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(traduzione Eva e Fabio Ripamonti) 
 
Slovíčka jsou seřazena podle jednotlivých lekcí, jsou uspořádána a také označena podle jednodlivých svazků 
a částí tak,  jak se objevují v textu. 
 

Abbreviazioni   Zkratky 
avv. avverbio     příslovce 
f. femminile   podstatné jméno rodu ženského 
m. maschile    podstatné jméno rodu mužského 
sg. singolare   jednotné číslo 
pl. plurale     množné číslo 
inf. infinito    infinitiv 
p.p. participio passato   příčestí minulé 
 

 
Prima di... cominciare 
LIBRO DELLO 
STUDENTE 
1 
comunicazione: 
komunikace 
una prima volta: napoprvé, 
jednou 
prendere appunti: dělat si 
poznámky 
funzione: funkce 
parere, il: názor 
rifiutare: odmítnout 
rammarico: lítost, 
politování 
2 
opportuno: vhodný, 
příhodný, příslušný 
svolgere (p.p. svolto): 
vypracovat, rozřešit 
correttamente (avv.): 
správně 
ripassare: zopakovat, 
znovu si projít 
di ieri: včerejší, ze 
včerejška 
inaugurazione: vernisáž, 
slavnostní zahájení 
dare una mano: pomoci 
spostare: přemístit 
offendere (p.p. offeso): 
urazit (koho) 
3 
a vicenda: vzájemně, 
navzájem 
in seguito: následně 
ognuno di voi: každý z vás 

riferire: referovat, podat 
zprávu 
5 
e così via: a tak dále 
6 
confrontare: porovnat, 
konfrontovat 
genere, il: žánr 
cinematografico: 
kinematografický, filmový 
stanza: místnost 
7 
fratellino: sourozenec 
a un certo punto: 
najednou, v jistou chvíli 
accompagnare: doprovodit 
stava piangendo: plakal 
convincere (p.p. convinto): 
přesvědčit 
restituire: vrátit 
ovviamente (avv.): 
samozřejmě 
farsi sentire: ozvat se 
accontentare: uspokojit, 
vyhovět 
neanche (avv.): ani 
colpa: vina 
insistere (p.p. insistito): 
naléhat, trvat (na čem) 
in fondo: nakonec, konec 
konců 
8 
per iscritto: písemně 
passante: chodec 
verificare: ověřit 
 
 

UNITÀ 1 Esami... niente 
stress! 
LIBRO DELLO 
STUDENTE 
stress, lo: stres 
Per cominciare 1 
scambiarsi: vyměnit si, 
vzájemně si sdělit 
materia: vyučovací 
předmět 
ritenere: považovat (za co) 
atlante, l’ (m.): atlas 
geografico: zeměpisný 
letteratura: literatura 
algebra: algebra 
evoluzione: vývoj 
fisica: fyzika 
manuale, il: učebnice, 
učební text 
Per cominciare 3 
gridare: křičet, řvát 
servire: být zapotřebí, 
sloužit 
magari (avv.): možná, snad 
prestare: půjčit, vypůjčit 
sfogliare: prolistovat 
fotocopiare: okopírovat, 
ofotit 
In questa unità... 
incredulità: nedůvěřivost 
rassicurare: ujistit, uklidnit 
complimentarsi: pozdravit 
se, blahopřát si 
pronomi combinati: 
kombinovaná zájmena 
interrogativi: tázací 
A1 
che c’è?: co je? 
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superare: složit zkoušku 
caspita!: panečku! 
assolutamente (avv.): 
rozhodně, nutně, absolutně 
non ci credo: to snad není 
pravda 
solo che arrivi tardi: až na 
to, žes přišel pozdě 
accidenti!: k sakru! 
come faccio?: co teď budu 
dělat? 
grazie lo stesso: i tak ti 
děkuju 
la parte sul 
Romanticismo: ta část o 
Romantismu 
Romanticismo: 
romantismus 
trentina: asi tak třicet 
mi raccomando: buď tak 
laskav, nezapomeň 
giusto il tempo di právě 
jen, abych si 
fotocopiarle: je okopíroval 
dare indietro: dát nazpět 
A2 
rivolgersi (p.p. rivolto): 
obrátit se (na koho) 
risolversi (p.p. risolto): 
vyřešit se 
A3 
contrarietà: nesouhlas 
A4 
accontentarsi (di): spokojit 
se (s čím) 
anzi: naopak, ba i, dokonce 
copia: kopie 
pubblicare: vydat, 
zveřejnit, publikovat 
A6 
riferirsi (a): vztahovat se (k 
čemu) 
A7 
trasformarsi: změnit 
podobu, proměnit se 
rivedere (p.p. 
riveduto/:znovu se podívat, 
znovu vidět 
rivisto):  
consultare: poradit se, 
podívat se (na co) 

aggiunta: přidání 
esso: to, ono 
B2 
comportamento: chování 
si figuri!: to je v pořádku! 
B3 
calpestare: šlápnout (na co) 
distratto (inf. distrarre): 
roztržitý, nepozorný 
addosso (avv.): na, do 
někoho (např. narazit)  
B4 
sostiene l’esame: skládá 
zkoušku 
sostenere: hájit, zastávat, 
absolvovat 
dunque: tak tedy, takže 
poeti minori: méně 
významní básníci 
minore: menší, méně 
důležitý 
capitolo: kapitola 
andare avanti: jít dál, 
pokračovat 
informato: informovaný 
mandare via: poslat pryč 
frequentare: navštěvovat 
tentare (di): pokusit se (o 
co) 
copiare: opisovat 
B6 
cornice, la: rám, rámeček 
tempo fa: před časem 
parecchio: hodně, mnoho 
precedere: předcházet, být 
před něčím 
fare parte (di): být součástí 
B7 
permesso: dovolení, 
povolení 
C1 
dove cavolo... ?: kde k 
sakru...? 
cavolo: zelí, kapusta; nic, 
houby (hovorově) 
mettersi (con): začít chodit 
(s kým) 
ha vinto al totocalcio: 
vyhrál/a v sazce 
fare visita: navštívit 
ex: bývalý/á 

fidanzarsi: zasnoubit se 
tanto ormai non me ne na 
toho už stejně  
frega più niente!: kašlu! 
fregarsene: nezáležet (na 
čem), kašlat (na co) 
C3 
reagire: reagovat 
riportare: přinést, oznámit 
conoscente: známý/á 
annullare: zrušit, smazat 
torinese: turínský/á 
in vista: na dohled 
a rischio: v ohrožení, 
riskantní 
D1 
tipo: člověk, osoba, týpek 
(hovorově) 
D2 
dipendere (da) (p.p. 
dipeso): záviset (na čem) 
D3 
significativo: významný 
D4 
esami di maturità: 
maturitní zkoušky 
maturità: maturita 
coincidere (p.p. coinciso): 
shodovat se, splývat (s čím) 
tesina: ročníková práce 
commovente: dojemný; 
napínavý 
incubo: zlý sen,  
per quanto riguarda: co se 
týče, pokud jde o 
riguardare: týkat se (čeho) 
preparazione: příprava 
terribile: strašný, příšerný 
consegnare: odevzdat 
compito: úkol, zadání, 
písemka 
in bianco: prázdný, 
nevyplněný 
inutile: zbytečné 
incorniciare: zarámovat 
foglietto: lístek, papírek 
regalo di nozze: svatební 
dar 
nozze: svatba, oddavky 
distaccato: lhostejný, 
nezaujatý 
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rispetto ai miei compagni: 
ve srovnání s mými 
spolužáky 
in pratica: vpodstatě, 
vlastně 
limitarsi (a): omezit se (na 
co) 
rendersi conto (di): 
uvědomit si (co) 
terrorismo: teror 
nell’aria: ve vzduchu 
terrorizzato (inf. 
terrorizzare): vyděšený 
portafortuna, il: talisman, 
amulet pro štěstí 
D6 
di nascosto: potají 
E1 
dipartimento: sekce, 
oddělení 
frequenza: školní docházka 
prova: zkouška 
esami di ammissione: 
přijímací zkoušky 
ammissione: přijetí 
facoltà: fakulta 
obbligatorio: povinný 
ingresso: vstup 
sono previsti: 
předpokládají se; existují 
italianistica: obor italský 
jazyk a literatura 
comprendere (p.p. 
compreso): zahrnovat, 
obsahovat (co) 
E2 
odontoiatria: zubní 
lékařství, stomatologie 
ingegneria: strojírenství, 
inženýrství 
giurisprudenza: práva 
chirurgo: chirurg 
E4 
organizzazione: 
organizace, společnost 
materiale, il: materiál 
informativo: informační 
poiché: neboť, protože 
considerare: považovat 
(koho, co za co) 

una delle migliori: jedna z 
nejlepších 
non ne vuole sapere: 
nechce o tom ani slyšet 
distanza: vzdálenost 
mettere a rischio: ohrozit 
relazione: vztah 
E5 
intenzione: záměr 
studentesco: studentský 
Conosciamo l’Italia  
La scuola... 
asilo nido: dětské jesle 
asilo: úkryt, přístřeší 
nido: hnízdo 
scuola materna: mateřská 
škola 
materno: mateřský 
scuola dell’obbligo: 
povinná školní docházka 
obbligo: povinnost, závazek 
scuola elementare: 
základní škola (první 
stupeň) 
apprendere (p.p. appreso): 
učit se 
nozione: pojem 
cultura generale: 
všeobecný kulturní rozhled 
cultura: kultura 
guaio: nesnáz, obtíž, svízel 
scuola media: základní 
škola (druhý stupeň) 
alunno: žák 
ottenere: získat, obdržet 
licenza media: diplom o 
absolvování pov. škol. 
docházky 
licenza: propouštěcí 
vysvědčení 
scuola media superiore: 
střední škola 
superiore: vyšší 
scientifico: vědecký, 
přírodovědný 
linguistico: jazykový, 
lingvistický 
istituto: institut, škola 
tecnico: technický 
professionale: učňovský, 
odborný 

durata: trvání 
totalità: všichni, celek 
diploma di maturità, il: 
maturitní vysvědčení 
diploma, il: vysvědčení, 
diplom 
videolezione: video 
přednáška  
rendere (p.p. reso): udělat, 
učinit (jakým, čím) 
maturo: vyspělý, zralý 
...e l’università italiana 
in possesso di diploma: 
kteří získali vysvědčení 
possesso: vlastnictví, držení 
di loro scelta: podle svého 
výběru 
a numero chiuso: s 
omezeným počtem míst 
superamento: úspěšné 
absolvování 
accesso: přístup 
studio: studium 
universitario: univerzitní 
sovraffollato: přeplněný 
percentuale: procento 
cosiddetto: tak zvaný 
fuori corso: studující mimo 
cyklus 
tesi di laurea, la: 
diplomová práce 
tesi, la: závěrečná práce na 
VŠ 
d’altra parte: ostatně, 
konec konců 
nonostante: ačkoli, přes(to) 
staccato (inf. staccare): 
odtržený, oddělený 
mondo del lavoro: svět 
pracovních příležitostí  
occupazione: zaměstnání 
variare: být rozdílný, měnit 
se 
a seconda della facoltà: v 
závislosti na fakultě 
tuttavia: nicméně, dokonce 
laurea breve: bakalářské 
studium 
specifico: specifický, určitý 
area: oblast 
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corsi di specializzazione: 
specializační kurzy 
dottorati di ricerca: 
doktoráty PhD. 
ricerca: výzkum 
statale: státní 
accademico: akademický 
politecnico: technický 
(týkající se školy) 
ateneo: univerzita, 
akademie 
inferiore: nízký, podřadný, 
horší 
carente: nedostatečný, 
nedostačující 
tradursi (p.p. tradotto): 
změnit se (v co), stát se 
(čím) 
perdita di tempo: ztráta 
času 
vantaggio: výhoda 
svantaggio: nevýhoda 
avere sede: sídlit 
sede, la: sídlo 
maestoso: majestátní 
Glossario 
discutere (p.p. discusso): 
diskutovat, probírat (co) 
esame di laurea: státní 
zkouška na VŠ 
ulteriore: navazující, další 
ambito: rámec 
Autovalutazione 
riportare: přinést nazpět 
che classe fai?: do jaké 
třídy chodíš? 
Appendice grammaticale 
allegro: veselý 
raccontare: vyprávět 
il perché: proč; důvod 
Appendice situazioni 
comunicative 
A 
intensivo: intenzívní 
alloggio: ubytování 
escursione: výlet, exkurze 
B 
super-intensivo: vysoce 
intenzívní 
supplementare: dodatečný, 
doplňkový 

indicativo: přibližný, 
orientační 
a persona: na osobu 
stanza singola: 
jednolůžkový pokoj 
stanza doppia: 
dvoulůžkový pokoj 
uso cucina: kuchyňka k 
dispozici 
nei dintorni di Firenze: do 
okolí Florencie 
dintorni: okolí 
 
QUADERNO DEGLI 
ESERCIZI 
1 
batteria: baterie 
scarico: vybitý 
4 
giocattolo: hračka 
5 
succo di frutta: ovocný 
džus 
dietetico: dietní 
6 
rubare: ukrást 
foglio: papír, list 
7 
onomastico: jmeniny, 
svátek 
fatto: fakt, skutečnost 
8 
lavanderia: čistírna 
nel pomeriggio: odpoledne 
atteggiamento: chování 
9 
medicina: lék 
farmacista: lékárník 
10 
convalidare: uznat (např. 
zkoušku) 
11 
collezionare: sbírat 
accaduto: událost, příhoda 
macchina fotografica: 
fotoaparát 
fotografico: fotografický 
13 
permettersi (p.p. 
permesso): dovolit si 

essere contrari a...: být 
proti (čemu)... 
arrestare: zatknout 
si tratta certamente di un 
errore: to je určitě omyl 
assumere (p.p. assunto): 
přijmout do zaměstnání 
in un gran supermercato: 
v jednom velkém 
supermarketu 
14 
hai appreso la notizia: 
dozvěděl/a ses tu zprávu 
16 
mestiere, il: povolání, 
práce, řemeslo 
17 
importare: dovážet 
distare: být vzdálen (od) 
18 
a buon mercato: s dobrými 
cenami, nepředražený 
fabbrica: továrna  
19 
condurre (p.p. condotto): 
vést 
milionario: milionář 
residenziale: rezidenční, 
obytný 
smetterla (di) (p.p. 
smesso): přestat 
20 
derivare: být odvozen 
formulare: vytvořit, 
formulovat 
ciascuno: každý 
21 
autista: řidič 
22 
sociologo: sociolog 
abbandono: zanedbanost, 
zpustnutí 
scolastico: školní 
dispersione: roztříštěnost 
adolescente: dospívající, 
adolescentní 
alla base di...: (být) 
základem, příčinou (čeho) 
mancanza: nedostatek 
educativo: výchovný 
annoiare: nudit 
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media, i (sg. il medium): 
média, sdělovací prostředky 
rendimento: prospěch 
disagio: starosti, potíže 
Test finale 
A 
desinenza: koncovka, 
přípona 
collana: náhrdelník 
crociera: turistická plavba 
magnifico: nádherný, 
skvělý 
meraviglioso: úžasný 
B 
finanza: finance, peníze 
vivace: živý, veselý 
un sacco di...: spousta, 
hodně (čeho) 
C 
cortese: slušný, zdvořilý 
convincente: jasný, 
přesvědčivý 
diplomarsi: absolvovat, 
dokončit školu 
specializzarsi: 
specializovat se 
D 
spaventoso: děsivý, strach 
nahánějící 
vi mangiano: stravují se 
tam 
 
 
UNITÀ 2 Soldi e lavoro  
LIBRO DELLO 
STUDENTE 
Per cominciare 1 
sportello bancomat: okno 
bankomatu 
sportello: přepážka 
bancomat: bankomat 
assegno: šek 
Per cominciare 2 
risparmiare: šetřit 
Per cominciare 3 
conto corrente, il: běžný 
účet 
fare la fila: stát ve frontě 
In questa unità... 
formulare: formulovat 

curriculum vitae, il: 
životopis 
pronomi relativi: vztažná 
zájmena 
costrutto: větná vazba 
gerundio: přechodník, 
gerundium 
A1 
almeno (avv.): alespoň 
sicuro: bezpečný 
bancario: bankovní 
pensato apposta per gli 
vytvořený přímo pro  
studenti: studenty 
apposta (avv.): schválně, 
záměrně 
tipo?: jako třeba? 
prima di tutto: především 
evitare: vyhnout se (čemu) 
operazione: operace 
(bankovní) 
per telefono: 
prostřednictvím telefonu 
via Internet: 
prostřednictvím internetu 
spiritoso: vtipný 
al contrario: naopak 
maniera: způsob 
conto in rosso: účet v 
mínusu 
A3 
impiegata di banca: 
bankovní úřednice 
tasso d’interesse: úroková 
sazba 
tasso: sazba (bankovní) 
interesse, l’ (m.): úrok 
secondo: za druhé 
prelevare: vybírat (peníze) 
automatico: automatický 
appunto (avv.): přesně tak, 
právě 
funziona anche come 
funguje rovněž jako 
carta di credito: kreditní 
karta 
acquisto: nákup 
A5 
indeclinabile: nesklonný, 
neměnný 
equivoco: dvojznačný 

A6 
trattoria: restaurace (spíše 
malá) 
A7 
serio: vážný, závažný 
A8 
è sempre preceduto da...: 
vždy mu předchází (co)... 
accompagnato da...: 
doprovázen (čím)... 
A9 
in base a...: na základě 
(čeho)... 
avere fiducia (in): 
důvěřovat (komu) 
caotico: chaotický, 
neuspořádaný 
B1 
in disordine: v nepořádku, 
neuspořádaný 
disordine, il: nepořádek 
per curiosità: pro 
zajímavost, ze zvědavosti 
curiosità: zvědavost, 
zajímavost 
mutuo: půjčka (bankovní) 
altrimenti (avv.): jinak 
al verde: (nemám) ani 
vindru 
il fatto è che...: je to tak, 
že... 
B2 
rivolgere una domanda: 
položit dotaz, vznést otázku 
rivolgere (p.p. rivolto): 
obrátit se (na koho); 
namířit; vznést 
B3 
lasciarsi (con): rozejít se (s 
někým) 
C 
egregio: vážený (v 
písemném styku) 
C2 
spettabile: ctěný (v dopise 
zejm. jako oslovení firmy) 
cortese: laskavý 
in risposta all’annuncio: v 
reakci na oznámení 
apparire (p.p. apparso): 
objevit se 
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desiderare: chtít, přát si, 
žádat 
sottoporre (a) (p.p. 
sottoposto): předložit 
candidatura: ucházení se 
(o co), kandidatura 
allegare: přiložit, připojit 
maturare: dovršit, 
uskutečnit, vykonat 
didattica: didaktický, 
vzdělávací 
adolescente: dospívající, 
adolescent 
esigenza: nárok, požadavek 
prestigioso: prestižní 
in attesa di...: očekávaje... 
resto a Sua disposizione: 
jsem Vám k dispozici 
eventuale: případný, 
eventuální 
colloquio: přijímací 
pohovor 
distinti saluti: se srdečným 
pozdravem 
distinto: uctivý; urozený, 
noblesní 
redazione: redakce 
attualmente (avv.): v 
současné době 
fare riferimento: 
odkazovat (na co), 
odvolávat se (nač) 
riferimento: zmínka, odkaz 
(na); souvislost 
personalmente (avv.): 
osobně 
C3 
essa: ona, ta 
C4 
tocca a voi: je řada na vás 
azienda: firma 
lettera di presentazione: 
motivační dopis 
campo: oblast 
operare: vyvíjet činnost, 
působit 
posto: pracovní zařazení, 
místo 
editoria: vydavatelská 
činnost  

arredamento: bytové 
zařízení 
ricoprire (p.p. ricoperto): 
zastávat, vykonávat 
responsabile vendite: 
ředitel oddělení prodeje 
formula: formulace 
apertura: úvod 
chiusura: závěr 
ditta: firma 
porgere (p.p. porto): klást, 
položit, zřídit 
cordiale: srdečný 
cordialmente (avv.): 
srdečně 
stima: úcta 
fede, la: víra; důvěra 
C5 
proverbio: přísloví; rčení 
C6 
da sé: sám, bez cizí pomoci 
pigliare: chytit 
sano: zdravý 
alloggiare: ubytovat se, 
bydlet 
tesoro: poklad 
D 
in bocca al lupo!: hodně 
štěstí! držím/e pálce! 
D1 
candidato: uchazeč, 
kandidát 
concorso: konkurs 
deluso: zklamaný 
D2 
ciascuno: každý 
ricerca: hledání 
nel senso che...: jako že... 
fare la domanda: podat 
žádost 
mesi e mesi: celé měsíce 
il che: což 
incoraggiante: dodávající 
odvahu, posilující 
sebevědomí 
concorso pubblico: veřejný 
konkurs 
in che senso... ?: v jakém 
smyslu...? 
crepi!: dík moc!  

crepare: puknout; 
chcípnout 
D3 
coloro: ti, oni; ty, ony 
E1 
colloquio di lavoro: 
přijímací pohovor 
frequente: častý 
E3 
nascita: narození 
stato civile: občanský stav 
stato: stav 
civile: civilní, občanský 
celibe: svobodný, 
nesezdaný 
istruzione: vzdělání 
titoli di studio: dosažené 
tituly 
voto: známka, prospěch 
votazione: školní známka  
informatico: počítačový, 
informatický 
sistema operativo: 
operační systém 
operativo: operační; 
provozní; pracovní 
lavorativo: pracovní 
E5 
abbigliamento: odívání, 
oblečení 
ricercare: hledat, poptávat 
addetto alle vendite: 
prodavač/ka 
addetto: zaměstnanec, 
pracovní síla 
pacchetti informatici: 
počítačové programy 
preferibilmente (avv.): 
nejlépe 
affidabilità: spolehlivost 
precisione: přesnost 
costituire: představovat, 
tvořit 
periodo di prova: zkušební 
období 
assunzione: přijetí do 
zaměstnání 
a tempo indeterminato: na 
dobu neurčitou 
indeterminato: 
neomezený, neurčitý 
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via fax: prostřednictvím 
faxu, faxem 
assicurazioni: pojišťovna 
neolaureato: čerstvě 
dostudovaný  
inserire: dosadit, zařadit 
responsabile commerciale: 
obchodní ředitel 
requisito: požadavek, 
náležitost 
età inferiore ai 29 anni: 
věk do 29 let 
programmi informatici: 
počítačové programy 
preferenziale: 
upřednostňovaný, 
zvýhodněný 
studi legali: studium práv 
legale: právnický, právní; 
zákonný, legální 
corsi specialistici: 
specializační kurzy 
specialistico: odborný, 
specializační 
finanziario: finanční, 
peněžní 
tramite: prostřednictvím 
aziendale: firemní 
sezione: oddíl, sekce 
opportunità: příležitost 
(např. pracovní) 
compagnia: společnost 
F 
in diretta: v přímém 
přenosu 
diretta: přímý přenos 
F2 
imbarazzante: trapný 
scambiato per l’ospite: 
zaměněný za hosta ve 
studiu 
scambiare: vyměnit, 
zaměnit 
cardinale, il: kardinál 
Papa, il: papež 
accorgersi (di) (p.p. 
accorto): všimnout si, 
uvědomit si 
originario: pocházející, 
původem z 

epocale: epochální, 
kolosální 
è finito: skončil, octl se 
telecamera: televizní 
kamera 
mondiale: světový 
proporsi come tecnico: 
ucházet se o místo technika 
proporsi (p.p. proposto): 
plánovat, mít v úmyslu  
tecnico: technik 
all’improvviso: najednou, 
náhle 
stavo per allontanarmi: 
chystal jsem se odejít 
allontanarsi: vzdálit se, 
odejít 
reception, la: recepce 
quando un tipo: v tom 
nějaký člověk 
seguire: sledovat, 
následovat 
di fretta: rychle 
per stargli dietro: abych 
mu stačil 
correndo correndo: v běhu 
camerino: šatna 
truccatore: vizážista, 
maskér 
al trucco: na líčení, do 
maskérny 
trucco: líčení 
dritto nello studio: přímo 
do studia 
conduttrice: moderátorka 
incertezza: pochybnost 
stare calmo: být v klidu, 
zachovat klid 
calmo: klidný 
licenziare: propustit ze 
zaměstnání 
assumere (p.p. assunto): 
přijmout do zaměstnání 
azzeccare: zasáhnout cíl, 
trefit; odhadnout 
lì per lì: vtom, náhle, 
okamžitě 
nel frattempo: mezitím, 
zatímco 
lobby, la: vstupní hala, 
foyer 

monitor, il: obrazovka, 
monitor 
comparire (p.p. comparso): 
objevit se 
schermo: obrazovka, 
monitor 
volto: tvář, obličej 
sconosciuto: neznámý 
coerente: související, 
mající hlavu a patu 
intervistatrice: reportérka, 
tazatelka 
l’equivoco si è sciolto: 
omyl byl rozluštěn 
sciogliersi (p.p. sciolto): 
rozpustit se; rozvázat se; 
rozluštit se 
accogliere (p.p. accolto): 
přivítat 
recarsi: odebrat se, zamířit 
(kam), jít 
disoccupato: nezaměstnaný 
licenziamento: propuštění 
in modo generico: vágně, 
neurčitě 
generico: neurčitý, 
všeobecný 
venire fuori: ukázat se, 
vyjít na světlo 
incoerente: nesouvislý, 
blábolící 
F3 
evidenziare: projevovat, 
vyjadřovat (co) 
aspetto: stránka, aspekt; vid 
(slovesný) 
progressivo: postupný, 
pokračující 
prossimità: blízkost 
F4 
fare quattro passi: trochu 
se projít 
F5 
storiella: příběh 
G1 
definizione: definice 
tratte da un dizionario: 
převzaté ze slovníku 
commercialista: účetní 
elettricista: elektrikář 
cuoco: kuchař 
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operaio: dělník 
riparare: opravit, spravit 
installare: instalovat, 
namontovat 
impianto: zařízení, 
instalace 
elettrico: elektrický 
mestiere, il: povolání, 
zaměstnání 
scuola d’infanzia: 
mateřská škola 
infanzia: dětství 
professionista: profesionál, 
odborník 
amministrativo: 
administrativní 
serve a tavola: obsluhuje u 
stolu 
servire: obsluhovat, sloužit 
provvedere (a): starat se (o 
co), zajišťovat (co) 
pulizie: úklid 
lavoratore: pracovník 
dipendente: zaměstnanec, 
podřízený 
manuale: manuální, ruční 
faticoso: únavný 
arte del cucinare: umění 
vařit 
sbrigare: vyřídit (co), starat 
se (o co) 
corrispondenza: 
korespondence 
G3 
fissare: sjednat, smluvit 
chiarimento: ujasnění, 
vysvětlení 
G4 
condizione: podmínka 
ambiente, l’ (m.): prostředí 
in alternativa: jako 
obměna, jiná možnost 
Conosciamo l’Italia 
L’economia italiana 
Il miracolo italiano 
miracolo: zázrak 
economia basata 
hospodářství zakládající se 
sull’agricoltura: na 
zemědělství 
agricoltura: zemědělství 

materie prime: suroviny 
piano: plán 
finanziamento: financování 
sostegno: podpora 
ripresa economica: 
hospodářské zotavení, 
oživení 
mettere in ginocchio: srazit 
na kolena 
realizzare: realizovat, 
uskutečnit 
opere pubbliche: veřejné 
zakázky 
autostrada: dálnice 
consumo: spotřeba, 
konzum 
rinnovare: obnovit 
manodopera: lidská práce 
(především manuální) 
essere in grado (di): být 
schopen (čeho) 
esportare: vyvážet, 
exportovat 
frigorifero: lednice 
lavatrice, la: automatická 
pračka 
tessile: textilní 
settore: oblast, sektor 
metalmeccanico: 
strojírenský 
petrolchimico: 
petrochemický 
senza precedenti: 
bezprecedentní, nebývalý 
“boom” economico: 
hospodářský “boom” 
accentuare: zdůraznit, 
podtrhnout 
squilibrio: nerovnováha 
decina: desítka 
migliaia, le (sg. il 
migliaio): tisíce (sg. tisíc) 
emigrare: emigrovat 
industriale: průmyslový 
cassa: fond 
Mezzogiorno: Jižní Itálie 
istituire: ustavit, zřídit, 
založit 
favorire: podporovat, 
chránit 
 

L’economia oggi 
uno dei paesi più 
sviluppati jedna z 
nejrozvinutějších zemí 
al mondo: na světě 
creatività: tvořivost 
affermarsi: prosadit se, 
získat si jméno 
macchinario: strojní 
zařízení, stroje 
motocicletta: motocykl 
elettrodomestico: domácí 
elektrospotřebiče 
design, il: design 
pneumatico: pneumatika 
salumi, i (sg. il salume): 
uzeniny (sg. uzenina) 
capo: módní kus, módní 
produkt 
calzature: obuv 
accessorio: módní doplněk 
di alta qualità: vysoce 
kvalitní 
servizi: služby 
occupare: zaměstnávat 
popolazione: populace, 
obyvatelstvo 
tra l’altro: mimo jiné 
telecomunicazione: 
telekomunikace 
elemento: prvek, součást 
quest’ultima: posledně 
jmenovaná 
di proprietà: v majetku 
Belpaese, il: Krásná zem 
(řečeno o Itálii) 
ammirare: obdivovat 
tesori d’arte: umělecké 
poklady 
bellezze naturali: přírodní 
krásy 
fiera: veletrh, výstava 
colosso: kolos, gigant 
appartenere: náležet, patřit 
trasformazione: změna, 
přechod, transformace 
segnale, il: signál, znamení 
verificarsi: projevit se 
risorse naturali: přírodní 
zdroje 
risorsa: zdroj 
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a livello europeo: na 
evropské úrovni 
costoso: drahý (o ceně) 
marchio: ochranná známka, 
logo 
portale, il: portál 
promuovere (p.p. 
promosso): propagovat 
lasciare il segno: zanechat 
stopu, poznamenat 
segno: stopa, značka, znak 
forte presenza: hustý 
výskyt 
presenza: přítomnost, 
výskyt 
segreto: tajemství 
Glossario 
sostanza: látka, substance 
petrolio: ropa 
ferro: železo 
legno: dřevo 
edificio: budova 
funzionamento: fungování, 
chod 
industria: továrna, 
průmyslové zařízení 
umano: lidský 
stoffa: látka, tkanina 
mettere in evidenza: dát do 
popředí, zviditelnit 
evidenza: zjevnost, 
samozřejmost 
fondare: založit 
gomma: guma, pneumatika 
veicolo: vozidlo 
settore terziario: terciální 
sféra 
esposizione: výstava, 
expozice 
salone, il: salón 
mostra-mercato, la: 
veletrh 
Autovalutazione 
non vedere tutto nero: 
nevidět všechno černě 
decennio: desetiletí 
versare: nalívat; zaplatit, 
složit vklad 
mettere soldi da parte: 
dávat peníze stranou 

mole, la: mohutná stavba; 
velikost, množství 
Appendice grammaticale 
facoltativo: fakultativní, 
volitelný 
legato (inf. legare): svázán; 
blízký 
complemento di druhý pád; 
upřesňující  
specificazione: rozvíjející 
větný člen 
concordare: shodovat se 
ammettere (p.p. ammesso): 
přijmout, připustit 
oltre il termine previsto: 
po stanoveném termínu 
oltre: dále; déle; více, déle 
než 
termine, il: lhůta, termín; 
hranice 
elenco: seznam 
valere (p.p. valso): být 
platný 
affrettarsi (a): pospíšit si 
compiere: dovršit 
avvertire: upozornit 
Appendice situazioni 
comunicative 
A 
master, il: master 
tecnologia: technologie 
ottimo: výborný 
tirocinio: praxe 
membro: člen 
staff, lo: zaměstnanci, staff 
studi di registrazioni: 
nahrávací studia 
registrazione: nahrávání, 
záznam; zápis; registrace 
audio-visivo: audio-
vizuální 
traccia: nástin, ukazatel 
trattamento economico: 
platové podmínky 
trattamento: zacházení, 
nakládání s; řešení 
B 
essere disposto (a): být 
ochoten (dělat co) 
 

QUADERNO DEGLI 
ESERCIZI 
1 
operare: operovat 
sopportare: snášet, 
tolerovat 
storico: historik 
parlare male: pomlouvat 
2 
cittadino: městský 
3 
sa il fatto suo: je důvtipný  
non prende mai le cose 
nebere věci  
sul serio: nikdy vážně 
4 
fidarsi (di): spoléhat se (na 
koho) 
5 
contare (su): počítat (s 
kým), spoléhat (na koho) 
6 
sporco: špinavý 
7 
parrucchiera: kadeřnice 
8 
scadere: projít, mít 
propadlou platnost 
maggiormente (avv.): 
většinou, ve většině případů 
aprirsi (p.p. aperto): být 
otevřený (ke komu) 
9 
gioventù, la: mládí 
pesciolino: rybičky 
ereditare: zdědit 
10 
affidare (a): svěřit  
11 
dipendente: zaměstnanec 
idratante: hydratační 
effetto: účinek 
miracoloso: zázračný 
vantaggioso: výhodný 
12 
beato: šťasten 
13 
alla rinfusa: zpřeházeně 
colui: ten, onen 
colei: ta, ona 
non guasta: není na škodu 
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guastare: pokazit, poškodit 
borsa di studio: studijní 
stipendium 
gadget, il: dárkový předmět 
(reklamní) 
14 
scoppiare una guerra: 
vypuknout válka 
orribile: příšerný 
in tempo: včas 
17 
corrispondente: příslušný, 
patřičný 
noioso: nudný 
18 
pallacanestro, la: 
košíková, basketbal 
19 
in riferimento a...: v 
souvislosti s..., v návaznosti 
na... 
a pieni voti: s plným 
počtem bodů 
conseguire: úspěšně 
dokončit, absolvovat 
management, il: 
management 
precedentemente (avv.): 
předtím 
perfezionare: vylepšit 
competenza: kompetence, 
znalost, schopnost 
scrittura: písmo 
grafica: grafika 
impiego: zaměstnání, 
pověření 
estero: zahraniční 
elettronica: elektronika 
tuttora (avv.): dosud 
prospettive: perspektivy, 
vyhlídky 
ambizione: ctižádost, 
ambice 
responsabilità: 
odpovědnost 
all’interno di...: v rámci..., 
uvnitř... 
struttura: struktura 
professionalità: 
profesionalita 

riscontro: odpověď 
(dopisem) 
gentilezza: laskavost; 
taktnost 
teorico: teoretický 
20 
vicedirettore: zástupce 
ředitele 
includere (p.p. incluso): 
zahrnovat (co) 
borsa: burza 
prepagare: předplatit 
Test finale 
A 
mammone, il: maminčin 
mazánek 
precario: dočasný, 
provizorní 
stage, lo: stáž 
dedicarsi: věnovat se 
(čemu) 
a tempo pieno: naplno 
con il risultato che...: 
výsledkem je, že... 
per necessità: z nutnosti, z 
donucení 
B 
ignorante: hloupý 
C 
automobilistico: 
automobilový 
destino: osud 
D 
fortemente (avv.): silně, 
hodně 
potere, il: moc, síla 
ruota: kolo 
motore: motor 
notevole: nápadný, 
pozoruhodný; značný 
extraurbano: předměstský 
a pagamento: zpoplatněný 
vietare: zakázat 
pedone: chodec 
distribuzione: distribuce, 
přerozdělování 
interpretazione: 
interpretace, výklad 
 
 

UNITÀ 3 In viaggio per 
l’Italia 
LIBRO DELLO 
STUDENTE 
in viaggio per l’Italia: na 
cestě po Itálii 
Per cominciare 1 
località: lokalita, místo, 
oblast 
viaggio di nozze: svatební 
cesta 
culturale: kulturní 
Per cominciare 4 
stipendio: plat  
altissimo: velmi vysoký 
spostamento: přesun 
In questa unità... 
paragone, il: srovnání, 
přirovnání 
dare giudizi: vyjádřit názor 
giudizio: soud, mínění, 
názor 
turistico: turistický 
lessico: slovní zásoba 
relativo a...: týkající se..., 
vztahující se k... 
alberghiero: hotelový 
comparazione: přirovnání 
grado: stupeň 
farcela: zvládnout, stihnout 
andarsene: odejít (pryč) 
A1 
numerare: očíslovat 
vivace: živý, plný života 
fare a meno (di): obejít se 
bez (čeho), vzdát se (čeho) 
già: no jasně, no právě 
meno (avv.): méně 
non ti resta che Firenze: 
už ti zůstává ti jen Florencie 
impersonale: neosobní 
dai: hele 
città d’arte: město umění 
la pensi: myslíš to 
rinunciare (a): vzdát se 
(čeho), zříci se (čeho) 
casa, dolce casa: domov, 
sladký domov 
quanto: stejně jako 
spostarsi: přemísťovat se, 
cestovat 
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vaporetto: parníček 
il massimo: ze všeho 
nejlepší 
ospitale: pohostinný 
frenetico: neklidný, 
frenetický 
per di più: a navíc, a k 
tomu všemu 
fa un freddo cane: je 
příšerná zima 
catena: řetězec 
A2 
intendere (p.p. inteso): mít 
na mysli 
sopportabile: snesitelný 
sopportare: snést, vydržet 
punto di vista: hledisko, 
stanovisko, zorný úhel  
alternativa: jiná možnost, 
alternativa 
A3 
indeciso: nerozhodný, 
nerozhodnutý 
vivo: živý 
prendere in 
considerazione: brát v 
úvahu (něco), uvažovat (o 
něčem) 
considerazione: úvaha, 
přemýšlení; zřetel 
rischiare (di): riskovat (co) 
A4 
declinarsi: skloňovat se 
A6 
confronto: přirovnání 
comparativo komparativ, 
druhý stupeň 
di maggioranza: (více než) 
maggioranza: většina (více 
než) 
minoranza: menšina (méně 
než) 
uguaglianza: rovnost 
(stejně jako) 
A7  
magro: hubený, štíhlý 
comodo: pohodlný 
A8 
osservazione: pozorování, 
postřeh 
abitante: obyvatel 

esattezza: přesnost 
superficie, la (pl. le 
superfici): rozloha 
B 
torinese: turínský 
B1 
mentalità: mentalita, 
způsob myšlení 
B2 
metà: polovina 
viceversa (avv.): naopak 
sindaco: starosta 
sono pazzo di Agrigento: 
bláznivě miluju Agrigento 
pazzo: blázen 
costiera: pobřeží 
adorare: zbožňovat 
meridionale: jižní, 
pocházející z jihu 
settentrionale: severní, 
pocházející ze severu 
di origini calabresi: 
původem z Kalábrie 
calabrese: kalábrijský 
piemontese: piemontský 
sangue, il: krev 
siciliano: sicilský 
ho parenti sparsi lungo 
mám příbuzenstvo 
tutta la penisola: po celém 
poloostrově 
spargere (p.p. sparso): 
roztrousit 
lungo: podél 
scrittrice: spisovatelka 
è una parte di me: je mojí 
součástí 
spirito: duch, atmosféra 
emozione: emoce, city 
affascinare: fascinovat; 
okouzlit, očarovat 
fermo: stojící, zastavený 
guidare: řídit (vozidlo) 
semaforo: semafor 
privacy, la: soukromí 
garantire: zaručit, 
garantovat 
chiunque: kdokoliv 
a ogni ora: kdykoliv 
insomma (avv.): zkrátka, 
prostě 

terribilmente (avv.): 
hrozitánsky, strašně 
veneziano: benátský 
si lascia guidare: nechá se 
vést 
godere (di): užívat si (čeho) 
B4 
furbo: vychytralý, mazaný 
recitare: recitovat, hrát 
verdura: zelenina 
B5 
chef: šéfkuchař 
attraente: přitažlivý 
B6 
riquadro: rámeček 
sardo: obyvatel Sardinie 
palermitano: obyvatel 
Palerma 
milanese: obyvatel Milána  
lombardo: obyvatel 
Lombardie 
emiliano: obyvatel Emílie 
molisano: obyvatel Molise 
C1 
criterio: měřítko, kritérium, 
klíč 
C2 
immerso nel verde: 
ponořen v zeleni 
immergere (p.p. immerso): 
ponořit, zapustit 
immenso: nezměrný, 
obrovský 
campeggio: kempink 
parcheggio: parkoviště, 
místo na zaparkování 
C3 
menzionare: zmínit se (o 
čem) 
satellitare: satelitní 
mini bar, il: mini bar 
frigobar, il: mini bar, 
lednička-bar 
aria condizionata: 
klimatizace 
C4 
matrimoniale: manželský 
con vista sul parco: s 
výhledem do parku 
chiede indicazioni su ptá 
se na cestu (někam),  
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come arrivare: ptá se, jak 
se tam jede 
C5 
quanto possibile: jak je to 
nejlépe možné 
C6 
raggiungere (p.p. 
raggiunto): dostat se 
(někam), dosáhnout cíle 
esclusivo: exkluzívní; 
výlučný; výjimečný 
auditorium, l’ (m.): sál, síň 
attrattiva: lákadlo, 
zajímavost; přitažlivost 
situare: umístit 
residenziale: rezidenční, 
obytný 
atmosfera: atmosféra, 
ovzduší 
rilassante: uvolňující 
spuntino: lehké občerstvení  
sala riunioni: zasedací sál 
riunione: schůze, meeting 
capienza: kapacita 
Grande Raccordo 
Anulare: velký městský 
okruh (okolo Říma) 
raccordo: magistrála, 
spojka 
anulare: okružní 
proseguire: pokračovat 
ristrutturare: 
zrekonstruovat 
rapido: rychlý 
collegamento: spojení 
punti di interesse: 
zajímavá místa 
prima colazione a buffet: 
bufetová snídaně 
prima colazione: snídaně 
buffet, il: bufet 
torte fatte in casa: domácí 
koláče  
gratuitamente (avv.): 
zdarma 
su richiesta: na požádání 
garage, il: garáž, kryté 
parkoviště 
Rete, la: síť (internetová) 
doccia: sprcha 

idromassaggio: vodní 
masáž 
con sauna convenzionata: 
sauna v blízkosti hotelu k 
dispozici 
sauna: sauna 
convenzionare: dohodnout 
určité podmínky, 
nasmlouvat 
C7 
pernottare: nocovat 
D1 
prezioso: vzácný 
superlativo relativo: třetí 
stupeň, superlativ 
D3 
fumetto: kreslený seriál, 
komiks 
D4 
superlativo assoluto: 
absolutní superlativ 
D5 
signoria: signorie (it. 
správní jednotky ve 14. a 15 
st.) 
grandezza: velikost, 
rozloha 
monumentale: 
monumentální 
Nettuno: Neptun 
capolavoro: vrcholné dílo 
raccolta: sbírka 
straordinario: neobyčejný, 
výjimečný 
cittadino: obyvatel, občan 
incantare: okouzlit 
fiorentino: obyvatel 
Florencie 
salvare: zachránit 
medievale: středověký 
stradina: ulička 
bottega: krámek 
artigiano: řemeslník 
aperte sulla via: otevřené 
do ulice 
malinconia: melancholie 
ovunque (avv.): všude 
scoprire (p.p. scoperto): 
objevit, najít 
tetto: střecha 
antenna: anténa 

D6 
paragrafo: odstavec 
D7 
cattivo: zlý, špatný 
peggiore: horší 
guadagno: výdělek 
più alti del previsto: vyšší 
než se předpokládalo  
aspettativa: očekávání 
D8 
misura: opatření 
polizia stradale: silniční 
policie 
responsabilità: 
odpovědnost 
E2 
soggiorno: pobyt 
pernottamento: nocleh 
ricevimento: raut; večírek 
volo: let 
bagaglio: zavazadlo 
guida: 
průvodkyně/průvodce 
meta: destinace, cíl cesty 
E5 
invitante: lákavý, 
přitažlivý, svůdný 
brochure, la: brožura, 
knížečka 
deludente: neuspokojivý, 
působící zklamání 
esporre (p.p. esposto): 
vysvětlit, rozvést, vyložit 
affrontare: čelit (čemu), 
setkat se s (čím) 
ospitalità: pohostinnost 
professionalità: 
profesionalita 
personale, il: zaměstnanci, 
personál 
Conosciamo l’Italia  
Roma: Řím 
eterno: věčný 
impero: říše, impérium 
antichità: starobylý svět 
estendersi (p.p. esteso): 
rozkládat se 
riva: břeh 
fiume, il: řeka 
Tevere, il: Tibera 
contare: počítat; zahrnovat 
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splendido: nádherný 
metropoli, la: hlavní město, 
metropole 
ore di punta: doba 
dopravní špičky 
ordinario: obvyklý, 
obyčejný 
innumerevole: nesčetný 
meritare: stát za něco, mít 
hodnotu 
foro: fórum 
religioso: náboženský 
politico: politický 
vi si trovano: nacházejí se 
tu 
rovine: zříceniny 
templi, i (sg. il tempio): 
chrámy (sg. chrám) 
palazzo: palác 
epoca: doba, období, 
epocha 
anfiteatro: amfiteátr 
isola pedonale: pěší zóna 
pedonale: pěší 
punti di ritrovo: místo 
setkávání 
piacevole: příjemný 
animare: oživovat, dodávat 
duši 
frequentatissimo: velmi 
navštěvovaný 
deve il suo nome a...: vděčí 
za své jméno... 
ambasciata: velvyslanectví 
enorme: obrovský 
scalinata: schodiště 
trinità: trojice (církevně) 
monte, il: hora 
grandioso: velkolepý 
gettare: hodit, vrhat 
moneta: mince 
fare ritorno: vrátit se 
basilica: bazilika 
circondare: obehnat, 
obepínat, obklopit 
portico: sloupořadí 
pietà: pieta, sousoší s 
mrtvým Kristem 
cappella: kaple 
indipendente: nezávislý 

catacomba: katakomba, 
raně křesťanské pohřebiště 
terme: lázně 
Glossario  
governare: vládnout, 
ovládat 
imperatore: císař 
pratiche religiose: 
náboženské obřady 
riservare: vyhradit, 
rezervovat 
tutt’intorno: po celém 
obvodu 
impressionare: činit dojem, 
působit velkým dojmem 
sotterraneo: podzemní 
cristiano: křesťanský 
cimitero: hřbitov, 
pohřebiště 
pregare: modlit se; prosit 
disporre (di) (p.p. 
disposto): mít k dispozici 
(co), disponovat (čím) 
Milano e Bologna: Milán a 
Boloňa 
fertile: plodný, úrodný; 
výnosný 
Borsa Valori: Burza 
cenných papírů 
efficiente: dobře fungující 
inevitabile: nevyhnutelný 
trasferirsi: přestěhovat se 
urbano: městský 
rappresentativo: 
reprezentativní 
senz’altro: bez pochyby 
gotico: gotický 
cattedrale, la: katedrála 
celebre: slavný 
lirico: operní 
un tempo: dříve, v 
minulosti 
residenza: obydlí, 
rezidence 
duchi, i (sg. il duca): 
vévodové (sg. vévoda) 
dal vivo: na vlastní oči 
cenacolo: večeřadlo 
(biblicky) 
convento: klášter, konvent 

naviglio: umělý plavební 
kanál 
gastronomico: 
gastronomický, kuchařský 
rinomato: obecně známý, 
renomovaný 
varietà: různorodost 
torre, la: věž 
pendente: šikmý, 
nakloněný 
andare a spasso: procházet 
se, toulat se 
Glossario  
colonnato: sloupořadí, 
kolonáda 
andare in scena: být 
uváděn na scénu 
Venezia e Napoli: Benátky 
a Neapol 
canale, il: kanál 
suggestivo: působivý, 
podmanivý 
sospiro: vzdech 
condannato: odsouzený 
sospirare: vzdychat, 
povzdechnout 
sott’acqua: pod vodou 
affondare: potopit (se), 
podklesávat 
lentamente (avv.): pomalu 
centimetro: centimetr 
meraviglioso: zázračný 
sorgere (p.p. sorto): tyčit se 
veneto: benátský 
bizantino: byzantský 
intervento: zásah  
traccia: stopa 
romanico: románský 
rinascimentale: renesanční 
ducale: dóžecí 
gloria: sláva 
doge, il: dóže benátský 
Repubblica marinara: 
námořní republika 
morire (p.p. morto): zemřít 
golfo: záliv 
ai piedi: u paty, pod 
(něčím) 
vulcano: sopka 
regno: království 
glorioso: slavný 
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testimonianza: svědectví; 
doklad, důkaz 
affascinante: fascinující, 
uhrančivý 
aperto: otevřený 
dialetto: nářečí, dialekt 
musicale: zpěvný, 
melodický 
grave: vážný, závažný 
disoccupazione: 
nezaměstnanost 
criminalità: kriminalita 
Glossario  
emozionante: dojímavý, 
podmanivý 
stupito: udivený 
orgoglio: hrdost; pýcha 
autorità: autorita, vláda 
Autovalutazione 
a due letti: se dvěma lůžky 
la maggior parte: většina 
a quattro stelle: 
čtyřhvězdičkový 
Appendice grammaticale 
di già: už 
in gamba: zdatný, schopný 
pessimo: velmi špatný 
minimo: velmi malý 
Appendice situazioni 
comunicative 
A 
mezza pensione: polopenze 
B 
sistemazione: ubytování; 
uspořádání 
tappa: zastávka; úsek, 
etapa 
accoglienza: ubytování; 
příjem 
imperiale: císařský 
aperitivo: aperitiv 
visita guidata: prohlídka s 
průvodcem 
bilingue: dvojjazyčný, 
bilingvní 
imbarco: nástup (do 
letadla) 
inclusi nel prezzo: cena 
zahrnuje, zahrnuto v ceně 
includere (p.p. incluso): 
zahrnovat, obsahovat 

pullman, il: autobus 
a scelta: dle výběru 
al di fuori di...: s 
výjimkou..., kromě... 
bevanda: nápoj, pití 
in caso di...: v případě... 
impossibilità: nemožnost 
alcuno: žádný 
importo: suma, částka 
 
QUADERNO DEGLI 
ESERCIZI 
2 
educato: vychovaný 
3 
servizi: příslušenství, 
sociální zařízení (v bytě) 
raramente (avv.): zřídka, 
málo 
4 
dedurre (p.p. dedotto): 
odvodit, dedukovat 
5 
nutriente: výživný 
miele, il: med 
argento: stříbro 
campo di calcio: fotbalové 
hřiště 
campo da tennis: tenisový 
kurt 
6 
stupidaggine, la: hloupost, 
blbost 
riservato: odměřený, 
upjatý, rezervovaný 
decisamente (avv.): 
rozhodně 
per ricordo: jako 
vzpomínku, z nostalgie 
presuntuoso: domýšlivý, 
troufalý 
maleducato: nevychovaný 
8 
benestante: zámožný 
10 
Tunisia: Tunisko  
11 
violento: násilný, prudký 
stancante: únavný 
12 
diamante, il: diamant 

pietra: kámen 
13 
inquinamento: znečištění 
(životního prostředí) 
14 
mettere piede: někam vejít, 
strčit někam nos 
15 
in commercio: v prodeji 
16 
altezza: výška 
piramide, la: pyramida 
Partenone, il: Parthenón 
lunghezza: délka 
topo: myš 
17 
in classifica: v klasifikaci 
stagionale: týkající se 
ročního období, sezónní 
18 
palazzina: domek 
19 
labbra, le (sg. il labbro): rty 
(sg. ret) 
sdraiare: lehnout si 
rapire: unést 
infinito: nekonečný 
dipingere (p.p. dipinto): 
malovat 
20 
questionario: dotazník 
21 
albergatore: hoteliér 
praticamente (avv.): 
vpodstatě 
collaboratore: 
spolupracovník 
punto di forza: silná 
stránka 
gustare: ochutnat 
Test finale 
B 
a partire da...: již od... 
assaggio: ochutnávka 
degustazione: degustace 
normanno: normanský 
eremiti, gli (sg. l’eremita): 
poustevníci (sg. poustevník) 
barocco: barokní 
programmare: naplánovat, 
naprogramovat 
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C 
m2 (metro quadro/m2  
quadrato): (metr čtvereční) 
1° test di ricapitolazione 
(unità 1, 2 e 3) 
C 
vergognarsi: stydět se 
divorziare: rozvést se 
 
 
UNITÀ 4 Un po’ di storia 
LIBRO DELLO 
STUDENTE 
Per cominciare 1 
Rinascimento: renesance 
Medioevo: středověk 
Per cominciare 2 
conquistare: dobýt, získat 
invadere (p.p. invaso): 
napadnout (koho, co), 
přepadnout 
favola: pohádka 
parlamento: parlament 
monarchia: monarchie 
Per cominciare 4 
fondazione: založení 
Romolo: Romulus  
uccidere (p.p. ucciso): zabít 
Remo: Remus 
dittatore: diktátor 
villaggio: vesnice 
generale, il: generál 
odiare: nenávidět 
Augusto: Augustus  
Caligola: Caligula  
Nerone: Nero  
Marco Aurelio: Marcus 
Aurelius 
In questa unità...  
lontani nel passato: 
vzdálené v minulosti 
affermare: tvrdit, potvrdit; 
prohlásit 
contraddire (p.p. 
contraddetto): tvrdit opak, 
popírat 
passato remoto: minulý čas 
skončený 
remoto: daleký, odlehlý; 
vzdálený 

avverbi di modo: 
způsobová příslovce 
A1 
con il tempo: časem 
Romani: Římané  
sconfiggere (p.p. sconfitto): 
porazit, rozprášit; překonat 
potenza: mocnost 
militare: vojenský 
Impero Romano: Římská 
říše 
re, i (sg. il re): králové (sg. 
král) 
divenire (p.p. divenuto): 
stát se (čím, kým) 
Asia: Asie  
Africa: Afrika  
senatore: senátor 
nominare: jmenovat 
accusare: obvinit 
cristiani: křesťané 
incendio: požár 
bruciare: spálit 
saggio: moudrý 
A3 
confondere (p.p. confuso): 
poplést, pomíchat 
tradire: zradit 
invidia: závist 
incendiare: zapálit, založit 
požár 
dare retta (a): dát (na 
koho), věnovat pozornost 
(čemu) 
nemico: nepřítel 
A6 
ben cinque secoli: dobrých 
pět století, zhruba pět století 
genovese: Janovan  
Cristoforo Colombo: 
Kryštof Kolumbus 
B1 
indiscreto: netaktní, 
indiskrétní 
B3 
scacchi: šachy 
Gallo: Gal 
a tutti i costi: za každou 
cenu 
pozione: lektvar, odvar; 
elixír 

magico: kouzelný, magický 
invincibile: 
nepřekonatelný, 
neporazitelný 
combattere: bojovat 
barbari: Barbaři  
Mongolia: Mongolsko  
generoso: štědrý 
ci conto: spoléhám na to 
B4 
assassinare: zavraždit 
procurare: opatřit (co 
komu) 
dare in pasto: dát jako 
potravu, dát sežrat 
leone, il: lev 
affidare (a): svěřit (komu) 
missione: mise, poslání 
pericoloso: nebezpečný 
amici del cuore: blízcí 
přátelé  
darsi appuntamento: 
domluvit si setkání 
C 
c’era una volta: byl jednou 
jeden..., byla jednou jedna... 
C1 
Cappuccetto Rosso: 
Červená Karkulka 
buccia: slupka 
focaccia: koláč, buchta 
bosco: les 
giraffa: žirafa 
confusione: zmatek 
quanto fa sei per otto?: 
kolik je šest krát osm? 
neanche per sogno: to ani 
náhodou 
scalino: schod 
soldo: peníz, mince 
per terra: na zemi 
lascia stare: nech být, 
nevšímej si 
gomma da masticare: 
žvýkačka 
masticare: žvýkat, 
přežvykovat 
C4 
togliere (p.p. tolto): 
odstranit, dát pryč 
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D1 
concordia: svornost 
numeri romani: římské 
číslice 
D2 
linea del tempo: časová osa 
Costantino: Konstantin 
trasferire: přemístit, 
přestěhovat 
Costantinopoli: 
Konstantinopole, Cařihrad, 
Istanbul 
Visigoti: Vizigóti  
barbaro: barbarský 
Vandali: Vandalové  
distruggere (p.p. distrutto): 
zničit, rozbořit 
Longobardi: Langobardi  
germanico: germánský 
occupare: okupovat, zabrat 
gran parte, la: velká část 
Carlomagno: Karel Veliký 
Franchi: Frankové  
incoronare: korunovat 
Sacro Romano Impero: 
Svatá říše římská 
sacro: svatý 
Normanni: Normané  
cacciare: vyhnat, vytlačit 
signore: vládce, pán 
Carlo d’Angiò: Karel z 
Anjou 
città-stato, la: městský stát 
D3 
Medici: příslušníci rodu 
Medici 
salire al potere: ujmout se 
vlády 
potere, il: vláda, moc 
fiorire: kvést, rozkvétat 
raramente (avv.): zřídka 
avvenire (p.p. avvenuto): 
udát se, dít se; přihodit se 
D4 
comunale: městský, obecní 
vitale: životně důležitý; 
podstatný 
invasione: vpád 
barbarico: barbarský 
cessare: ustávat, zastavit se 
svilupparsi: vyvíjet se 

console, il: konzul 
eleggere (p.p. eletto): volit, 
zvolit; vybrat 
nobile: šlechtic 
borghese: měšťan 
mercante: kupec, 
obchodník 
contadino: vesničan, 
venkovan; sedlák 
diritto di voto: volební 
právo 
diritto: právo 
voto: hlas, hlasování 
ristringere (p.p. ristretto): 
omezit 
potente: mocný, silný 
entrare in conflitto: 
vstupovat do sporu 
conflitto: srážka, spor, 
konflikt 
Principato: knížectví 
in mano: v rukou; řízené 
(kým) 
ascesa: vzestup 
capo: hlava, vládce 
trasmettersi (p.p. 
trasmesso): přenášet se 
di padre in figlio: z otce na 
syna 
rappresentante: zástupce 
espandere (p.p. espanso): 
rozšiřovat 
dominio: nadvláda, vláda; 
vliv 
sanguinoso: krvavý 
amante: milovník 
corte, la: dvůr 
abbellire: zkrášlit, vyzdobit 
banchiere, il: bankéř 
detto il Magnifico: řečený 
il Magnifico (tj. Vznešený) 
vera e propria: opravdová, 
skutečná 
lotta: boj 
creazione: tvorba 
vanno di pari passo: 
postupují stejným krokem 
D5 
sinceramente (avv.): 
upřímně 
ovvio: jasný, samozřejmý 

negare: popřít 
decisamente (avv.): 
rozhodně 
fortemente (avv.): silně, 
pevně 
difendere (p.p. difeso): 
bránit, zastávat 
apparente: zdánlivý; 
zřejmý, očividný 
apparentemente (avv.): 
zdánlivě, jak se zdá 
agire: jednat, chovat se; 
působit 
velocemente (avv.): rychle 
difficilmente (avv.): těžko, 
nesnadno 
curioso: zvědavý 
E2 
banchetto: hostina, banket 
Conosciamo l’Italia 
Brevissima storia d’Italia 
Dalle Signorie al dominio 
straniero 
in lotta: ve stavu boje, ve 
válce 
intenso: mohutný, 
intenzívní 
attività: činnost, aktivita 
divisione: rozdělení 
provocare: vyvolat, 
provokovat 
contendersi (p.p. conteso): 
soupeřit, bojovat, přít se 
(oč) 
distruzione: ničení 
indipendenza: nezávislost 
ducato: vévodství 
Stato della Chiesa: 
Církevní stát 
Verso l’Indipendenza 
verso: vstříc, směrem k 
(čemu) 
a poco a poco: ponenáhlu, 
pomaličku 
fallire: nezdařit se, 
zkrachovat 
diplomatico: diplomatický 
conte, il: hrabě 
primo ministro: 
ministerský předseda 
coraggio: odvaha 
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liberare: osvobodit 
proclamare: vyhlásit 
esercito: vojsko 
Dall’Unità al fascismo 
fascismo: fašismus 
all’indomani: v době po 
indomani (avv.): zítřek 
povertà: chudoba 
vincitore: vítězný 
morto: mrtvý 
tormentare: sužovat, trápit 
socio-economico: 
společensko-hospodářský 
ventennio: dvacetiletí 
fascista: fašistický 
regime, il: režim 
autoritario: autoritářský 
antidemocratico: 
nedemokratický 
violenza: násilí 
duce, il: vůdce 
propaganda: propaganda 
consenso: všeobecný 
souhlas, konsensus 
diffondere (p.p. diffuso): 
šířit 
superiorità: nadřazenost 
scopo: cíl, účel 
disastroso: katastrofální, 
ničivý 
alleanza: spojenectví 
entrata in guerra: vstup do 
války 
ufficialmente (avv.): 
oficiálně 
fucilare: zastřelit, popravit 
zastřelením 
alleati: spojenci 
partigiano: partyzán 
Resistenza: odboj  
prendere le armi: 
pozvednout zbraně 
armi, le (sg. l’arma): zbraně 
(sg. zbraň) 
nazista: nacista 
dovunque (avv.): všude, 
kdekoli 
perfino (avv.): dokonce 
a tavola: u stolu, u jídla 
tavola: stůl; jídlo 
slogan, lo: slogan 

tacere: mlčet 
abolire: zrušit, zakázat 
stretta di mano: stisk ruky 
vittima, la: oběť 
Il dopoguerra, il “boom” 
economico, gli “anni di 
piombo” 
dopoguerra, il: poválečné 
období 
“anni di piombo”: 
“olověná léta” 
piombo: olovo 
ricostruire: rekonstruovat, 
znovuvybudovat 
referendum, il: referendum 
elezioni: volby 
realmente (avv.): skutečně 
democratico: demokratický 
tristemente (avv.): smutně 
rapimento: únos 
uccisione: zabití, vražda 
strage, la: krveprolití, 
masakr, řež 
Tra il XX e il XXI secolo 
parole d’ordine: heslo dne 
Tangentopoli: aféra 
Tangentopoli (it. korupční 
systém) 
porta alla luce: vynáší na 
světlo 
vasto: široký, rozsáhlý 
corruzione: korupce, 
úplatkářství 
centinaia, le (sg. il 
centinaio): stovky (sg. 
stovka) 
immigrato: imigrant, 
přistěhovalec 
proveniente: pocházející, 
původem z 
multietnico: 
mnohonárodnostní, 
multietnický 
moneta unica: jednotná 
měna 
valuta: platidlo 
dare inizio: zahájit 
Albania: Albánie  
operazione: operace, akce 
Glossario  
dichiarare: prohlásit 

pubblicamente (avv.): 
veřejně 
approvazione: souhlas, 
uznání, schválení 
favorevole: příznivý 
votazione: hlasování 
questione: otázka, problém 
violento: násilný 
denaro: peníze 
in cambio di...: výměnou 
za... 
illegale: nelegální, 
protizákonný 
abbandonare: opustit, 
zanechat 
Autovalutazione 
accusa: obvinění, žaloba 
mi sa che...: mám pocit, 
že..., myslím, že... 
era: období, doba 
italiano standard: 
standardní italština 
Appendice grammaticale 
parlante: mluvčí 
coinvolgere (p.p. 
coinvolto): zahrnout do, 
týkat se, zainteresovat 
emotivamente (avv.): 
citově, emočně 
disinteresse, il: nezájem 
lontananza: vzdálenost 
emotivo: emoční 
soggettivo: subjektivní, 
individuální 
fiaba: pohádka 
letterario: literární 
fatta eccezione: s 
výjimkou, kromě 
 
QUADERNO DEGLI 
ESERCIZI 
1 
alba: svítání 
matto: blázen, šílenec 
2 
temere: obávat se 
per il peggio: toho 
nejhoršího 
4 
socio: společník, 
spoluvlastník 
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a lungo: dlouze 
telegrafo: telegraf 
senza fili: bezdrátový 
filo: drát; nit 
5 
modo di fare: způsob jak 
(co) dělat 
6 
conseguenza: důsledky 
rimprovero: výčitka 
7 
fare finta (di): dělat jako že 
(něco) 
8 
tenere: držet, mít 
11 
luna di miele, la: líbánky 
Malta: Malta  
insistenza: naléhání, 
vyžadování 
citofono: domácí telefon, 
zvonek zezdola 
negativamente (avv.): 
odmítavě, negativně 
inesistente: neexistující 
chiarezza: jasnost, přesnost 
12 
volontario: dobrovolník 
rifiuti: odpadky 
fastidioso: otravný, 
nepříjemný 
mal di gola, il: bolest v 
krku 
gola: hrdlo, krk 
premio Nobel: Nobelova 
cena 
premio: cena 
discorso: projev, proslov 
ero sfinito: byl jsem úplně 
hotový 
13 
accademia: akademie 
Svezia: Švédsko  
assegnare: udělit, přidělit 
attentato: atentát 
Brigate Rosse: Rudé 
brigády 
14 
sequenza: sekvence, sled, 
posloupnost 
burattino: dřevěná loutka 

falegname, il: truhlář 
attrezzo: nástroj 
stupirsi: divit se 
fissare: upřeně hledět 
non credere ai propri 
occhi: nevěřit vlastním 
očím 
tirare fuori: vyplazovat 
16 
studio medico: lékařská 
ordinace 
computer portatile: 
přenosný počítač, notebook 
portatile: přenosný, 
mobilní 
licenziarsi: dát výpověď 
di sabato: v sobotu, o 
sobotách 
17 
dolcemente (avv.): sladce 
attuale: současný, aktuální 
casuale: náhodný 
18 
ricavare: odvodit 
recente: nedávný, poslední 
probabile: pravděpodobný 
19 
piuttosto che: spíše než 
20 
ammalarsi: onemocnět 
rimandare: odložit 
finché: až (by), dokud (ne) 
sebbene: ačkoliv, třebaže 
21 
latino volgare: lidová latina 
volgare: vulgární, sprostý 
modificazione: úprava, 
změna 
Test finale 
A 
gravità: závažnost 
mettere in allarme: 
zalarmovat, uvést do 
pohotovosti 
allarme, l’ (m.): poplach, 
alarm 
stare a sentire: poslouchat 
v tu chvíli (koho, co) 
nostalgia: stesk, nostalgie 
soldato: voják 
sparare: střílet 

rifiutarsi: odmítnout 
B 
mitico: legendární 
scuderia: stáj  
costruzione: konstrukce, 
stavba, sestavení 
vettura: vozidlo 
conferire: udělit 
laurea honoris causa: 
čestný univerzitní titul 
meccanico: mechanik 
pista: závodní dráha 
C 
Meridione, il: Jih, jižní 
Itálie 
 
 
UNITÀ 5 Stare bene 
LIBRO DELLO 
STUDENTE 
Per cominciare 2 
salute, la: zdraví 
Per cominciare 3 
sonno: spánek 
In questa unità... 
speranza: naděje 
porre condizioni: určovat 
podmínky 
condizione: podmínka 
proposizione: věta 
subordinato: vedlejší 
A 
stressato: stresovaný 
A1 
faccia: tvář, obličej 
rigirarsi: obracet se, 
převracet se 
ritmo: rytmus 
non più di tanto: ani moc 
ne 
fondamentale: velmi 
důležitý, základní 
dubitare: pochybovat 
energia: energie, síla 
pigro: líný 
integratore: doplněk 
(potravinový) 
A3 
senza contare che...: 
nemluvě o tom, že... 
a meno che...: ledaže by... 



Nuovo Progetto italiano 2a 
SLOVNÍČEK 

 

Edizioni Edilingua 
 

19

meglio tardi che mai: lépe 
pozdě než nikdy 
C 
mantenersi: udržovat se 
C1 
alla rinfusa: ve 
zpřeházeném pořadí 
fattore: činitel, faktor 
invecchiare: stárnout, 
zestárnou 
fumo: kouření 
alcolico: alkoholický nápoj 
eccesso: přehánění, exces 
vita sedentaria: sedavý 
způsob života 
sedentario: sedavý 
grassi: tuky 
equilibrato: vyrovnaný 
C2 
ricavare: získat, vyvodit 
C4 
soggettività: subjektivita; 
zaujatost, jednostrannost 
volontà: vůle 
stato d’animo: duševní stav 
animo: duch, duše; mysl 
leale: loajální, věrná, 
oddaný 
certezza: jistota 
oggettività: objektivita 
ricchi sfondati: nesmírně 
bohatý, prachatý 
C5 
in fin dei conti: v 
konečném součtu, konec 
konců 
stanco morto: šíleně 
unavený 
D 
viva la salute: ať žije 
zdraví 
viva: ať žije 
D2 
istruttore: instruktor, trenér 
D3 
prevalentemente (avv.): 
především 
massaggio: masáž 
sport di squadra: 
skupinové sporty 
 

D4 
affinché: aby, proto aby 
D5 
congiunzione: spojka 
benché: ačkoli, i když, 
třebaže 
sebbene: ačkoli, byť i, 
třebaže 
malgrado: proti, nehledě k 
(něčemu, někomu), přes  
purché: pokud, jen když, s 
podmínkou, že 
a condizione che...: s 
podmínkou, že... 
a patto che...: s 
podmínkou, za 
předpokladu, že... 
patto: podmínka, okolnost; 
dohoda 
tranne: kromě, mimo, 
vyjma 
D6 
divorziare: rozvést se 
D7 
concordanza: souslednost 
E1 
stressare: stresovat 
sotto stress: ve stresu 
E2 
causare: zapříčinit 
elaborare: vypracovat 
gravidanza: těhotenství 
lite, la: hádka, spor, rozepře 
E4 
graduatoria: pořadí, 
žebříček, klasifikace 
E6 
effettivamente (avv.): ve 
skutečnosti, skutečně 
sotterranei: podzemní 
prostory 
merito: vlastnost, hodnota; 
zásluha 
nobile: ušlechtilý 
appassionato: vášnivý 
tifoso: fanoušek 
flauto dolce: zobcová flétna 
flauto: flétna 
supporre (p.p. supposto): 
představit si, připustit, 
předpokládat 

attaccare discorso: načít 
konverzaci 
attaccare: připojit, upevnit, 
přivázat 
discorso: řeč; rozhovor; 
proslov 
rallentare: zpomalit 
variazione: variace 
barocco: barokní 
rendere l’idea: vyjádřit se 
jasně 
metafisica: metafyzika 
via dicendo: a tak dále 
parlare al muro: mluvit do 
zdi 
concepire: pochopit, 
představit si jako možné 
F1 
ciclismo: cyklistika 
pallavolo, la: odbíjená, 
volejbal 
pallacanestro, la: 
košíková, basketbal 
F3 
ingrassare: tloustnout, 
ztloustnout 
F4 
investire: investovat 
Conosciamo l’Italia 
Lo sport in Italia 
sondaggio: průzkum 
praticare: provozovat 
finlandese: Fin  
svedese: Švéd  
danese: Dán  
olandese: Holanďan  
portoghese: Portugalec  
ne è la prova: je toho 
důkazem 
Azzurri: Modrý tým 
antagonismo: soupeřivost, 
rivalita 
sostegno: podpora 
sponsor, lo: sponzor 
altrettanti: stejné 
praticante: provozující 
dilettante: amatér 
coprire (p.p. coperto): 
pokrývat 
attirare: přitahovat 
ciclista: cyklista 



Nuovo Progetto italiano 2a 
SLOVNÍČEK 

 

Edizioni Edilingua 
 

20

a caccia di...: v honbě za... 
per merito di...: zásluhou... 
pilota, il: pilot 
sostenitore: podporovatel; 
přívrženec, fanoušek 
volante, il: volant 
cavallino: koník 
rampante: stojící na 
zadních nohou 
atletica leggera: lehká 
atletika 
atletica: atletika 
vittoria: vítězství 
Olimpiadi, le: Olympiáda  
calcetto: halový fotbal 
danza: tanec 
pesca: rybolov 
alpinismo: horolezectví 
pesi: vzpírání 
bocce: pétanque, bowls 
pattinaggio: bruslení 
equitazione: jezdectví 
sub: potápění 
vela: plachtění 
tiro a segno: střelba na cíl 
tiro con l’arco: lukostřelba 
arco: luk 
campo: hřiště, pole 
misura: rozměr, míra 
ginnastica artistica: 
sportovní gymnastika 
ginnastica ritmica: 
moderní gymnastika 
soddisfazione: úspěch, 
uspokojení 
l’atleta più titolato: atlet s 
nejvíce tituly 
atleta: atlet 
olimpionico: olympijský 
disciplina: disciplína 
Glossario  
rivalità: nepřátelství, 
řevnivost 
competizione: soupeření 
ciclistico: cyklistický 
percorrere (p.p. percorso): 
projet, urazit 
da corsa: závodní 
sollevare: zvedat 
zampa: zvířecí nohy, tlapy 
anteriore: přední 

scalare: lézt, šplhat 
arrampicarsi: šplhat 
parete, la: stěna 
boccia: koule 
pallino: malá koule 
boccino: malá koule 
Autovalutazione 
individuale: individuální 
pallone, il: míč 
immigrazione: imigrace, 
přistěhovalectví 
Appendice grammaticale 
ignorare: ignorovat 
mi fa piacere: jsem rád 
impressione: dojem 
sono di cattivo umore: 
mám špatnou náladu 
umore: nálada 
tifare: fandit 
qualunque: jakýkoliv 
nocivo: škodlivý 
inversione: obrácený 
poměr 
 
QUADERNO DEGLI 
ESERCIZI 
2 
influenza: chřipka 
3 
agitato: neklidný 
inferno: peklo 
riscaldamento: vytápění, 
topení 
4 
da un pezzo: už před 
nějakou dobou 
sposa: nevěsta 
9 
brillante: skvělý 
aspettarsi: očekávat 
figura: dojem, zdání 
11 
carta d’identità: občanský 
průkaz 
identità: totožnost, identita 
commettere (p.p. 
commesso): dopustit se 
(čeho) 
leggerezza: lehkomyslnost 
imperdonabile: 
neodpustitelný 

12 
casco: přílba, helma 
13 
anticipo: záloha 
16 
robusto: robustní, mohutný 
17 
entro: do (kdy) 
18 
nei vostri confronti: vůči 
vám 
un’ora di anticipo: s 
hodinovým předstihem 
anticipo: předstih, náskok; 
záloha 
autogrill, l’ (m.): 
občerstvovací stanice u 
dálnice 
19 
ceramica: keramika 
fine: tenký, křehký 
20 
preoccupazione: starost 
pianeta, il: planeta 
21 
pensione: penzión 
fama: věhlas 
accomodarsi: usadit se, 
udělat si pohodlí 
intimità: intimita, blízkost 
22 
attrezzare: vybavit 
(nástroji) 
rilassarsi: uvolnit se, 
relaxovat 
Test finale 
A 
fianco: bok 
B 
il pieno di benzina: plná 
nádrž (benzínu) 
C 
dimensione: rozměr, míra 
2° test di ricapitolazione 
(unità 4 e 5) 
A 
domestica: služebná 
attentamente (avv.): 
pozorně 
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B 
di tutto cuore: z celého 
srdce 
C 
educatamente (avv.): 
vychovaně, dle dobrých 
způsobů 
D 
tramonto: západ slunce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


