ság
prendere: 1. megfog, megragad
2. magához vesz, magával visz itt:
prendere le armi (U4, Conosciamo
l’Italia, Dall’Unità al fascismo):
fegyvert fog
Principato: fejedelemség, her-
cegség
proclamare: kikiált
procurare: 1. igyekszik, azon van,
hogy itt: gondoskodik (vmiről qc),
biztosít (vmit qc) (U4, B4) 
propaganda: propaganda
proveniente: valahonnan jövő
provocare: előidéz
pubblicamente (avv.): nyilváno-
san
quanto fa sei per otto?: mennyi
hatszor nyolc?
questione: kérdés, probléma
rapimento: elrablás
rappresentante: képviselő
raramente (avv.): ritkán
re, il (pl. i re): király
realmente (avv.): valóban
referendum, il: népszavazás
regime, il: rezsim, uralom
Remo: Remus
remoto: távoli
Resistenza: ellenállás
ricostruire: újjáépít
Rinascimento: reneszánsz
ristringere (p.p. ristretto): újra v
ismét v jobban szorít, összeszorít
itt: era ristretta (U4, D4): szorít-
kozik 
Romano: római
Romolo: Romulus
Sacro Romano Impero: Szent
Római Birodalom
sacro: szent
saggio: bölcs
salire: felmegy, felszáll itt: salire
al potere (U4, D3): hatalomra
kerül
sanguinoso: véres
scacchi: sakk
scalino: lépcsőfok
sconfiggere (p.p. sconfitto): le-
győz valakit
scopo: cél
senatore: szenátor
signore: úr
sinceramente (avv.): őszintén
slogan, lo: szállóige, szlogen
socio-economica: szociális-gazda-
sági
soggettivo: szubjektív
soldo: pénzérme
Stato della Chiesa: az Egyházi
állam
strage, la: mészárlás
stretta di mano: kézfogás
superiorità: felsőbbrendűség
svilupparsi: fejlődik
tacere: hallgat
Tangentopoli: “Tangentopoli”
(korrupciós ügyek és csúszópénzek

botrányának időszaka) 
tavola: asztal
togliere (p.p. tolto): felvesz, le-
vesz
tormentare: kínoz
tradire: megcsal, elárul
trasferire: átköltöztet
trasmettersi (p.p. trasmesso):
öröklődik, átszáll
tristemente (avv.): hírhedt (saj-
nálatos módon ismert esemény)
uccidere (p.p. ucciso): megöl
uccisione: meggyilkolás
ufficialmente (avv.): hivatalosan
valuta: valuta
Vandalo: vandál
vanno di pari passo: egymás mel-
lett haladnak
vasto: széles, kiterjedt
velocemente (avv.): gyorsan
ventennio: húszéves időtartam,
időköz
vero e proprio: igazi, valódii
verso: elölj 1. (helyhatározó
hová? kérdésre) felé, környékén 2.
(időhatározó mikor? kérdésre)
felé, tájt, tájban itt: Verso l’Indi-
pendenza (U4, Conosciamo l’Ita-
lia, Verso l’Indipen den za): a
függetlenség felé
villaggio: falu
vincitore: győztes
violento: erőszakos
violenza: erőszak
Visigoto: vizigót
vitale: lényeges
vittima, la: áldozat
votazione: szavazás
voto: szavazat

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
attentamente (avv.): figyelme-
sen
burattino: (felülről kézzel mozga-
tott) báb
computer portatile: hordozható
számítógép
coraggioso: bátor
latino: latin itt: latino volgare
(U4, Quaderno degli esercizi, 23):
vulgáris latin (beszélt, népi latin)
Meridione, il: déli terület
probabile: valószínű
severamente (avv.): szigorúan
suffisso: szuffixum (képző, tolda-
lék)

UNITÀ 5  
Stare bene

LIBRO DELLO STUDENTE
a caccia di...: küzdelem vala-
miért
a condizione che...: azzal a fel-
tétellel, hogy
affinché: azért, hogy
alcolico: szeszes ital
alla rinfusa: összekeverve
alpinismo: hegymászás
altrettanto: ugyanilyen, ugya-
nakkora
a meno che...: hacsak
animo: lélek
antagonismo: rivalizálás, versen-
gés
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anteriore: mellső
a patto che...: azzal a feltétellel,
hogy
appassionato: rajongó
arco: íj
arrampicarsi: felmászik
atleta: atléta itt: l’atleta più ti-
tolato (U5, Co nosciamo l’Italia, Lo
sport in Italia): a legtöbb díjat
nyert atléta
atletica: atlétika itt: atletica leg-
gera (U5, Co no sciamo l’Italia, Lo
sport in Italia): könnyű atlétika
attaccare: 1. hozzáerősít, oda-
erősít, ráakaszt 2. megtűz itt: at-
taccare discorso (U5, E6):
beszédbe elegyedik vkivel
attirare: vonz
Azzurri: az olasz nemzeti futbal-
lválogatott
barocco: barokk
benché: bár, habár
boccia, la (pl. le bocce): 1. kan-
csó, korsó; 2. teke, kugligolyó itt:
bocce (Unità 5, Con o sciamo l’Ita-
lia, Lo sport in Italia): olasz teke-
játék
boccia: olasz tekejátékban a
golyó 
boccino: kis golyó
calcetto: a foci egy fajtája, öt-öt
játékosból álló csapatok játszák a
focipályánál kisebb pályán
campo: pálya
causare: okoz
cavallo: ló itt: cavallino (U5, Co-
nosciamo l’Ita lia, Lo sport in Ita-
lia): lovacska
certezza: bizonyosság
ciclismo: kerékpározás
ciclista: biciklista
ciclistico: kerékpáros, biciklis
competizione: versengés
concepire: felfog, megért
concordanza: egyeztetés
condizione: feltétel
congiunzione: kötőszó
coprire (p.p. coperto): befed,
behálóz
da corsa: verseny (futam)
danese: dán
danza: tánc
dilettante: dilettáns
disciplina: sportág
discorso: beszéd, beszélgetés
divorziare: elválik
dubitare: kételkedik
eccesso: túlzás
effettivamente (avv.): valóban
elaborare: kidolgoz
energia: energia
equilibrato: kiegyensúlyozott
equitazione: lovaglás
faccia: arc 
fattore: tényező
finlandese: finn
flauto dolce: furulya
flauto: fuvola
fondamentale: alapvető, elenge-
dhetetlen
fumo: dohányzás
ginnastica: testgyakorlás, torna,

tornázás itt: ginnastica artistica
(U5, Conosciamo l’Italia, Lo sport
in Ita lia): művészi torna, ginna-
stica rit mi ca (U5, Co no scia mo
l’Italia, Lo sport in Italia): ritmi-
kus sportgimnasztika
graduatoria: rangsor
grasso: zsír, zsiradék
gravidanza: terhesség
ignorare: nem tud vmit
immigrazione: bevándorlás
impressione: benyomás
in fin dei conti: végeredményben
individuale: egyéni
ingrassare: hízik
integratore: ételkiegészítő
invecchiare: öregít
inversione: fordított szórend
investire: befektet
istruttore: edző
leale: tisztességes, őszinte
lite, la: viszály, per
malgrado: annak ellenére, hogy
mantenersi: jòltartja magát, (fia-
talnak) marad
massaggio: masszázs
meglio tardi che mai: jobb későn,
mint soha
merito: érdem
metafisica: metafizika
mi fa piacere: örülök
misura: méret
ne è la prova: erre a bizonyíték
nobile: nemes
nocivo: ártalmas, káros
non più di tanto: már nem is an-
nyira
oggettività: objektivitás
olandese: holland
Olimpiade, l’ (pl. le Olimpiadi):
Olimpiai játékok
olimpionico: olimpiai bajnok
pallacanestro, la: kosárlabda
pallavolo, la: röplabda
pallino: kis labda
pallone, il: labda
parete, la: fal
parlare: beszél itt: parlare al
muro (U5, E6): a falnak beszél
pattinaggio: korcsolyázás
patto: szerződés, megállapodás
per merito di...: valaminek kö-
szönhetően
percorrere (p.p. percorso): 1.
befut, megtesz (utat) 2. átszalad,
bejár (vmit, vmin)
pesca: halászat
peso: 1. súly itt: pesi (solleva-
mento pesi) (U5, Cono sciamo
l’Italia, Lo sport in Italia): súlye-
melés
pigro: lusta
pilota, il: pilóta
porre: 1. helyez, tesz, rak; elhe-
lyez 2. állít, odaállít 3. átv szab,
megszab itt: porre condizioni (U5,
In questa unità): feltételeket szab
portoghese: portugál
praticante: gyakorló
praticare: 1. alkalmaz 2. foglalko-
zást v hivatást űz itt: vmilyen
sportot űz (U5, Conosciamo l’Ita-

lia, Lo sport in Italia)
prevalentemente (avv.): elsősor-
ban, túlnyomórészt
proposizione: mondat
purché: amennyiben
qualunque: akármilyen
rallentare: lelassít
rampante: ágaskodó (cavallino
rampante = ágaskodó paripa)
rendere: 1. visszaad 2. eredmé-
nyez, jövedelmez itt: non so se
abbia reso l’idea (U5, E6): nem
tudom, ho gyjól fejeztem-e ki
magam
ricavare: képezni volt már (be-
szúrni, hogy U5, C2)
ricco: 1. gazdag itt: ricchi sfon-
dati (U5, C4): dúsgazdagok
rigirarsi: 1. megfordul, hátrafor-
dul itt: forgolódik, hentereg (U5,
A1)
ritmo: tempó, ritmus
rivalità: rivalizálás
salute, la: egészség
scalare: felmászik
sebbene: bár, jóllehet
sedentario: ülő
senza contare che...: nem szá-
molva azzal...
soddisfazione: elégedettség
soggettività: szubjektivitás
sollevare: felemel
sondaggio: felmérés
sonno: alvás
sono di cattivo umore: rossz
kedvem van
sostegno: támogatás
sostenitore: támogató
sotterraneo: föld alatti
sotto stress: stressz alatt
speranza: remény
sponsor, lo: szponzor, támogató
sport: sport itt: sport di squadra
(U5, D3): csapatsport
stanco: fáradt itt: stanco morto
(U5, C5): hullafáradt
stato: 1. állapot 2. (gazdasági, tár-
sadalmi) helyzet 3. (egészségi) ál-
lapot itt: stato d’animo (U5, C4):
lelkiállapot
stressare: stresszel
stressato: stresszes
sub: búvárkodás
subordinato: alárendelő
supporre (p.p. supposto): feltéte-
lez
svedese: svéd
tifare: szurkol
tifoso: szurkoló
tiro: 1. húzás, vonás 2. kat sp
lövés; lövészet; tűz itt: tiro a
segno (U5, Conosciamo l’Italia, Lo
sport in Ita lia): céllövészet, tiro
con l’arco (U5, Conosciamo l’Ita-
 lia, Lo sport in Italia): íjlövészet
tranne: kivéve
umore: kedv, hangulat
variazione: zenei változat, variá-
ció
vela: vitorlázás
via dicendo: és így tovább
vita: 1. élet 2. élettartam 3. élet-

mód, életforma itt: vi ta sedenta-
ria (U5, C1): ülő életmód
vittoria: győzelem
viva la salute: éljen az egészség
viva: éljen
volante, il: kormány
volontà: akarat
zampa: állat lába, mancsa

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
agitato: izgatott
dietetico: zsírszegény (diabeti-
kus; diétás)
figura: szereplés
gesticolare: gesztikulál
influenza: influenza
luna di miele, la: mézeshetek
mal di schiena, il: hátfájás
nostalgia: nosztalgia
nutriente: tápláló
rilassarsi: kikapcsolódik
un’ora di anticipo: egy órával
korábban

UNITÀ 6  
Andiamo all’opera?

LIBRO DELLO STUDENTE
accaduto: a történtek, az eset
accomodarsi: helyet foglal
accompagnamento: kíséret
acronimo: mozaikszó
acrostico: mozaikszó (akroszti-
kon)
affamato: éhes
affidarsi: rábízza magát vkire
affogare: megfullad
al di là di...: (vmin) felül
a dirotto: ömlik (szakad az eső)
ala, l’ (pl. le ali): szárny
allestimento: megrendezés
amabile: szeretnivaló
amante: szerető
ambientare: vmilyen környezetbe
helyez (helyszínre)
antologia: antológia (gyűjte-
mény)
apparizione: fellépés
appieno (avv.): teljesen, tökéle-
tesen
applauso: taps
aria: ária
assai (avv.): nagyon
atto: felvonás
barbiere, il: borbély
beneficenza: jótékonyság(i)
black out, il: áramszünet
botteghino: jegypénztár
brillante: nagyszerű
brindare: iszik vkinek az egész-
ségére, koccint
buffo: vidám
buttare: 1. dob, hajít itt: bedob
(U6, D3) 
camelia: kamélia
canto: éneklés
capovolgere (p.p. capovolto):
megfordul
cauto: óvatos
cavalleria rusticana: Parasztbe-
csület (regény és ope ra címe)
cavalleria: lovasság
celeste: mennyei
commozione: együttérzés
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compagno: 1. társ, cimbora itt:
párja vkinek (házastárs, élettárs)
(U6, B1) 
completamente (avv.): teljes
mértékben
confidare: rábíz vmit
consolare: vigasztal
contrariamente (avv.): ellentét-
ben
contribuire: hozzájárul
convenire (p.p. convenuto): 1.
megállapodik 2. megfelel vkinek
itt: (U6, C2) megér, előnyös
coro: kórus
corsivo: dőlt
costruzione: szerkezet, forma
curiosità: érdekesség
da parte mia: nevemben (ré-
szemről)
dal momento che...: mivel
danno: kár
debuttare: debütál (első bemu-
tatkozás, premier)
debutto: premier
delirare: önkívületben ünnepel
destino: sors
desueto: szokatlan(ná vált)
detto tra noi: magunk közt
mondva
di corsa: gyorsan
di lusso: luxus-
dolore, il: fájdalom
domattina (avv.): holnap reggel
dorare: bearanyoz
dramma, il: tragédia (itt: dramma
intimo = személyes tragédiája)
drammatico: drámai
ebreo: zsidó, héber
ecclesiastico: egyházi
elica: hajócsavar, propeller
emorragia: vérzés
eroe, l’ (m.): hős
esitare: hezitál, habozik
fenomeno: (mint) jelenség (be-
robban a köztudatba)
fischiare: 1. füttyent, fütyül itt:
kifütyül (U6, D1)
fischio: füttyszó
gazza ladra: tolvaj szarka
gelosia: féltékenység
giornale radio, il: rádióhírek
gioventù, la: fiatalkori évek
godersi: élvez
gradire: szívlel
i ruoli sono capovolti: szerep-
csere történt
ideale, l’ (m.): ideál
in corsivo: dőlt betűvel
in pace: nyugalomban
indefinito: harározatlan
insolito: szokatlan
intanto (avv.): ezalatt, eközben
intervallo: szünet
ispirare: ihlet
lacrima: könnycsepp
lampara: lámpással ellátott bárka
(éjszakai hajózás oz)
lanciare: 1. dob, vet, hajít 2. fel-
gyorsít 3. forgalomba hoz itt: nép-
szerűsít, bedob a köztudatba (U6,
Giu seppe Verdi) 
leggiadro: bájos

libare: belekóstol
librettista: szövegkönyvíró
libretto: librettó, opera szöveg-
könyv
luccicare: (napfény) megcsillan (a
tenger hullámain)
mal cauto: óvatlanul
malattia: betegség
manifestare: jelentkezik vmiben
(hogyan jelentkezik, milyen for-
mában)
melodramma, il: zenedráma,
zenés színjáték (a me lo  dráma ere-
deti jelentése)
menzognero: hazug
mi danno proprio ai nervi: ide-
gesítenek
mimica: mimika, arcjáték
minaccia: fenyegetés
misero: nyomorult
mondanità: hírverés
morte, la: halál
mutare: megváltoztat
narrare: elmesél
non a caso: nem véletlen
notorietà: ismertség, nép-
szerűség
o meno: vagy egyéb típusú
onorare: tiszteletet kifejez
onore: becsület
opporsi (p.p. opposto): szembe-
száll, ellenál
orchestra: zenekar
ostacolo: nehézség
palco: színpad
partecipazione: részvétel
patriota, il (pl. i patrioti): hazafi
patriottico: hazafias
peggiorare: romlik
per sbaglio: tévedésből
performance, la: performance
(előadás, teljesítmény)
perplesso: megdöbbent, megza-
varodott
personalità: egyéniség
pianta: térkép
pianto: sírás
piuma: pihe
platea: nézőközönség; földszinti
nézőtér
polmonare: tüdő-(jelző)
preoccupazione: aggodalom
prigioniero: fogoly, rab
prima: első
primo tempo: első rész
prudente: elővigyázatos
quadrato: 1. négyszögletes 2.
négyzet itt: quadratino (U6, A7):
kis négyzet
questione d’onore: becsületbeli
ügy
radiofonico: rádiótudósítás
rappresentazione: előadás
recital, il: előadóest
rimborso: visszafizetés
rincrescimento: sajnálat
ripagare: viszonoz, meghálál
riscaldamento: beéneklés (be-
melegítés)
riso: nevetés
Risorgimento: az olasz egység
megteremtésének ko ra (1700-as

évek vége-1870)
ritirarsi: viaszavonul
ruotare: vki körül forog
rusticano: parasztos
sacrificare: feláldoz vmit
sbaglio: hiba
sceneggiata: színrevitel
schiarirsi: élénkülni, élénkebbé
válni (a hang)
scia: farhullám
sciogliere (p.p. sciolto): felhigít
scordare: elfelejt (elfeledtetik) 
seno: kebel
sereno: vidám, derűs 
socialmente (avv.): társadalmilag
(itt: társadalmilag elkötelezett)
sofferenza: fájdalom, szenvedés
soffocare: megfullad
soprano, il: szopránénekes
sostituto: másodénekes (beugró
énekes)
sovrintendente, il: főintendáns
(operában vezető mun     katárs)
spegnersi (p.p. spento): elhunyni
spensierato: gondtalan
splendere: fénylik
stagione: idény
stella: híresség
stilistico: stilisztikai
suicidarsi: öngyilkos, megöli
magát
sventura: csapás, balszerencse
tale: egy bizonyos ember; ilyen
jellegű
teatralità: színpadiasság
tematico: tematika, motívum
terrazza: terasz
tradimento: félrelépés (házas-
ságtörés)
tragico: tragikus
trasmettere (p.p. trasmesso):
közöl, közvetít
trilogia: trilógia
trionfo: siker
vena: ér
vergogna: szégyen
verso: verssor
vespro: vecsernye (esti mise; Szí-
ciliai vecsernye: 1282. évi felke-
lés)
vicenda: történet
voltarsi: hátratekint

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
avere cura (di): gondoskodik
vkiről
connettivo: kötőszó
conservatorio: konzervatórium
di persona: személyesen
entusiasmare: fellelkesül
fama: hírnév
fare finta (di): úgy tesz mintha,
színlel
prendersela: megsértődik
temere: fél

UNITÀ 7  
Andiamo a vivere in campagna

LIBRO DELLO STUDENTE
abitabile: lakható
abitativo: lakó (jelző)
a contatto con...: közvetlen kö-
zelségben

affiancare: 1. (oldalával) egymás
mellé állít v. hel yez itt: átv támo-
gat, segít (vkit) (U7, Cono sciamo
l’Ita lia, Legambiente) 
agenzia immobiliare: ingatlan-
ügynökség
agricolo: mezőgazdasági, agrár
agriturismo: falusi turizmus
agrituristico: falusi turizmushoz
tartozó
al sicuro: biztonságban 
alimentare: táplál
all’infinito: végtelenségig
allarme, l’ (m.): riasztó
allegramente (avv.): köny-
nyelműen
allevamento: tenyésztés
alluvione: áradás
ambientale: környezetvédelmi
ambientalista: környezetvédő
a me fa molto comodo: szá-
momra nagyon kényelmes
ammobiliare: bebútoroz
ampio: tágas
angolo cottura, l’ (m.): főzősarok
a piedi nudi: mezítláb
arco: időtartam (vmi leforgása
alatt)
arredare: berendez
associazione: egyesület
attuale: aktuális
attuazione: megvalósít
autonomo: külön, önálló
battaglia: csata 
bifamiliare: kétcsaládos
biodiesel, il: biodízel
campagna: kampány
cantina: pince
capacità: kapacitás
casetta: házikó
casolare, il: parasztház, kunyhó
catrame, il: kátrány
cemento: cement
ceramica: csempe (melegburko-
lat)
ciclabile: biciklis, kerékpárral jár-
ható
circolo: egyesület
civiltà: civilizáció, kultúra
coda: sor (sorbanállás)
collasso: összeomlás
coltivare: (meg)művel, megmun-
kál
combinare: összeegyeztet
comperare: megvásárol
condividere (p.p. condiviso):
megoszt
contatto: kapcsolat
cortile, il: udvar
coscienza: lelkiismeret
costringere (p.p. costretto): rá-
kényszerít
costruzione: építés
crescita: növekedés
criticare: kritizál
cucina abitabile: amerikai
konyha
d’epoca: korabeli
danneggiare: károsít
degustazione: kóstoló
delizioso: nagyon szép
deposito: tároló
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determinato: bizonyos
didattico: oktatás
difesa: védelem, megóvás
differenziare: megkülönböztet
divisibile: felosztható
drastico: drasztikus
ecologia: ökológia, környezettan
ecologico: ökológiai
ecologista: természetvédő
ecosistema, l’ (m.): ökoszisztéma
ecoturismo: ökoturizmus
edificazione: építés
effetto serra: üvegházhatás
effetto: hatás
elettricità: elektromosság
eolico: szél-(jelző)
erba: fű
esaurimento: (készlet)kimerülés
esaurirsi: kimerül
esclusivamente (avv.): kizárólag
escursionista: kiránduló, termé-
szetjáró
esperimento: kísérlet
esperto: szakértő
estinzione: kihalás
fantasma, il: kísértet
fare la parte del leone: oroszlán-
része vminek
fattoria: gazdaság, tanya
generazione: generáció
geotermico: geotermikus
(földhőtani)
giudicare: megítél
goletta: háromárbócos könnyű vi-
torlás
gradualmente (avv.): fokozatosan
idrogeno: hidrogén
imbarcarsi: útra kel
imitare: 1. követ, példának tekint
itt: (le)má sol, leko pí roz, utánoz
(U7, Conosciamo l’Italia)
immediatamente (avv.): azonnal
immergersi (p.p. immerso): elme-
rül
immobiliare: ingatlan- (jelző)
impatto: hatás
impazzire: megbolondul
in crescita: növekedésben
in funzione di...: vmilyen cél ér-
dekében
in via d’estinzione: kihalás ve-
szélye fenyegeti
incoraggiare: bátorít
incremento: növekedés
inferno: pokol
infinito: végtelen
iniziativa: kezdeményezés
inquinamento: környezetszeny-
nyezés
inquinante: környezetszennyező
insopportabile: elviselhetetlen
integrarsi: integráns részévé válik
vminek
introvabile: megtalálhatatlan
invivibile: lakhatatlan
irrespirabile: belélegezhetetlen
liberamente (avv.): szabadon
ma che ti è preso oggi?: mi tör-
tént veled a mai na pon?
marmo: márvány
metro quadrato: négyzetméter
misurare: mér

mobilità: mobilitás
molteplice: sokféle
monolocale: garzon
mq (metro quadro/quadrato):
négyzetméter
multa: bírság
nel corso di...: az idő folya-
mán/során
nucleo: mag (család)
nudo: meztelen
Occidente, l’ (m.): nyugat
oggigiorno (avv.): manapság
opuscolo: füzet (tájákoztató
füzet)
paesaggio: táj
paese in via di sviluppo: fejlődő
ország
pallido: sápadt
parco nazionale: nemzeti park
permanenza: tartózkodás
pianeta, il: bolygó
pietra: kő (kőzetburkolat)
prato: rét
priorità: prioritás
prossimo al collasso: közel jár az
összeomláshoz
proteggere (p.p. protetto): véd
quotidianamente (avv.): minden-
napos
raccolta differenziata: differen-
ciált hulladékgyűjtés
rapidamente (avv.): gyorsan
razza: fajta
recentissimo: teljesen új
respirare: belélegez
riciclabile: újrahasznosítható
riciclare: újrahasznosít
rifugio: menedék
rigenerabile: regenerálható
rinnovabile: megújúló
riordinare: újjárendez
ripostiglio: kamra, tároló
riscaldamento autonomo:
egyedi fűtés
riscaldamento: fűtés
ristorazione: étkeztetés
riunirsi: összefog
rurale: vidéki
rustico: rusztikus
salvaguardare: megóv
salvaguardia: védelem
scienziato: tudós
scolaresca: tanulók
scoraggiarsi: elveszíti a reményt
scordarsi: elfelejt
sensibilità: érzékenység vmivel
szemben
sentiero: ösvény
serra: üvegház
servizio: 1. szolgálat 2. kiszolgá-
lás 3. szolgáltatás  itt: servizi (U7,
B2) mellékhelységek dop pi servizi:
két külön fürdő
single: egyedülálló, szingli
smog, lo: szmog
soggiornare: elszállásol
sopravvivere (p.p. sopravvissuto):
túlél
sottotetto: padlásszoba, man-
zárdszoba
spiaggia: strand
sprecare: pazarol

spreco: pazarlás
subire: elszenved
termoautonomo: különálló
fűtés/központi fűtés
terrazzo: terasz
trattenere: szórakoztat
trekking, il: gyalogos túra
tutela: védelem
umanità: emberiség
villetta: kis villa
volontariato: önkéntesség
volontario: önkéntes

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
andare in pensione: nyugdíjba
vonul
aspettarsi: számít valamire
biologo: biológus
chimico: kémiai (másik jelentése:
kémikus)
convegno: konferencia
critico: kritikus
cucciolo: kölyök-, vmely állat ki-
csinye
da morire: halálra
degrado: pusztulás
diffidente: bizalmatlan
extraurbano: városon kívüli
indescrivibile: leírhatatlan
naturalista: természettudós; ter-
mészetbúvár
principe, il: herceg
riciclaggio: újrahasznosítás
rifiuto: 1. visszautasítás, elutasí-
tás 2. megtagadás 3. selejt, kacat
itt: rifiuti (U7, Quaderno degli
esercizi, 8): szemét, hulladék
urgente: sürgős

UNITÀ 8  
Tempo libero e tecnologia
LIBRO DELLO STUDENTE

abuso: visszaélés
accedere: hozzájut
accorto: előrelátó; óvatos
accumulare: összegyűjt, felhal-
moz magában
allegato: melléklet
altoparlante, l’ (m.): hangszóró
approfittare: él az alkalommal,
használ
approvare: helyesel, elfogad
a proposito: mellesleg
arrecare: előidéz, okoz
assistenza: ügyfélszolgálat
astronomico: csillagászati, aszt-
ronómiai
Atlantico: Atlanti-óceán
attestato di frequenza: látogatási
igazolás
attestato: igazolás
attivabile: aktiválható
attivare: aktivál
attivazione: aktiválás
avvisare: értesít
batteria: elem
bloccarsi: leblokkol
brevettare: szabadalmaztat
brevetto: szabadalom
c’entra: köze van vmihez
canzoncina: dalocska
carcere, il: börtön
carica: töltés

cattedra di fisica: fizikai tanszék
vezetése
cattedra: tanszék (egyéb jelen-
tései: katedra, emelvény; trónus)
causa: per
cavo: vezeték
cerimonioso: körülményes
certificato: bizonyítvány
Ch.imo (Chiarissimo): tisztelt
(professzorok megszólítása)
chiocciolina: csigácska
ci sentiamo: hallunk egymásról
cieco: vak
circonferenza: kör
circostante: környező
clic, il: klikkelés
compasso: körző
comprendente: magában foglaló
concetto: fogalom
condannare: elítél
confidenza: bizalmasság
congratularsi: gratulál vkinek
vmiért
consentire: megenged
continuo: folyamatos
contrattuale: szerződéses
contributo: hozzájárulás
copernicano: kopernikuszi
Copernico: Kopernikusz
cosina: dolog
curare: kezel, gyógyít
decisivo: meghatározó módon
dedicarsi (a): szenteli magát vmi-
nek
definitivamente (avv.): végleg
dichiarazione d’amore: szerelmi
vallomás
dichiarazione: vallomás
digerire: megemészt
dipendenza: függőség
disapprovazione: helytelenítés
disegnino: rajzocska
disintossicazione: elvonókúra
disturbo, il: zavarás, alkalmatlan-
kodás, háborítás 
diurno: nappali
eccessivo: túlzott
effetto: ok, okozat itt: effektus
(U8, A1)
elettroforo: elektrofor
elettromagnetico: elektromágne-
ses
elicottero: helikopter
eretico: eretnek
esercitazione: gyakorlás
essenza: lényeg
essere alle prese con...: küszkö-
dik vmivel
estroverso: extrovertált, kifelé
forduló
fase, la: szakasz, fázis
filo: vezeték 
fondatore: atyja vminek
formato: formátum
formattazione: formattálás
frutto di...: gyümölcse vminek
gestione: kezelés
giovanotto: fiatalember
Giove: Jupiter
giustamente (avv.): helyénvalóan
giustificare: igazol
giustificarsi: megmagyaráz
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grafico: grafika
griglia: táblázat
grottesco: groteszk, furcsa, külö-
nös
ideare: kitalál, kieszel, kigondol
immediato: azonnali
imporre (p.p. imposto): igényel,
követel
impressionante: lenyűgöző, nagy
hatást keltő
in confidenza: bizalmas viszony
incollare: ragaszt, összeragaszt
itt: incollato (U8, C5) leragad
individualmente (avv.): önállóan
indovinare: kitalál
influenzare: befolyásol
inquisizione: inkvizíció
installazione: installáció, össze-
szerelés
intelligenza: intelligencia
intuire: felismer, felfedez
inventore: feltaláló
isolarsi: elkülönül
lamentoso: panaszos
lettore cd, il: cd-olvasó
lira: líra
lotteria: lottó
macchia: 1. pecsét, folt 2. folt,
petty itt: mac chie so la ri (U8, Co-
nosciamo l’Italia, Gali leo Ga lilei):
napfoltok
macchia: folt
meccanica: mechaniks, erőműtan
megafono: hangosbemondó
memoria: memória
microscopio: mikroszkóp
miliardario: milliárdos
miliardo: milliárd
modifica: módosítás
motore di ricerca, il: keresőprog-
ram
motore, il: program (motor)
multimedialità: multimedialitás
navigazione: keresés, szörfölés
onda: hullám
opzione: opció
ortografia: helyesírás
padronanza: tudás (elsajátított
ismeretek)
pagina web: weboldal
partecipante: résztvevő
partecipe: részese vminek
patologia: kórtan, patológia
pensione: nyugdíj
perdonabile: megbocsátható
perfezionamento: tökéletesítése
vminek
perfezionare: tökéletesít
pesare: súlya van, nyom
piazzare: beletesz
pionieristico: úttörő jellegű
pleonastico: pleonasztikus
pomeridiano: esti
praticamente (avv.): gyakorlati-
lag
pratico: praktikus
pressappoco (avv.): többé-ke-
vésbé
processore: processzor
progresso: fejlődés
promozionale: promóciós
prospetto: prospektus

pub, il: söröző
pubblicizzare: reklámoz
punire: megbüntet
quota: díj
radiotelegrafia: rádiótávírás
radiotelegrafico: rádiótávírási
rassicurazione: megnyugtatás
realtà virtuale: virtuális valóság
reazione: reakció, reagálás
riacquistabile: meghosszabbít-
ható
riacquistare: újból megvásárol,
visszaszerez
ricaricabile: feltölthető
ricaricare: feltölt
ricevente: vevő(készülék)
riciclaggio: újrahasznosítás
ricostruzione: rekonstrukció
rifilare: átváltoztat
riguardante: vmire vonatkozó
rinnegare: megtagad
salutino: röviden üdvözlés
satellite, il: hold (mellékbolygó)
scienza: tudomány
scommettere (p.p. scommesso):
fogad vmiben
scostumato: udvariatlan
segnalare: beszámol
senza fili: kábel nélküli
sicurezza: biztonság
sintassi, la: szintaxis
socievole: társaságkedvelő
solare: nap- (jelző)
sperimentale: kísérleti
squillare: cseng
squillo: csengés
stampante, la: nyomtató
stufo: elege van vmiből, megun
vmit
suoneria: csengőhang
superficiale: felszínes
talvolta (avv.): néha
tasto: billentyű
telegrafo: távíró
telescopio: távcső, teleszkóp
terapia: terápia
termoscopio: termoszkóp, hőmér-
sékletváltozást jel ző műszer
trasmittente: adó(készülék)
tribunale, il: bíróság
unità di misura: mértékegység
universo: univerzum
utente: felhasználó
videochiamata: videótelefonos
hívás
videominuto: videóshívás perce
virgoletta: idézőjel itt: tra virgo-
lette (U8, C3): idé ző jel ben
virtuale: virtuális
virus, il: vírus
volt, il: volt

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
al plasma: plazma- (jelzős szerke-
zet)
all’avanguardia: high-tech (jelző)
applicazione: alkalmazás
avanguardia: high-tech
ciecamente (avv.): vakon
collegarsi: kapcsolódik
connessione: kapcsolat
contemporaneamente (avv.):
egyidejűleg

dotare: ellát
memorizzare: memorizál
mi gira la testa: szédülök

UNITÀ 9  
L’arte... è di tutti!

LIBRO DELLO STUDENTE
adorazione: (szentség)imádás
affrescare: freskót fest
affresco: freskó
al più presto: leghamarabb
al riguardo: erre vonatkozóan
al servizio di...: vki szolgálatá-
ban
allestire: kiállít
allungare: meghosszabbít
ammazzare: megöl
ammiratore: csodáló
anatomia: anatómia
annunciazione: angyali üdvözlet
a partire da...: -tól, -től kezdve
(ár)
a portata di mano: elérhető
apostolo: apostol
appariscente: feltűnő
appetito: étvágy
applicare: alkalmaz
a quanto pare: úgy tűnik
arrestare: letartóztat
assicurare: megnyugtat
astratto: absztrakt
astronomia: csillagászat (asztro-
nómia)
autentico: eredeti
avanzare: előáll
bene, il: (kulturális) érték
bene, il: jótett
Beni culturali: Kultúr(miniszté-
rium)
biblico: bibliai
bontà: minőség
bue, il (pl. i buoi): szarvasmarha
caratteristico: jellegzetes
carro armato: tank, harckocsi
che fine hanno fatto...?: mi lett a
sorsa a ...?
chi si è visto si è visto: akit lát-
tak, láttak
chiaroscuro: árnyékolás (fény-
árnyhatással fest)
cifra: összeg
clamoroso: hírhedt, sokat emle-
getett
collezionista: gyűjtő
collocare: elhelyez
combattimento: viadal
commissionare: rendel, megren-
del itt: megbízik vkit vmivel (U9,
A1) 
commissione: megbízás
comprensibile: érthető
concentrare: (figyelmet) összpon-
tosít vmire
condanna: ítélet
condurre (p.p. condotto): 1. vezet
2. kísér, elkísér
confessare: bevall
confezionare: becsomagol
contemporaneo: kortárs
continuità: folyamatosság
conversione: megtérés
cripta: 1. vall altemplom 2. kripta,

sírüreg itt: színház (U9, Appendice
situazioni comunicative, B)
cruento: véres
cubismo: kubizmus, kubista festé-
szet
cumulativo: gyűjtő(jegy)
cupola: kupola
curva: görbe, vonal, görbület
custode: őr
definitivo: végső
degno: méltó
designer: designer, formatervező
didascalia: képfelirat
dinamismo: dinamizmus
Dio mio!: Istenem!
dipingere (p.p. dipinto): fest
disperazione: kétségbeesés
divano tre posti: háromszemélyes
dívány
ebbene: nos
enigmatico: rejtélyes
eredità: örökség
esercitare: gyakorol
estetica: esztétika
etichetta: felirat (címke)
fabbricare: gyárt, készít
feroce: vad- (jelző)
figura: alak
finanziare: finanszíroz
forma attiva: cselekvő forma
forma passiva: szenvedő szerke-
zet
fuggire: szökik
futurismo: futurizmus
futurista: futurizmus
gallo: kakas
Gesù: Jézus
giacere: fekszik
gigante, il: óriás
giudice: ítélethozó
giudizio universale: utolsó ítélet
gladiatore: gladiátor
grattacielo: felhőkarcoló
grotta: barlang
guardiano: őr
idraulica: hidraulika (vízerőtan)
impegnato: elkötelezett
imprenditore: vállalkozó 
inaugurare: ünnepélyesen meg-
nyit
incompiuto: befejezetlen
incredibilmente (avv.): hihetet-
len módon
inestimabile: felbecsülhetetlen
interrogare: kihallgat
inviato: tudósító
laggiù (avv.): odalenn
lineare: lineáris (vonalvezetés)
liuto: lant
lodare: dicsér
lupo: farkas itt: lupa (U9, E1):
anyafarkas, lupetto (U9, E1): far-
kaskölyök
magio, il (pl. i magi): 1. mágus 2.
vall napkeleti bölcs itt: i re magi
(U9, C5): háromkirályok
manoscritto: kézirat
materasso: matrac
meravigliarsi: csodálkozik
merce, la: áru
mi mise una pulce nell’orecchio:
bolhát tett a fü lembe
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mordere (p.p. morso): megharap
morso: harapás
movimento: 1. mozgás; mozdulat
2. forgalom 3. műv mozgalmasság,
lendület, mozdulat itt: (művé-
szeti) irányzat, mozgalom (U9,
Cono scia mo l’Italia, L’ar te in Ita-
lia)
natura morta: csendélet
nome: 1. név 2. keresztnév, utó-
név itt: nomi di spicco (U9, Co-
nosciamo l’Italia, Dal 1600 a
og gi): ismert nevek 
nuocere (p.p. nociuto/nuociuto):
árt
offuscare: elhomályosít
ondulato: hullámos
ottica: optika
panno: 1. szövet, posztó 2.
ruha(nemű) itt: panni (U9, D4)
rongyok, gúnya (szennyes)
passivante: si passivante (az ige
szenvedő alakját képző ‘si’ név-
más)
passivo: szenvedő
peccatore: bűnös lélek
pendolino: ingázó
per corrispondenza: levelezéssel,
levelezésen keresztül
per natura: (annak) született
perifrastico: körülírásos
petto: mellkas
pittura: festészet
predecessore: előd
pulce, la: bolha
quanto prima: minél előbb
raffigurare: ábrázol
realista: realista
reggia: királyi palota
religione: vallás
restauro: restaurálás, helyreállí-
tás
retro: hátoldal
riallacciarsi: bekapcsolódik
riemergere (p.p. riemerso):
előhoz
riformulare: átfogalmaz
riprendere (p.p. ripreso): 1. újból
v. ismét vesz v. fog  2. felvesz, fel-
szed 3. visszafoglal 4. műv lefo-
tóz, le fil mez itt: lefilmez,
filmfelvételt készít, felvesz (U9,
A3)
riproduzione: másolat
risalire: megtalál
risentire (di): érződik rajta vmi-
lyen hatás
risistemazione: átalakítani, újra-
tervezni
ritratto: potré
rivoluzionario: forradalmi
roccia: szikla (Sziklás Madonna)
rondine, la: fecske
rubare: ellop
sacrificio: áldozat
scappare: megszökik
scenografo: díszlettervező
scheggia: szilánk
schizzo: vázlat
scolpire: szobrot farag, készít
scultore: szobrász
semiaffondato: félig elsüllyedt

sfondo: háttér
sfumato: elmodósott (finom fény-
árnyék rajztechnika)
sinuoso: áramvonalas
sorprendere (p.p. sorpreso):
meglep
sperimentazione: kísérletezés
spicco: feltűnő
splendidamente (avv.): felsége-
sen
stagionare: érlel
su commissione: megbízásra
suddividere (p.p. suddiviso): fel-
oszt
sullo sfondo: háttérben
tecnica: technika
tomba: sírhely
topo: egér
tramonto: naplemente
universale: egyetemes, egyetem-
leges
validità: érvényesség
Venere, la: Vénusz 
versione: változtat
viaggiatore: utazó
visitatore: látogató
volta: boltíves mennyezet
zoo: állatkert

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
antiquario: régiségkereskedő
apposito: megfelelő, odavaló;
külön(leges) itt: ap  posito spazio
(U9, Quaderno degli esercizi, 13):
megfelelő helyre
casco: bukósisak
commettere (p.p. commesso):
elkövet
confortevole: kellemes
eseguire: 1. végrehajt, teljesít, ki-
vitelez 2. gazd teljesít 3. zene
előad, itt: eseguire un lavoro (U9,
Quaderno degli esercizi, 10): elvé-
gez egy munkát, feladatot
inseguire: 1. nyomában van, nyo-
mába ered (vkinek) itt: átv kerget
(U9, Quaderno degli eser cizi, 1)
pinacoteca: képtár
proibire: megtilt
restaurare: helyreállít, felújít,
restaurál

UNITÀ 10  
Paese che vai, problemi che trovi

LIBRO DELLO STUDENTE
aborto: abortusz
accendino: öngyújtó
affetto: szeretet
affettuoso: szeretteljes
affondare: 1. elsüllyeszt 2. bele-
márt, belemerít (vmit vmibe qc in
qc) itt: affonda le sue ra dici (U10,
Cono sciamo l’Italia, Aspetti e pro -
ble  mi dell’Italia moderna): mélyre
ereszti a gyökereit
all’opera: munka közben
alla ventura: a sorsára hagy vkit
allenatore: edző
ammucchiare: felhalmoz, egy-
másra rak, összeszed itt: ammuc-
chiato (U10, E2) összezsúfolódott
annoiare: untat
arrendersi (p.p. arreso): felad,

megadja magát
arresto domiciliare: házi őrizet
arresto: letartóztatás
asiatico: ázsiai
assassinio: meggyilkolás
assurdo: abszurd
avvertire: észlel, észrevesz
bastone, il: bot
battersi: küzd
bimbo: gyermek
blindato: páncélozott, védett
boss: főnök
bottiglione, il: palack
brillantina: brillantin, hajkenőcs
buio: sötétség
calo: csökkenés
cambiamento: változtatás
camion, il: kamion, teherautó
camorra: maffia típusú szervezet
elnevezése a mai Nápolyban és
Campania tartományban
capitare: történik
caserma: kaszárnya
CENSIS: gazdasági és társadalmi
területen működő olaszországi
közvéleménykutató központ
(Centro Stu di Investimenti Sociali)
che faccia tosta!: micsoda szem-
telen alak!
clandestino: illegális bevándorló
colmo: csúcs
compatriota, il (pl. i compatri-
oti): honfitárs 
comunione: szentáldozás; közös-
ség
comunità: közösség
con me hai chiuso: leszámoltam
veled
conciliare: összeegyeztet
consiglio dei ministri: miniszter-
tanács
convivenza: együttélés
corrompere (p.p. corrotto):
megveszteget
Cosa Nostra: sziciliai maffia el-
nevezése
crescente: növekvő
criminale: bűnöző
criminalità organizzata: szerve-
zett bűnözés
crudeltà: kegyetlenség
delinquente: bűnöző
derivare: I. ts i 1. eltérít, letérít II.
tn i essere 1. ered (vhonnan da qc)
itt: átv származik (U10, G1)
determinato: határozott 
diminuire: 1. kisebbít, csökkent
2. kisebbedik itt: csökken (U10,
C5)
discorso diretto: egyenes beszéd
discorso indiretto: függő beszéd
disgrazia: szerencsétlenség
disperato: kétségbeesett
dittatura: diktatúra
divario: szembenállás
domiciliare: házi, otthoni
domicilio: lakhely
droga: kábítószer
eclatante: eklatáns
evadere (p.p. evaso): megszökik
evasione: szökés
evidentemente (avv.): nyilvánva-

lóan
facchino: költöztető, teher-
hordó, hordár
fardello: nagy csomag
fare la comunione: áldozatra
járul, áldozás
fatica: erőfeszítés
fibra: rost
francamente (avv.): őszintén
szólva
galera: börtön
gentilmente (avv.): kedvesen,
udvariasan
gentiluomo: úriember
giustizia: igazságosság itt: igaz-
ság(ügy), hatóságok (U10, G3) 
illegalmente (avv.): illegálisan
immaginario: képzeletbeli
immigrare: bevándorol
impedire: 1.megtilt 2. elzár itt:
megakadályoz (U10, Conosciamo
l’Italia, Aspetti e problemi
dell’Italia mo  derna, Glossario)
in cura: elvonókúrán lévő
in definitiva: végérvényesen
incerto: bizonytalan
incinta: terhes
indicatore: határozó
infischiarsene: fütyül vmire
ingiustizia: igazságtalanság
inserirsi: beilleszkedik
insicurezza: biztonság hiánya
invertirsi: megfordul
istituzione: intézmény
laico: laikus, világi
lavavetri, il: ablakmosó
lavoro nero: fekete munka
leggermente (avv.): enyhén
lucido: fényes
mafioso: maffia- (jelző)
malavita: (szervezett) bűnözés,
alvilág
maleducato: rosszulnevelt
malvagio: gonosz
maresciallo: főtörzsőrmester
mascherare: álarcot ölt, hord
meraviglia: csoda
messa: mise
microcriminalità: “mikrobűnö-
zés”, kisebb bűncselekmények
összessége (pl. zsebtolvajlás)
militare: hivatalos személy (itt:
rendőr); katona (ren dőrség = fél-
katonai szolgálat)
minacciare: fenyeget

muscolo: izom
’ndrangheta: maffia típusú szerve-
zet elnevezése Calabria tarto-
mányban
obolo: csekély adomány
odierno: mai, mostani
offesa: sértés
omertà: cinkos hallgatás a szerve-
zett bűnözésben
omicidio: gyilkosság
ordinare: rendez, elrendez itt:
parancsol (U10, F3)
ostacolare: akadályoz, gátol
ottimistico: optimista (jelző)
paese delle meraviglie: csodaor-
szág
parità: egyenlősége
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parola chiave: kulcsszó
emigrato: kivándorló, emigráns
passaggio: átváltás
pena: büntetés, bírság
pensionato: nyugdíjas
pentirsi: megbánja a bűnét
pentito: vádalkut kötő maffiozó
(bűnbánó)
permanere (p.p. permaso): ha-
tással van, fennmarad
piroscafo: gőzös
porta blindata: biztonsági ajtó
portone, il: kapu
possibilmente (avv.): lehetőség
szerint
praticamente (avv.): gyakorlati-
lag
precario: határozatlan időre
szóló (bizonytalan, ki szol gálta-
tott)
precludere (p.p. precluso): elzár,
elvág itt: elvágja vminek az útját
(U10, Conosciamo l’Italia, Aspetti
e problemi del l’Italia moderna) 
preoccupante: aggasztó
prepotente: zsarnokoskodó, ha-
talmakodó, erőszakos
prigione, la: börtön, fogház
primo ’900: az 1900-as évek
eleje
processo: bírósági per
profondo: súlyos
profugo: menekült
provvisorio: ideiglenes
punizione: büntetés
questura: rendőrkapitányság
radicarsi: gyökerezik vmiben
radice, la: gyökér
rapina: rablás
razzismo: fajgyűlölet
reato: bűncselekmény
rifarsi una vita: új életet kezd 
rigoroso: szigorú
rimandare: halogat
risiedere: tartózkodik
rispetto: tisztelet
Sacra Corona Unita: maffia típusú
szervezet elnevezése Puglia tarto-
mányban
salario: bér
saldo: erős
saltuario: alkalmi
sanitario: egészségügyi
sbarcare: partra száll
sceicco: sejk
schiavitù, la: rabszolgaság
scontare: letölt
scoraggiare: nem támogat vmit
(pl. szigorúan szabályozza az
állam)
selezionare: kiválaszt
servirsi (di): szüksége van vmire
sesso: nem
severo: szigorú
sfida: kihívás
sforzo: erőfeszítés
sguardo: ránézés, tekintet
sottoccupazione: részidős foglal-
koztatottság; alulfoglalkoztatott-
ság
spacciatore: drogárus
spaccio: illegális forgalmazás;

terjesztés, kiskereskedelem
stanchezza: fáradtság
statistico: statisztikai
struttura: intézmények
stupefacente, lo: kábítószer
temporaneo: ideiglenes
tendenza: tendencia
tenerezza: gyengédség 
tizio: figura; pasi
toh: nini! nicsak!
tossicodipendente: drogfüggő
tosto: kemény, belevaló
tradizionalista: törvénytisztelő
(hagyománytisztelő)
traffico: forgalom
tranquillamente (avv.): nyugod-
tan
trasloco: költözés
travestirsi: átöltözik álruhába
trullo: kör alakú, kúpos építmény,
lakhely elnevezése (lásd Albero-
bellóban)
tutt’altro che...: minden csak
nem...
umidità: pára (párás idő)
umiliazione: megaláztatás
una volta per tutte: örökre, örö-
kérvényűen
ventura: sors; balszerencse
via d’uscita: kiút
violentare: megerőszakol
vorrebbe dargliele: megverné
vu’ cumprà, il: eredetileg szí-
nesbőrű, árusként dolgozó beván-
dorlók elnevezése (eredete: Vuoi
comprare?), ma általános jelen-
tése: bevándorló
vuoto: űr, üresség
zingaro: cigány

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
animalista: állatvédő
dignità: méltóság
effettuare: elvégez, teljesít
fare i conti: számít vmire 
insultare: durván bánik (vkivel q),
megsért, gyaláz, bánt (vkit q)
intolleranza: intollerencia (érzé-
ketlenség, türelmetlenség)
maleducato: neveletlen
pacifista: pacifista
precariato: bizonytalanság, ki-
szolgáltatottság
tenerci: fontosnak tart vmit 
xenofobo: idegengyűlölő (xeno-
fób)

UNITÀ 11  
Che bello leggere!

LIBRO DELLO STUDENTE
abbronzato: lebarnult
accessorio: kiegészítő, járulékos,
pót
accidentale: véletlen, előre nem
látott
accostare: I. 1. odaállít, melléál-
lít 2. közelebb hoz, kö zelebb tol
(vkihez vmit q a qc) II.-si vh i 1.
odalép, közeledik (vkihez a q) 2.
véleményhez, nézethez csatlako-
zik itt: accostarsi fn (U11, E5):
vminek egymásutánja
accrescitivo: nagyobbító

acquario: akvárium itt: Acqua•rio
(U11, B2): Vízön tő (csillagkép)
addio: I. msz Isten veled!Isten ve-
letek! II. [-i•i] h fn búcsú, búcsú-
szó itt: búcsúvétel (U11,
Conosciamo l’Ita lia, 1500)
adesione: közelség
allusione: célzás, említés
alterare: megváltoztat
alterazione: változtatás
altruismo: altruizmus, embersze-
retet
a lungo: hosszú ideig
amaro: keserű
ambizioso: ambíciózus 
analitico: analitikus
anarchico: anarchista
anima mundi: világlélek
anima: lélek
anonimo: névtelen
antenato: ős
appassionante: felkavaró
ariete, l’ (m.): kos itt: Ariete
(U11, A1): a Kos csillagképe
arricchirsi: meggazdagodik
a sorpresa: meglepetésül
assegnare: odaítél
assistente: asszisztens
astrologia: asztrológia
avvincente: meggyőző
bagnarsi: mosakszik, fürdik, für-
dőt vesz itt: megázik (U11, Auto-
valutazione generale, 7)
barone, il: báró
basarsi (su): vmin alapszik
bene o male: jó vagy rossz dolog
berretto: sapka itt: berretto a so-
nagli (U11, D3): csörgős sipka
bilancia: mérleg
biografia: életrajz, biográfia
borghese: polgári
borghesia: polgárság
buon umore: jókedv
cancro: rák itt: Cancro (U11, A1):
Rák (csillagkép)
capo: fej
capricorno: kecskebak itt: Cap-
rico•rno (U11, B1): Bak (csillag-
kép)
caratterizzare: jellemez, megha-
tároz
casa editrice: kiadóvállalat
casuale: véletlenszerű
catturare: elfog, foglyul ejt, le-
tartóztat, csapdába ejt (vkit)
cavaliere, il: lovag
cavalleresco: lovagi
cenno: intés
chiaro e tondo: kerek perec
commissario: felügyelő
compagnia: társaság
competente: hozzáértő, szakértő
compilare: kitölt
compito in classe: órai dolgozat
complesso: összesség
concreto: lényegretörő
confrontarsi: szembesül vmivel
confuso: összezavarodott
coniugale: házastársi
copione, il: forgatókönyv
corrente, la: 1. áram(lat), áram-
lás; folyás 2. vill áram  3. átv

tömeg (pl. ember, jármű) itt:
áramlat, sodrás; divat, irányzat
(U11, C1)
costante: állandó
crearsi illusioni: illuziókba kergeti
magát
creativo: kreatív
d’un fiato: egy szuszra
decorativo: díszítő, dekoratív
definire: meghatároz, értelmez,
definiál
di che segno sei?: milyen jegyben
születtél?
di mezzo: közepette (két dolog
között ott van, mint akadály)
dimensione: méret
dimezzare: megfelez
diminutivo: kicsinyítő
disdegnare: megvet
disordinato: rendetlen
dispregiativo: megvető
divino: isteni
duramente (avv.): keményen
è nato sotto il segno del...: vmi-
nek a jegyében született
e via via: és így tovább
eccentrico: különc
editore: kiadó
epica: epika, elbeszélő költészet
eroico: hősies
esaltare: magasztal, kiemel
esclamativo: felkiáltó itt: frase
esclamativa (U11, B4): felkiáltó
mondat
esibire: felmutat, bemutat
esito: kimenetel
esteriore: külső
falsità: hamisság
fantasioso: fantáziadús
fare l’amore: szeretkezik
fiabesco: meseszerű
fiato: szusz
fidanzamento: eljegyzés, jegy-
ben járás/jegyesség
filosofico: filozófiai
furioso: tomboló, őrjöngő
gemello: I. mn 1. iker- 2. kettős,
dupla II. h fn 1. iker  itt: i Gemelli
(U11, A): Ikrek csillagkép
giocoso: játékos
gradevole: kellemes, élvezetes
grafico: grafikus
guastare: árt
illusione: illúzió
illustre: kiváló, illusztris
impaginare: tördel
impegnare: 1. zálogba ad, elzálo-
gosít 2. leköt, lefoglal (vmit qc)
itt: kötelez (q a qc vkit vmire)
(U11, E5)
impegnativo: megterhelő
impermeabile: vízhatlan, vízle-
pergetős
imprevedibile: kiszámíthatatlan
in compenso: ellenben, kárpótlá-
sul, másrészt
in continuazione: folyamatosan
incantesimo: varázslat, bűvölet
indifferente: közönyös
individuo: egyén
inesistente: nem létező
ingannare: becsap
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interiore: belső
intreccio: bonyodalom, cselek-
mény
invisibile: láthatatlan
invogliare: késztet, ösztönöz
ironia: irónia
irrefrenabile: visszatarthatatlan
irresponsabile: felelőtlen
ladruncolo: gyermektolvaj; kezdő
tolvaj
laser, il: lézer
lettura: olvasás; felolvasás itt: ol-
vasmány (U11, E3)
liberazione: felszabadítás
libraio: könyvárus, könyvkeres-
kedő
libro: 1. könyv 2. tanulás, tanul-
mányok 3. gazd könyv, jegyzék,
napló itt: librone (U11, D4): nagy
könyv
linguistica: nyelvészet
locandiera: fogadósné
magia: mágia, varázslat, boszor-
kányság
mancante: hiányzó
mansione: feladatkör
materassino: 1. kis matrac 2. ví-
vószőnyeg; birkozószőnyeg; pást
itt: (gumi)matrac (U11, E5)
memoria: emlékiratok
memorizzare: memorizál, kívül-
ről megtanul
mentire: hazudik
menzogna: hazugság
mercato nero: fekete piac
milionario: milliomos
minaccioso: fenyegető
modificare: megváltoztat
modulo: nyomtatvány, űrlap
narrativa: 1. irtud itt: (U11, Co-
nosciamo l’Ita lia, 1900-1950): el-
beszélő irodalom 2. jog tényállás
leírása az ítéletben
narratore: elbeszélő
narrazione: elbeszélés
noia: unalom
non penso che a lui: csak rá
tudok gondolni
non posso dargli tutti i torti: nem
hibáztathatom
oggettivo: objektív

ombrellone: napernyő
onestamente (avv.): őszintén
orientarsi: tájékozódik 
oroscopo: horoszkóp
ossia: vagyis
osso: csont itt: osso di seppia
(U11, Cono sci a mo l’Italia, I premi
Nobel): fémcsiszoló szépiacsont
ostile: ellenséges
ottimismo: optimizmus
padrone, il: 1. tulajdonos, birto-
kos, gazda 2. munkaadó gazda,
kenyéradó itt: úr, parancsoló
(U11, Conosciamo l’Italia, 1700) Il
servitore di due padroni Két úr
szolgája (Goldoni vígjátéka)
palcoscenico: színpad
paradosso: paradoxon
parodia: paródia
parola: szó itt: parole a doppio
senso (U11, B2): kétértelmű sza-
vak
parola: szó itt: parole alterate
(U11, In questa unità): kicsinyítő,
nagyító stb. képzővel ellátott sza-
vak (főnév)
parolaccia: káromkodás; sértő,
durva szó
passionalità: szenvedélyesség
paziente: türelmes
peggiorativo: pejoratív, rosszalló
értelmet adó
pesce, il: 1. hal 2. halból készült
étel 3. t sz halak osztálya, halfé-
lék itt: i Pesci (U11, A3): Halak
(csillagkép) 
pessimistico: pesszimista
poema, il: (hős)költemény;
eposz
portiere, il, portiera, la: portás
principe, il: fejedelem
privo di...: vminek híján lévő
promozione: előléptetés
promozione: promóció
propagandare: propagandát csi-
nál; a propaganda segítségével ter-
jeszt itt: hirdet (U11, C1)
prosa: próza
proseguimento: folytatás (buo•n
proseguimento! = minden jót to-
vábbra is!)

provocatore: provokátor
pseudonimo: álnév
psicoanalisi, l’ (f.): pszichoanalí-
zis
punto di riferimento: támpont
puntualità: pontosság
ragazzo: 1. fiú, gyermek 2. fiatal-
ember itt: ragazzaccio (U11, D4):
csibész fiú
ragno: pók
razionalità: ésszerűség, racionali-
tás
redattrice: szerkesztő
relativo: relatív
resistere (p.p. resistito): ellenáll
riabbassare: újra leenged
ribaltare: feldönt, felborít itt: ki-
hangsúlyoz (U11, C1)
riconoscere: felismer
rimpiangere (p.p. rimpianto):
visszasír
rimproverare: megró, megszid
ringiovanire: megfiatalodik
riprendersi (p.p ripreso): talpra
áll
romanziere, il, romanziera, la:
regényíró
saggio: értekezés (tanulmány)
saggistica: esszéírás; esszé
sagittario: tört nyíllövő, nyilazó
itt: Sagittario (U11, B2): Nyilas
(csillagkép)
satirico: szatirikus
scontro: összetűzés
scorpione, lo: skorpió itt: Scorpi-
one (U11, B2): Skor pió (állatövi
jegy és csillagkép)
scultura: szobor; szobrászat
seducente: hódító
segno zodiacale: csillagjegy
semplicità: egyszerűség
sempreverde: örökzöld
sensazione: érzés; érzet
sensibile: érzékeny
sentimento: érzés
seppia: tintahal
servitore: szolga
simultaneo: egyidejű
sintomo: tünet
sipario: színházi függöny
sognatore: álmodozó

soldato: katona
sonaglio: csörgő
sorridente: mosolygó
sorridere (p.p. sorriso): mosolyog
sortilegio: varázslat, boszorkány-
ság
spunto: kiindulási pont
staccarsi: elszakad vmitől
stanchezza: fáradtság
storicamente (avv.): történelmi
szempontból
stupire: bámulatba ejt; megdöb-
bent
stupirsi: csodálkozik, elámul
teatrino: kis színház itt: teatrino
dei burattini v. delle marionette
(U11, D4): bábszínház 
tendere (a): hajlik vmire
terminazione: végződés
tipografo: tipográfus
tiranno: diktátor, önkényúr
tollerante: tolleráns
tolleranza: tollerancia
tomo: kötet
toro: bika itt: Toro (U11, B2): Bika
(csillagkép) 
ugualmente (avv.): ugyanúgy
unirsi: csatlakozik vkikhez
urgente: sürgős
vago: határozatlan, bizonytalan
vergine, la: szűz, érintetlen (sze-
mély) itt: Ver gine (U11, A1): Szűz
(csillagkép)
Verismo: verizmus, olasz realiz-
mus
vezzeggiativo: becéző
vincente: nyerő
visconte, il: vicomte (várgrófi
cím, magyarul algróf és vikomt
formában is ismeretes)
vita: 1. élet 2. élettartam, lét itt:
dare vita (a) (U11, Cono sciamo
l’Italia, 1900-1950): megteremt
voluminoso: terjedelmes
zodiacale: állatövi, zodiákus
zodiaco: állatöv

QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
dettaglio: részlet
essere a conoscenza (di): tud
vmiről
recensione: recenzió, kritika

14 Edizioni Edilingua



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AbadiMT-CondensedLight
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /PFFragment-Heavy
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VerdanaRef
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405E605D205D4002005D505D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D4002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Photoshop 5 Default CMYK)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [595.276 790.866]
>> setpagedevice


