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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 

 
UNITÀ 6 Andiamo 
all’opera? 
LIBRO DELLO 
STUDENTE 
Per cominciare 1 
barbiere, il: holič 
In questa unità... 
indefinito: neurčitý 
A1 
libretto: libreto, operní text 
detto tra noi: čistě mezi 
námi 
verso: verš 
dal momento che...: když 
už tam budete... 
godersi: užít si 
in pace: v klidu 
atto: akt, jednání 
(divadelní) 
A3 
i ruoli sono capovolti: role 
jsou obrácené 
capovolgere (p.p. 
capovolto): otočit, obrátit na 
druhou stranu 
accomodarsi: vstoupit; 
usadit se 
A5 
desueto: zastaralý, vyšlý z 
užívání 
di lusso: luxusní 
A7 
quadratino: čtvereček 
B 
fenomeno: fenomenální, 
neobyčejné povahy 
 
 

B1 
teatralità: 
melodramatičnost, 
divadelnost 
curiosità: zajímavost 
coro: sbor, chór 
ecclesiastico: kostelní 
canto: zpěv 
gioventù, la: mládí 
affamato: hladový 
debuttare: poprvé 
vystoupit, debutovat 
stagione: divadelní sezóna 
al di là di...: na druhé 
straně... 
brillante: oslnivý, skvělý 
dramma, il: drama 
minaccia: výhrůžka, hrozba 
tradimento: zrada 
compagno: druh, přítel; 
životní partner 
malattia: nemoc 
polmonare: plicní 
emorragia: krvácení 
delirare: třeštit, šílet 
sofferenza: utrpení 
personalità: osobnost, 
osobitost 
debutto: první veřejné 
vystoupení, debut 
aria: árie 
recital, il: recitál 
antologia: antologie, výbor, 
z (čeho) 
apparizione: výstup 
notorietà: proslulost 
socialmente (avv.): 
společensky 

beneficenza: dobročinnost 
partecipazione: účast 
stella: hvězda, star 
B2 
ostacolo: překážka 
B3 
ispirare: inspirovat 
luccicare: třpytit se, házet 
odlesky 
terrazza: terasa 
schiarirsi: zjasnit, rozjasnit 
sciogliere (p.p. sciolto): 
rozvázat, rozpustit 
vena: žíla 
lampara: lampa (na lodi) 
scia: brázda, podlouhlá 
stopa 
elica: lodní šroub, vrtule 
dolore, il: bolest 
morte, la: smrt 
lacrima: slza 
affogare: utopit (se) 
mimica: mimika, 
gestikulace, pantomima 
scordare: zapomenout, 
pustit z hlavy; rozladit 
voltarsi: otočit se 
splendere: blyštit se, 
lesknout se 
assai (avv.): hodně, moc 
soffocare: zadusit (se) 
B6 
da parte mia: ode mne 
B7 
narrare: vyprávět, 
pojednávat (o čem) 
tragico: tragický 
gelosia: žárlivost 
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manifestare: projevovat, 
ukázat; dokazovat 
C2 
convenire (p.p. convenuto): 
hodit se, být prospěšný 
C4 
contrariamente (avv.): 
proti tomu, naopak 
costruzione: konstrukce 
C5 
completamente (avv.): 
zcela, úplně 
a dirotto: prudce, jako z 
konve 
D1 
insolito: neobvyklý 
fischiare: pískat, vypískat 
(koho) 
palco: jeviště, scéna 
sostituto: náhradník 
D2 
trasmettere (p.p. 
trasmesso): vysílat 
giornale radio, il: 
radiožurnál 
D3 
sceneggiata: nepříjemná 
scéna 
rappresentazione: 
předvedení, představení 
prima: premiéra 
mondanità: mondénnost, 
přítomnost VIP 
celeste: světle modrý 
gradire: ocenit 
vergogna: hanba 
platea: hlediště (přízemí) 
primo tempo: první část 
applauso: potlesk 
fischio: hvízdot, pískot 
perplesso: na rozpacích, 
per plex 
intervallo: přestávka 
sovrintendente, il: vedoucí, 
zodpovědná osoba 
rincrescimento: lítost, 
politování 
riscaldamento: 
rozezpívání, rozcvička 
intanto (avv.): mezitím 

ripagare: odplatit, odměnit 
performance, la: výkon 
accaduto: událost, příhoda 
buttare: hodit 
di corsa: narychlo, v běhu 
rimborso: náhrada 
(finanční), peníze nazpět 
D4 
radiofonico: rozhlasový 
D5 
in corsivo: psaný kurzívou 
corsivo: kurzíva, ležaté 
písmo 
domattina (avv.): zítra ráno 
tale: takový, podobný; 
jeden, ten a ten 
D6 
appieno (avv.): zcela, plně  
seno: prsa, hruď; klín, lůno, 
nitro 
libare: vychutnávat, popíjet 
piuma: pírko 
mutare: měnit, změnit, 
proměnit 
amabile: přívětivý, laskavý 
leggiadro: rozkošný, 
půvabný, spanilý 
pianto: pláč 
riso: smích 
menzognero: prolhaný, 
falešný, klamný 
misero: ubohý, nešťastný; 
chudý 
affidarsi: spoléhat se na 
(koho) 
confidare: svěřit (co komu) 
mal cauto: neopatrný, 
nerozvážný 
cauto: opatrný, obezřetný, 
rozvážný 
brindare: připíjet 
prudente: opatrný 
D8 
mi danno proprio ai nervi: 
opravdu mi lezou na nervy 
E1 
soprano, il: soprán 
orchestra: orchestr 
 
 

E3 
botteghino: divadelní 
pokladna 
o meno: nebo i ne 
E5 
black out, il: plošný 
výpadek elektrického proud 
Conosciamo l’Italia 
L’opera italiana 
non a caso: nikoli náhodou 
Gioacchino Rossini 
ritirarsi: stáhnout se 
buffo: komický 
gazza ladra: straka 
zlodějka 
drammatico: dramatický 
Giacomo Puccini 
trionfo: triumf, velký 
úspěch 
spensierato: lehkomyslný, 
lehkovážný, bezstarostný 
vicenda: příběh, zápletka 
ruotare: točit se 
amante: milenec/milenka 
suicidarsi: spáchat 
sebevraždu 
Giuseppe Verdi 
ali, le (sg. l’ala): křídla (sg. 
křídlo) 
dorare: pozlatit 
ebreo: Žid  
prigioniero: vězeň, 
uvězněný 
Risorgimento: italské 
společenské emancipační 
hnutí 19. století 
patriottico: vlastenecký 
trilogia: trilogie 
per sbaglio: omylem 
sbaglio: omyl 
eroe, l’ (m.): hrdina 
opporsi (p.p. opposto): 
postavit se na odpor, vzepřít 
se 
camelia: kamélie 
sventura: neštěstí, rána 
osudu 
consolare: utěšovat 
vespro: nešpory 
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patrioti, i (sg. il patriota): 
vlastenci (sg. vlastenec) 
onorare: uctívat, ctít 
lanciare: vypustit, vyslat 
acrostico: akrostich 
destino: osud 
ambientare: umístit 
commozione: pohnutí, 
dojetí 
spegnersi (p.p. spento): 
pohasnout 
melodramma, il: 
melodrama, opera 
cavalleria rusticana: 
cavalleria rusticana (název 
opery)  
cavalleria: rytířstvo; jízda, 
kavalérie 
rusticano: venkovský, 
selský, lidový 
questione d’onore: otázka 
cti 
onore: čest 
librettista: libretista, autor 
libret 
Glossario  
sereno: klidný, vyrovnaný 
preoccupazione: starost 
tematico: tématický 
stilistico: stylistický 
sacrificare: obětovat 
ideale, l’ (m.): ideál 
danno: škoda, poškození, 
ztráta, újma 
acronimo: akronym, 
zkratkové slovo 
accompagnamento: 
doprovod 
Autovalutazione 
peggiorare: zhoršit se 
Appendice grammaticale 
esitare: váhat 
Appendice situazioni 
comunicative 
B 
pianta: mapka, schéma 
contribuire: přispět 
allestimento: výprava 
(divadelní) 
 

QUADERNO DEGLI 
ESERCIZI 
1 
bidone, il: popelnice, 
kontejner 
riciclaggio: recyklování 
comprensivo: 
srozumitelný, jasný 
immediatamente (avv.): 
ihned, okamžitě 
2 
avere cura (di): opatrovat 
(koho) 
leggibile: čitelný 
7 
mal di schiena, il: bolest 
zad 
schiena: záda, hřbet 
ragioniere, il: účetní 
azione: akcie 
società: společnost 
8 
faccenda: záležitost 
pettegola: klepna, drbna 
prendersela: mít na někoho 
spadeno 
9 
di persona: osobně 
10 
pinacoteca: obrazárna 
11 
scottarsi: spálit se 
12 
sincerità: upřímnost 
13 
franchezza: otevřenost, 
jasnost 
disperarsi: zoufat 
14 
fare colpo (su): udělat 
dojem, zapůsobit 
mercatino: pouliční trhy, 
stánkový prodej 
16 
abbronzarsi: opalovat se 
creme abbronzanti: 
opalovací krémy 
abbronzante: opalovací 
ombrellone: slunečník 
inedito: nevydaný 

iniziativa: iniciativa 
creativo: tvořivý, kreativní 
18 
connettore: spojovací 
výraz 
19 
prescegliere (p.p. 
prescelto): vybrat, zvolit 
manifestante: manifestující 
contestazione: protest; 
popření 
consueto: obvyklý 
sindacato: odbory 
immancabile: ten, co 
nemůže chybět 
animalista: bojovník za 
práva zvířat 
no global: antiglobalista 
pacifista: pacifista, 
mírutvorce 
protestare: protestovat 
dare eco: nechat zaznít 
eco, l’ (m. o f., pl. gli echi): 
ozvěna 
come del resto: jako 
ostatně 
nel complesso: v celku, v 
podstatě 
pacifico: mírumilovný 
amarezza: hořkost, 
zahořklost 
spiare: špehovat 
distante: daleký, vzdálený 
rituale, il: rituál 
spalla: záda; rameno 
20 
conservatorio: konzervatoř 
separazione: rozvod; 
rozchod 
rivale: soupeřka, rivalka 
Test finale 
A 
chiacchiera: drb, klep 
B 
allievo: žák, student 
coordinamento: aranžmá, 
koordinace 
cartellone, il: plakát, 
oznámení, program 
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ripensare: myšlenkově 
přehodnotit 
rimontare: nově uspořádat 
appositamente (avv.): 
přesně, právě 
regio: královský 
parallelo: paralelní 
comicità: komičnost 
shakesperiano: 
shakespearovský 
collaudare: prozkoušet, 
přezkoušet 
coinvolgente: strhující, 
uchvacující 
fusione: fúze, syntéza, 
spojení 
recitazione: recitace 
impresa: podnik 
attitudine: nadání, vlohy, 
sklon 
entusiasmare: vzbudit 
nadšení 
entusiasmante: vzbuzující 
nadšení 
stagnina: klempířka 
 
 
UNITÀ 7 Andiamo a 
vivere in campagna 
LIBRO DELLO 
STUDENTE 
Per cominciare 2 
inquinamento: znečištění 
životního prostředí 
smog, lo: smog 
Per cominciare 4 
casetta: domek 
In questa unità... 
immobiliare: realitní, 
týkající se nemovitostí 
ecologia: ekologie 
associazione: sdružení, 
asociace 
ambientalista: zabývající 
se ochranou životního 
prostředí 
agriturismo: dovolená na 
zemědělské usedlosti 
A1 
inferno: peklo 

insopportabile: 
nesnesitelný 
razza: rasa, druh 
ecologico: ekologický 
ecologista: ekologický 
aktivista 
oggigiorno (avv.): dnes, v 
dnešní době 
A4 
a me fa molto comodo: 
mně je to velmi pohodlné 
irrespirabile: nedýchatelný 
ma che ti è preso oggi?: co 
to máš dneska za nápady? 
B1 
metro quadrato: metr 
čtvereční 
costruzione: stavba, 
výstavba  
riscaldamento autonomo: 
samostatné topení 
riscaldamento: topení 
autonomo: samostatný 
ammobiliare: zařídit 
nábytkem 
B2 
cucina abitabile: obytná 
kuchyň 
abitabile: obytný 
doppi servizi: dvojí 
příslušenství, dvojí toalety 
ripostiglio: špajz, komora 
cantina: sklep 
termoautonomo: tepelně 
nezávislý 
recentissimo: čerstvý, 
velmi nedávný 
edificazione: výstavba 
ampio: prostorný 
abitativo: obývací 
mq (metro quadro/m2 
(metr čtvereční) 
quadrato): čtvereční 
riordinare: přebudovat, 
přestavět 
d’epoca: dobový, historický 
monolocale: jednopokojový 
byt 
arredare: zařizovat 
(nábytkem) 

angolo cottura, l’ (m.): 
kuchyňský kout 
B4 
marmo: mramor 
pietra: kámen 
ceramica: keramika, 
dlaždice 
cemento: beton, cement 
C6 
opuscolo: brožura 
ciclabile: pro cyklisty 
combinare: spojit, 
kombinovat 
mobilità: pohyblivost, 
hybnost; mobilnost 
civiltà: civilizace, kultura; 
zdvořilé chování 
integrarsi: sjednotit se, 
integrovat se 
incoraggiare: podporovat, 
povzbudit 
attuazione: uskutečnění, 
provedení 
salvaguardare: ochraňovat 
drastico: drastický 
inquinante: zamořující 
incremento: růst, přibývání 
coda: fronta, kolona (aut) 
multa: pokuta 
introvabile: k nenalezení, 
nesehnatelný 
rapidamente (avv.): rychle 
invivibile: nesnesitelný, 
ekologicky závadný 
C8 
liberamente (avv.): volně, 
svobodně 
D1 
misurare: měřit, poměřovat 
D2 
ambientale: týkající se 
životního prostředí 
raccolta differenziata: 
tříděný sběr odpadu 
differenziare: třídit, dělat 
rozdíl 
D3 
attuale: současný 
cortile, il: dvůr 
a piedi nudi: bos 
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nudo: nahý 
prato: louka 
respirare: dýchat, 
vdechovat 
scordarsi: zapomenout 
comperare: koupit 
catrame, il: asfalt, dehet 
erba: tráva 
criticare: kritizovat 
D5 
pallido: bledý 
fantasma, il: strašidlo 
E1 
impazzire: zbláznit se, 
bláznit 
eolico: větrný 
geotermico: geotermální 
idrogeno: vodíkový; vodík 
esperimento: pokus 
elettricità: elektřina 
alimentare: napájet 
biodiesel, il: bio dieselový 
motor 
E2 
impatto: dopad 
occidente, l’ (m.): Západ  
fare la parte del leone: mít 
lví podíl 
esaurimento: vyčerpání 
paesi in via di sviluppo: 
rozvojové země 
subire: trpět, nést 
(důsledky) 
esclusivamente (avv.): 
výhradně, výlučně 
ecosistema, l’ (m.): 
ekosystém 
capacità: kapacita, 
únosnost 
pianeta, il: planeta 
arco: rozmezí (časové) 
generazione: generace 
allegramente (avv.): vesele, 
radostně 
rigenerabile: obnovitelný 
all’infinito: do nekonečna 
infinito: nekonečno 
prossimo al collasso: 
blízký zhroucení 
collasso: zhroucení, kolaps 

umanità: lidstvo 
costringere (p.p. costretto): 
nutit, přinutit 
imbarcarsi: odletět 
sopravvivere (p.p. 
sopravvissuto): přežít 
E3 
effetto serra: skleníkový 
efekt 
effetto: účinek, efekt 
serra: skleník 
spreco: plýtvání 
riciclare: recyklovat 
E5 
single: single, nepárově 
žijící člověk 
scoraggiarsi: ztrácet 
odvahu 
F1 
danneggiare: poškozovat, 
škodit 
rinnovabile: obnovitelný 
sprecare: plýtvat 
proteggere (p.p. protetto): 
chránit, ochraňovat 
in via d’estinzione: 
ohrožený vyhynutím svého 
druhu 
estinzione: vyhynutí 
F2 
al sicuro: v bezpečí 
F5 
agenzia immobiliare: 
realitní kancelář 
F6 
scienziato: vědec 
priorità: priorita 
Conosciamo l’Italia 
Gli italiani e l’ambiente 
L’agriturismo 
agricolo: zemědělský 
fattoria: usedlost, farma 
gradualmente (avv.): 
postupně 
condividere (p.p. 
condiviso): sdílet, dělit se 
nel corso di...: v průběhu... 
a contatto con...: ve styku 
s... 
contatto: styk, kontakt 

coltivare: pěstovat 
(rostliny) 
allevamento: chov (zvířat) 
agrituristico: související s 
agroturistikou 
molteplice: mnohostranný, 
početný, různorodý 
ristorazione: restaurační 
služby 
didattico: didaktický, 
výukový 
scolaresca: skupina žáků 
nebo studentů 
degustazione: degustace, 
ochutnávka 
in crescita: v růstu, 
rostoucí, narůstající 
crescita: růst 
salvaguardia: ochrana 
rurale: venkovský 
permanenza: pobyt, 
zůstávání; trvání 
soggiornare: trávit pobyt 
imitare: napodobovat 
trattenere: zadržet, udržet 
Legambiente 
tutela: hájení, krytí, obrana 
difesa: ochrana 
quotidianamente (avv.): 
každodenně 
battaglia: bitva 
affiancare: přiřadit, 
přidružit 
circolo: kroužek 
campagna: kampaň, 
informační akce 
goletta: dvoustěžňový 
škuner 
volontariato: 
dobrovolnictví 
spiaggia: pláž 
volontario: dobrovolník 
parco nazionale: národní 
park 
coscienza: uvědomování si, 
vědomí 
trekking, il: trekking 
ecoturismo: ekoturistika 
paesaggio: krajina 
escursionista: výletník 
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sentiero: stezka, pěšina  
Glossario  
giudicare: posoudit 
riunirsi: sjednotit se 
iniziativa: počin, iniciativa 
in funzione di...: kvůli 
(čemu)..., za účelem... 
sensibilità: vnímavost 
determinato: určitý, jistý 
Autovalutazione 
riciclabile: recyklovatelný 
esaurirsi: vyčerpat se 
alluvione: povodeň, 
záplava 
riciclaggio: recyklování 
Appendice grammaticale 
esperto: zkušený, 
kvalifikovaný; odborný 
Appendice situazioni 
comunicative 
B 
delizioso: nádherný 
villetta: vilka 
bifamiliare: 
dvougenerační, pro dvě 
rodiny 
immediatamente (avv.): 
okamžitě 
terrazzo: terasa 
rustico: venkovský, 
rustikální 
deposito: úložný prostor, 
sklad 
allarme, l’ (m.): poplašné 
zařízení, alarm 
casolare, il: domek; 
chalupa, chata 
divisibile: rozdělitelný, 
rozčlenitelný 
rifugio: úkryt, útočiště 
immergersi (p.p. immerso): 
ponořit se  
sottotetto: podkroví, půda 
nucleo: jádro, jednotka 
 
QUADERNO DEGLI 
ESERCIZI 
1 
cucciolo: mládě 
 

2 
evidentemente (avv.): 
zjevně, očividně 
da morire: k smrti 
diffidente: nedůvěřivý, 
podezíravý 
3 
scadenza: vypršení, lhůta 
rimandare: odkládat, 
odsouvat dopředu 
4 
cartello: cedule 
5 
rompere con...: rozejít se (s 
kým) 
convegno: konference 
6 
andare in pensione: jít do 
důchodu 
pensione: důchod 
in orario: včas 
cagnolino: pejsek 
9 
pretendere (p.p. preteso): 
vyžadovat, nárokovat si 
11 
dimostrare: ukázat, 
dokázat, předvést 
guarire: uzdravit se 
13 
connettivo: spojovací výraz 
dare un passaggio: svézt 
(někoho) 
passaggio: projetí; vjezd; 
průjezd; pasáž; část 
rimproverare: vyčítat 
15 
critico: kritický 
isolato: osamělý, izolovaný 
18 
perturbazione: porucha 
(atmosférická) 
preparativo: příprava 
sostenibile: udržitelný 
istituzionale: 
institucionální, základní 
19 
degrado: úpadek, rozklad 
fondatore: zakladatel 
naturalista: přírodovědec 

biologo: biolog 
principe, il: princ 
Test finale 
A 
urgente: bezodkladný, 
naléhavý, urgentní 
B 
morbidamente (avv.): 
měkce, jemně, vláčně 
strisciare: plazit se 
serpente, il: had 
laboratorio: laboratoř; 
dílna 
vernice, la: barva, lak 
chimico: chemický 
primaverile: jarní 
sgradevole: nepříjemný, 
nemilý 
odore: pach 
indescrivibile: 
nepopsatelný 
deodorante, il: deodorant 
candela: svíčka 
aromatico: vonný, 
aromatický 
violetta: fialka 
 
 
UNITÀ 8 Tempo libero e 
tecnologia 
LIBRO DELLO 
STUDENTE 
In questa unità... 
congratularsi: gratulovat, 
blahopřát (komu) 
disapprovazione: 
nesouhlas, nelibost 
inventore: vynálezce 
A1 
stufo: otrávený, omrzelý 
effetti: efekty 
isolarsi: izolovat se, 
odříznout se 
estroverso: otevřený, 
extrovertní 
socievole: společenský 
superficiale: povrchní 
c’entra: má co s čím dělat 
pub, il: hospoda 
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realtà virtuale: virtuální 
realita 
virtuale: virtuální 
a proposito: mimochodem, 
když už je o tom řeč 
A5 
riguardante: týkající se 
A8 
miliardario: miliardář 
cieco: slepý, nevidomý 
lira: lira (it. platidlo před 
eurem) 
miliardo: miliarda 
pensione: důchod 
lotteria: loterie 
B1 
reazione: reakce 
B2 
approvare: přitakání, 
potvrzení 
B5 
avvisare: upozornit 
C3 
segnalare: hlásit, oznámit; 
doporučit pozornosti 
megafono: megafon 
utente: uživatel 
imporre (p.p. imposto): 
uložit, zavést, vynucovat si 
fase, la: fáze, stádium 
pionieristico: průkopnický 
frutto di...: výsledek 
(čeho)... 
consentire: připustit, 
povolit; strpět 
dichiarazione d’amore: 
vyznáni lásky 
dichiarazione: vyznání, 
prohlášení 
cerimonioso: obřadný 
Ch.imo (Chiarissimo): 
Velevážený  
grottesco: groteskní 
disegnino: malůvka, 
obrázek 
canzoncina: písnička 
in confidenza: v důvěrném 
vztahu 
confidenza: důvěrnost 
punire: potrestat, vytrestat 

rassicurazione: duševní 
posila, pocit jistoty 
chiocciolina: šneček 
rifilare: dát, vrazit (co 
někam) 
eccessivo: přehnaný 
sintassi, la: syntax, skladba 
ortografia: pravopis 
perdonabile: omluvitelný 
virgolette: uvozovky 
C5 
indovinare: uhodnout, 
odhadnout 
abuso: zneužívání 
incollato: přilepený 
dipendenza: závislost 
patologia: patologie 
terapia: terapie, léčba 
C6 
tribunale, il: soud 
condannare: odsoudit 
circostante: okolní 
curare: léčit 
disintossicazione: léčba 
závislosti 
C7 
ci sentiamo: uslyšíme se 
pleonastico: pleonastický, s 
vícečetným výskytem 
D1 
pagina web: webová 
stránka 
promozionale: reklamní 
contrattuale: smluvní 
ricaricare: dobýt kredit 
assistenza: asistence, 
odborné poradenství 
ricaricabile: dobíjecí 
videochiamata: video 
telefonát 
videominuto: minuta video 
telefonátu 
attivare: aktivovat, uvést 
do provozu 
attivazione: aktivace 
attivabile: aktivovatelný 
riacquistabile: opětovně 
získatelný 
riacquistare: znovu získat, 
znovu nabýt, znovu koupit 

accedere: jít na, vstoupit 
pubblicizzare: dělat 
reklamu 
D3 
scommettere (p.p. 
scommesso): vsadit (se) 
D4 
pesare: vážit 
batteria: baterie 
D5 
individualmente (avv.): 
jednotlivě 
squillare: drnčet, zvonit, 
zvučet 
accorto: (příčestí minulé 
od) uvědomit si 
digerire: strávit, zažít 
cosina: věcička 
essere alle prese con...: 
potýkat se, zápasit (s kým, 
čím) 
essenza: podstata, esence 
squillo: zazvonění, 
zadrnčení 
bloccarsi: zastavit se, 
zablokovat se 
scostumato: nevychovanec 
giustificare: ospravedlnit 
disturbo: vyrušení, rušení 
arrecare: způsobit, 
přivodit; přinést 
giovanotto: mladík 
partecipe: účastný, účasten 
approfittare: využít 
piazzare: strčit, vrazit (co 
někam) 
salutino: krátký pozdrav 
pressappoco (avv.): asi, 
přibližně, zhruba 
E1 
stampante, la: tiskárna 
lettore cd, il: čtečka CD 
altoparlante, l’ (m.): 
reproduktor 
processore: procesor 
memoria: paměť 
cavo: kabel 
filo: kabel 
allegato: příloha 
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E2 
griglia: tabulka, mřížka 
tasto: klávesa  
E4 
certificato: certifikát, 
potvrzení 
suoneria: zvonění 
giustificarsi: ospravedlnit 
se 
Conosciamo l’Italia 
Scienziati e inventori 
italiani 
contributo: příspěvek 
progresso: pokrok, rozvoj, 
postup vpřed 
Galileo Galilei 
fondatore: zakladatel 
sperimentale: 
experimentální, pokusný 
meccanica: mechanika 
termoscopio: termoskop 
(indikuje změny teplot v 
tělesech) 
ideare: vymyslet, 
navrhnout 
compasso: kružítko, 
kružidlo 
perfezionare: zdokonalit 
telescopio: hvězdářský 
dalekohled, teleskop 
satellite, il: satelit; měsíc, 
měsíček 
Giove: Jupiter  
macchie solari: sluneční 
skvrny 
macchia: skvrna, flek 
solare: sluneční 
microscopio: mikroskop 
astronomico: astronomický 
Copernico: Koperník  
universo: vesmír 
inquisizione: inkvizice 
carcere, il: vezení 
rinnegare: zapřít, přestat 
uznávat 
copernicano: 
koperníkovský 
Alessandro Volta 
volt, il: volt 

unità di misura: jednotka 
míry 
cattedra di fisica: 
profesura fyziky 
cattedra: katedra, profesura 
elettroforo: elektrofor 
accumulare: akumulovat, 
hromadit 
carica: náboj 
pratico: praktický 
Antonio Meucci 
brevettare: patentovat 
causa: proces, kauza 
Guglielmo Marconi 
intuire: vytušit, domyslet 
se 
onda: vlna 
elettromagnetico: 
elektromagnetický 
trasmittente: vysílací 
ricevente: přijímací 
impressionante: úchvatný, 
působivý 
radiotelegrafico: 
telegrafický 
Atlantico: Atlantský oceán 
dedicarsi (a): věnovat se 
perfezionamento: 
zdokonalování 
radiotelegrafia: 
radiotelegrafie 
praticamente (avv.): 
vpodstatě, vlastně 
giustamente (avv.): právem 
influenzare: ovlivnit 
decisivo: rozhodující 
scienza: věda 
definitivamente (avv.): 
definitivně, jednou provždy 
telegrafo: telegraf 
senza fili: bezdrátový 
Leonardo da Vinci 
elicottero::vrtulník, 
helikoptéra 
ricostruzione: 
rekonstrukce, model 
Glossario  
intelligenza: inteligence 
circonferenza: obvod 
eretico: kacíř 

brevetto: patent 
Autovalutazione 
installazione: instalace 
clic, il: kliknutí 
Appendice grammaticale 
talvolta (avv.): někdy, 
občas 
lamentoso: žalostný, 
politování hodný 
Appendice situazioni 
comunicative 
B 
prospetto: přehled, 
prospekty 
continuo: stálý, nepřetržitý 
esercitazione: procvičování 
immediato: okamžitý 
concetto: koncepce, pojetí 
padronanza: ovládnutí 
partecipante: účastník 
motore di ricerca, il: 
vyhledávač 
motore: motor 
sicurezza: bezpečnost 
grafico: grafický 
formattazione: 
formátování 
modifica: změna 
gestione: spravování, řízení 
virus, il: virus 
navigazione: surfování (po 
internetu) 
formato: formát 
multimedialità: 
multimediálnost 
opzione: možnost 
diurno: denní 
pomeridiano: odpolední 
quota: kurzovné, cena 
kurzu 
comprendente: obsahující 
attestato di frequenza: 
osvědčení o absolvování 
attestato: osvědčení, 
potvrzení, certifikát 
 
QUADERNO DEGLI 
ESERCIZI 
3 
debito: dluh 
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4 
stop, lo: stop (dopravní 
značka) 
5 
mi gira la testa: točí se mi 
hlava 
10 
complicato: složitý, 
komplikovaný 
ciecamente (avv.): slepě 
11 
pezzetto: kousíček 
12 
scaffale, lo: regál, police 
13 
a voce: prostřednictvím 
hlasu 
preistoria: pravěk 
connessione: připojení 
i propri cari: naši drazí 
(zde: své drahé) 
rivoluzionario: revoluční, 
převratný 
dotare: vybavit, dotovat 
(čím) 
sensore: senzor, čidlo 
calore: teplo 
corporeo: tělesný 
applicazione: aplikace 
abbraccio: objetí 
ricambiare: opětovat, 
oplatit 
confortevole: příjemný 
microfibra: mikrovlákno 
necessariamente (avv.): 
nutně, nezbytně, 
bezpodmínečně 
innovativo: inovační 
14 
promozione: povýšení, 
postup 
15 
resistere (p.p. resistito): 
odolat 
tentazione: pokušení 
faccina: obličejík, tvářička 
tutt’ora (avv.): stále, dosud 
semi-serio: polovážný 
scherzoso: žertovný 
introduzione: úvod 

denotare: udávat (co), být 
označením (čeho) 
inserimento::vkládání, 
vložení 
radicato: hluboce 
zakořeněný 
testimoniare: svědčit 
detto: rčení, pořekadlo 
valido: platný 
16 
al plasma: plazmový 
plasma, il: plazma 
all’avanguardia: 
avantgardní, přední 
avanguardia: předvoj, 
avantgarda 
collegarsi: připojit se 
contemporaneamente 
(avv.): současně 
memorizzare: zapamatovat 
si, uložit do paměti 
Test finale 
A 
assurdo: absurdní, 
nesmyslný 
C 
congresso: kongres 
giustizia: spravedlnost 
ingiustamente (avv.): 
neprávem, nespravedlivě 
connazionale: krajan 
sbarcare: vylodit se 
enciclopedia: encyklopedie 
rivoluzionare: převrátit 
naruby 
D 
trasportare: přemístit, 
přenést 
3° test di ricapitolazione 
(unità 6, 7 e 8) 
A 
giovanotto: mladík 
E 
oroscopo: horoskop 
tenerci: záležet (komu na 
čem) 
 
 
 

UNITÀ 9 L’arte... è di 
tutti! 
LIBRO DELLO 
STUDENTE 
Per cominciare 1 
liuto: loutna 
Venere, la: Venuše  
Per cominciare 3 
meravigliarsi: divit se 
rubare: ukrást, odcizit 
arrestare: zatknout 
guardiano: hlídač 
fuggire: utéct, uprchnout 
In questa unità... 
forma passiva: pasívní tvar 
passivo: pasívní 
passivante: zpasívňující, 
vytvářející pasivnost 
A1 
restauro: restaurování 
Dio mio!: Pro Boha! 
a quanto pare: jak se zdá 
chi si è visto si è visto: pak 
nazdar; pak děj se vůle Páně 
cifra: suma, částka 
imprenditore: podnikatel 
commissionare: zadat 
objednávku 
custode: hlídač 
interrogare: vyslýchat 
sullo sfondo: v pozadí 
sfondo: pozadí 
A2 
sorprendere (p.p. 
sorpreso): překvapit 
incredibilmente (avv.): 
neuvěřitelně 
scappare: utéct 
A3 
riprendere (p.p. ripreso): 
snímat (kamerou) 
clamoroso: budící rozruch 
inviato: zpravodaj, 
korespondent 
inestimabile: nevyčíslitelný 
Beni culturali: 
Ministerstvo kultury 
bene, il: užitečnost, 
prospěch, zájem (veřejný) 
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al riguardo: týkající se, 
ohledně 
A4 
che fine hanno fatto...?: 
kde skončili...? 
A6 
forma attiva: aktivní tvar 
dipingere (p.p. dipinto): 
malovat 
zoo: ZOO 
concentrare: soustředit, 
cílit, směřovat 
A7 
comprensibile: 
pochopitelný, srozumitelný 
collezionista: sběratel 
inaugurare: slavnostně 
otevřít 
A8 
fabbricare: vyrobit 
B2 
assicurare: ujistit, ujišťovat 
B4 
risalire: zpětně dojít 
viaggiatore: cestující 
B5 
al più presto: co nejdříve 
B6 
didascalia: popisek (k 
obrázku) 
scolpire: vysochat 
collocare: umístit 
affrescare: vymalovat 
freskou 
volta: klenba 
affresco: freska 
giudizio universale: 
Poslední soud 
universale: obecný, 
všeobecný, obecně platný 
risistemazione: nové 
uspořádání 
cupola: kupole 
figura: postava 
biblico: biblický 
giudice: soudce 
riemergere (p.p. riemerso): 
znovu vyvstat, znovu se 
vynořit 

autentico: autentický, 
původní 
condanna: odsouzení 
definitivo: konečný 
peccatore: hříšník 
C2 
finanziare: financovat, 
finančně podporovat 
gigante, il: gigant, obr 
raffigurare: znázornit, 
zachytit, vypodobnit 
appariscente: nápadný 
semiaffondato: napůl 
ponořený, polo potopený 
giacere: ležet, nacházet se 
C4 
riformulare: přeformulovat 
merce, la: zboží 
quanto prima: co nejdříve 
C5 
annunciazione: Zvěstování 
Panny Marie 
adorazione: klanění se 
magi, i (sg. il magio): 
mágové, mudrcové, (tři) 
králové (sg. král) 
incompiuto: nedokončený 
al servizio di...: ve 
službách... 
scultore: sochař 
scenografo: scénograf 
roccia: skála 
enigmatico: záhadný 
avanzare: vyvíjet, spřádat, 
rozpřádat (co) 
ammiratore: obdivovatel 
applicare: užívat, 
uplatňovat, aplikovat 
tecnica: technika 
sfumato: stínování, 
odstíněnost 
chiaroscuro: šerosvit 
sperimentazione: 
experimentování, zkoušení 
anatomia: anatomie 
astronomia: astronomie 
idraulica: hydraulika 
ottica: optika 
carro armato: tank 

rivoluzionario: převratný, 
revoluční 
manoscritto: rukopis 
schizzo: skica 
pittura: malířství 
apostolo: apoštol 
Gesù: Ježíš  
D1 
etichetta: etiketa, štítek, 
viněta 
divano tre posti: trojmístná 
pohovka 
a partire da...: od... 
bontà: dobrota, dobrá chuť 
stagionare: uležet, uzrát 
confezionare: zabalit 
D4 
versione: verze, varianta, 
podoba 
rondine, la: vlaštovka 
gallo: kohout 
topo: myš 
confessare: svěřit, 
vyzpovídat se 
nuocere (p.p. 
nociuto/nuociuto): škodit, 
působit škodu 
appetito: chuť 
buoi, i (sg. il bue): voli (sg. 
vůl) 
panni: pleny, hadry 
D7 
sacrificio: oběť, odříkání 
E1 
per natura: z přirozenosti 
lupa: vlčice 
lupetto: vlčí mládě 
disperazione: zoufalství 
ammazzare: zabít 
mordere (p.p. morso): 
kousat, pokousat 
grotta: jeskyně 
laggiù (avv.): (tam) dole 
materasso: matrace 
petto: hruď, prsa 
mi mise una pulce nasadit 
brouka  
nell’orecchio: do hlavy 
(komu) 
pulce, la: blecha 
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morso: kousnutí 
bene, il: dobrá věc 
ebbene: nuže, tedy; tak 
religione: náboženství 
F1 
astratto: abstraktní 
F2 
natura morta: zátiší 
ritratto: portrét 
F5 
riproduzione: reprodukce 
Conosciamo l’Italia 
L’arte in Italia 
movimento: směr, hnutí 
Dal 1600 a oggi 
reggia: královský palác, 
rezidence 
nomi di spicco: významná 
jména 
spicco: důležitost, 
významnost 
conversione: obrácení (na 
víru) 
esercitare: mít vliv, 
vykonat (co) 
realista: realistický 
impegnato: angažovaný 
caratteristico: typický 
allungare: prodlužovat 
lineare: lineární 
risentire (di): nést stopy 
(čeho) 
cubismo: kubismus 
futurista: futuristický 
continuità: kontinuita, 
spojitost, nepřetržitost 
retro: zadní strana 
L’arte contemporanea è... 
a portata di mano! 
contemporaneo: současný 
a portata di mano: na 
dosah ruky 
predecessore: předchůdce 
su commissione: na 
objednávku 
commissione: objednávka, 
zakázka; příkaz, nákup 
grattacielo: mrakodrap 
estetica: estetický vkus, 
smysl pro krásu 

degno: důstojný 
eredità: dědictví 
designer: designér 
sinuoso: vlnitý; klikatý 
scheggia: tříska 
pendolino: pendolino 
(vlak); moudivláček (pták) 
futurismo: futurismus 
Glossario  
dinamismo: dynamika 
lodare: chválit 
curva: křivka, zatáčka 
ondulato: zvlněný, 
kudrnatý 
Autovalutazione 
riallacciarsi: odvolávat se 
(na co) 
Appendice grammaticale 
per corrispondenza: na 
dálku, korespondenčně 
perifrastico: opisný, 
perifrastický 
Appendice situazioni 
comunicative 
B 
suddividere (p.p. 
suddiviso): rozčlenit, 
vnitřně dělit 
splendidamente (avv.): 
nádherně, úžasně 
allestire: uspořádat, 
instalovat (výstavu) 
offuscare: zatemnit, zamžít, 
zastínit 
tramonto: západ slunce 
combattimento: souboje, 
boje, utkání 
cruento: krvavý 
gladiatore: gladiátor 
feroce: divoký, dravý, 
zuřivý 
cumulativo: hromadný, 
souhrnný; vše zahrnující 
validità: platnost 
cripta: krypta 
tomba: hrobka 
visitatore: návštěvník 
 
 

QUADERNO DEGLI 
ESERCIZI 
1 
caricare: naložit, nakládat 
2 
eseguire: realizovat, 
provádět, vykonávat 
3 
sospetto: podezřelý 
4 
guasto: porucha, závada 
gattino: koťátko 
5 
elevato: vysoký 
9 
gallerista: galerista, majitel 
galerie 
sentenza: rozsudek 
antiquario: antikvář 
commissario: komisař 
10 
frigo: lednice 
11 
offesa: urážka 
villaggio turistico: 
turistické městečko 
13 
proibire: zakázat 
14 
investimento: investice 
fonte, la: zdroj 
recentemente (avv.): 
nedávno 
cancro: rakovina 
colpo di fortuna: šťastná 
náhoda 
mosaico: mozaika 
16 
riscoprire (p.p. riscoperto): 
znovu objevit 
17 
ne ho fin sopra i capelli: 
mám toho plné zuby 
18 
incrociare: (zde) založit 
ruce, stávkovat 
bonus, il: bonus, příplatek 
derivante: pocházející 
chiasso: hluk, rámus, lomoz 
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20 
portatore di handicap: 
handicapovaný občan 
raro: vzácný 
catastrofe, la: katastrofa, 
neštěstí 
archeologico: 
archeologický 
apposito: příslušný, k 
příslušnému účelu 
vytvořený 
Test finale 
A 
restaurare: restaurovat 
autorizzare: autorizovat, 
pověřit 
rinviare: odložit 
anonimo: anonymní 
inaugurale: zahajovací 
B 
dettaglio: drobnost, detail 
C 
rassegna: přehlídka, 
festival 
archivio: archiv 
multimediale: 
multimediální 
migrazione: migrace, 
změna sídla 
omaggio: pocta 
nazifascista: 
nacistickofašistický 
filmato: film 
illustrare: osvětlovat, 
vysvětlovat 
educare: vychovávat 
cronaca: události, denní 
zprávy 
proiezione: promítání 
inseguire: pachtit se (po 
čem), honit se (za čím) 
 
 
UNITÀ 10 Paese che vai, 
problemi che trovi 
LIBRO DELLO 
STUDENTE 
Per cominciare 1 
tizio: týpek, chlápek 

porta blindata: 
bezpečnostní dveře, 
pancéřové dveře 
blindato: obrněný, 
pancéřový 
Per cominciare 4 
mascherare: zamaskovat, 
maskovat 
In questa unità... 
discorso diretto: řeč přímá  
discorso indiretto: řeč 
nepřímá 
A1 
capitare: stát se, přihodit se 
(co komu) 
questura: kvestura, 
policejní úřad 
evidentemente (avv.): 
očividně, jak je vidět 
assurdo: absurdní 
all’opera: při práci, v akci 
camion, il: kamión 
trasloco: stěhování 
travestirsi: převléci se, 
přestrojit se 
facchino: nosič 
che faccia tosta!: to je ale 
drzost! 
tosto: drzý, nestoudný 
umidità: vlhko 
portone, il: vstupní dveře, 
brána 
colmo: vrchol 
tranquillamente (avv.): v 
poklidu, poklidně 
A3 
disperato: zoufalý 
toh: podívejme se!, hele!  
gentilmente (avv.): laskavě, 
zdvořile 
gentiluomo: džentlmen, 
kavalír 
A6 
passaggio: přechod, 
přeměna 
cambiamento: změna 
permanere (p.p. permaso): 
přetrvávat, zůstat 
B1 
messa: mše 

fare la comunione: jít k 
přijímání (v katolické 
církvi) 
comunione: přijímání 
vorrebbe dargliele: chtěl 
by mu jich nandat 
bastone, il: hůl 
bimbo: děcko 
arrendersi (p.p. arreso): 
vzdát se, podrobit se, 
kapitulovat 
rispetto: úcta, respekt 
B2 
droga: drogy 
razzismo: rasismus 
aborto: potrat 
divario: rozpor 
B4 
infischiarsene: vykašlat se 
(nač) 
B6 
indicatore: ukazatel 
C2 
statistico: statistický 
tossicodipendente: drogově 
závislý 
in cura: v léčbě 
comunità: komunita 
laico: laický, světský, 
necírkevní 
C3 
con me hai chiuso: u mě už 
máš smůlu 
C5 
fatica: námaha 
affetto: cit, láska 
struttura: struktura, 
organizace 
rimandare: odkládat (co) 
diminuire: zmenšovat se, 
tenčit se 
via d’uscita: východ, cesta 
ven  
malavita: zločinecké 
podsvětí 
traffico: obchod (především 
nezákonný) 
stupefacente, lo: omamná 
látka 
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una volta per tutte: jednou 
pro vždy 
presidenza: předsednictvo 
consiglio dei ministri: 
vláda 
stanchezza: únava 
sforzo: námaha, úsilí 
spaccio: prodej, šíření 
D1 
arresto: zatčení 
prigione, la: vězení 
delinquente: zločinec, 
delikvent 
rapina: únos 
spacciatore: překupník, 
dealer 
pena: trest 
D2 
CENSIS: italský Národní 
statistický úřad 
zingaro: Rom, příslušník 
romského etnika 
microcriminalità: méně 
závažná kriminalita 
criminale: zločinci 
reato: trestný čin, zločin 
insicurezza: nejistota 
D3 
punizione: potrestání, trest 
evadere (p.p. evaso): 
uniknout, utéct 
arresti domiciliari: domácí 
vězení 
domiciliare: domácí 
convivenza: soužití 
caserma: stanice (policejní, 
vojenská) 
maresciallo: strážmistr 
militare: voják, příslušník 
ozbrojených složek 
evasione: útěk 
scontare: odpykat, odsedět 
(trest) 
domicilio: trvalé bydliště 
galera: vězení 
E1 
rifarsi una vita: začít nový 
život 
primo ’900: počátek 20. 
století 

E2 
vu’ cumprà, il: „chceš 
koupit“ (pouliční prodavač 
bez povolení) 
affettuoso: srdečný, 
příznivě nakloněný 
conciliare: smírně vyřešit, 
uvést v soulad 
compatrioti, i (sg. il 
compatriota): spoluobčané (sg. 
spoluobčan) 
ammucchiare: kupit, 
hromadit, nachumlat 
piroscafo: parník, paroloď 
offesa: urážka 
sbarcare: vylodit se 
fibra: lýko, dřevité vlákno 
bottiglione, il: velká láhev 
brillantina: brilantina, 
pomáda 
lucido: lesklý 
sceicco: šejk 
obolo: milodar, almužna 
accendino: zapalovač 
lavavetri, il: myč oken 
crudeltà: krutost 
alla ventura: nazdařbůh 
ventura: náhoda, osud; 
štěstěna 
E3 
selezionare: vybrat, 
vyčlenit 
parola chiave: klíčové 
slovo   
emigrato: emigrant, 
vystěhovalec 
immigrare: imigrovat, 
přistěhovat se 
E4 
odierno: dnešní 
E5 
allenatore: trenér 
F2 
calo: pokles 
F3 
incinta: těhotná 
disgrazia: neštěstí, nepřízeň 
dittatura: diktatura 
omicidio: vražda, zabití 
assassinio: vražda, zabití 

sfida: výzva; závod 
annoiare: nudit  
battersi: bít se, bojovat 
avvertire: vnímat, pocítit 
vuoto: prázdnota 
umiliazione: ponížení 
violentare: znásilnit 
buio: tma 
servirsi (di): používat (co) 
sguardo: pohled 
malvagio: zlomyslný, podlý 
schiavitù, la: otroctví, 
podřízenost 
ingiustizia: nespravedlnost 
muscolo: sval 
saldo: pevný 
fardello: ranec, břímě 
tenerezza: něžnost 
ordinare: přikázat, nakázat 
prepotente: zpupný, drzý, 
arogantní 
F5 
parità: rovnost 
sesso: pohlaví 
G1 
derivare: být odvozený, 
pocházet 
minacciare: ohrožovat 
G3 
giustizia: spravedlnost 
tradizionalista: 
tradicionalista 
G4 
immaginario: smyšlený 
possibilmente (avv.): 
pokud možno 
Conosciamo l’Italia 
Aspetti e problemi 
dell’Italia moderna 
sottoccupazione: částečná 
zaměstnanost 
precario: nezaručený, 
nejistý 
saltuario: občasný, 
příležitostný 
lavoro nero: práce na černo 
determinato: na dobu 
určitou 



Nuovo Progetto italiano 2b 
SLOVNÍČEK 

 

 
Edizioni Edilingua 

 

14

precludere (p.p. precluso): 
zamezit, znemožnit, předem 
zabránit 
in definitiva: zkrátka, 
celkem vzato 
profondo: hluboký 
criminalità organizzata: 
organizovaná kriminalita 
Cosa Nostra: Cosa Nostra 
(= sicilská mafie) 
eclatante: nápadný, zřejmý, 
výrazný 
affondare: vězet, tkvít, 
hloubit, zanořit 
radice, la: kořen 
corrompere (p.p. corrotto): 
korumpovat, podplácet 
omertà: zákon mlčení, 
solidarita mlčení 
boss: boss, hlava 
mafioso: mafiánský 
pentito: kající se, litující 
svého činu 
pentirsi: litovat, želet 
(čeho) 
radicarsi: zakořenit se, 
ujmout se 
camorra: camorra (= 
kampánská mafie) 
’ndrangheta: ´ndrangheta 
(= kalábrijská mafie) 
Sacra Corona Unita: Sacra 
Corona Unita (= apulijská 
mafie) 
paese delle meraviglie: 
země zázraků 
meraviglia: zázrak, nádhera 
clandestino: ilegální 
rigoroso: tvrdý, přísný 
(zákon) 
istituzione: instituce 
sanitario: zdravotní 
preoccupante: znepokojivý 
crescente: rostoucí 
pensionato: důchodce 
tutt’altro che...: všechno 
jiné než... 
ottimistico: optimistický 
tendenza: tendence, směr, 
sklon 

leggermente (avv.): lehce, 
zlehka 
invertirsi: obrátit se, otočit 
se 
temporaneo: dočasný, 
provizorní 
processo: proces 
profugo: uprchlík 
salario: plat 
scoraggiare: vzít odvahu, 
znechutit 
asiatico: asijský 
Glossario  
provvisorio: provizorní, 
nestálý 
incerto: nejistý 
impedire: zabránit 
ostacolare: zabránit, klást 
překážky 
risiedere: sídlit, bydlit 
illegalmente (avv.): 
nezákonně, ilegálně 
inserirsi: začlenit se, stát se 
součástí 
Autovalutazione 
francamente (avv.): 
upřímně řečeno 
maleducato: nevychovaný, 
nezdvořilý 
severo: přísný 
trullo: Jihoitalský kamenný 
domek se špičatou střechou 
Appendice grammaticale 
conseguenza: důsledek 
enunciazione: vyjádření, 
vyřknutí 
invariato: nezměněný, beze 
změn 
 
QUADERNO DEGLI 
ESERCIZI 
1 
appropriato: vhodný; 
případný, výstižný 
3 
arabo: arabština 
tango: tango 
4 
camera degli ospiti: pokoj 
pro hosty 

Dublino: Dublin  
5 
disastro: katastrofa, neštěstí 
6 
India: Indie  
coraggioso: odvážný 
lanciarsi: skákat, vrhat se 
paracadute, il: padák 
10 
salumiere, il: uzenář 
11 
precolombiano: 
předkolumbovský 
13 
replicare: odvětit, opáčit 
15 
schiavo: otrok 
consumismo: konzumismus 
fare i conti: počítat (s čím) 
bolletta: složenka 
sopravvivenza: přežití 
16 
crocchetta: kroketa 
biocarburante, il: 
biopalivo 
autoveicolo: motorové 
vozidlo 
destinare: určit 
effettuare: vykonat 
consegna: dodávka, 
donáška, rozvoz 
emissione: emise 
tonnellata: tuna 
non-santità: nesvatost 
santità: svatost 
multinazionale: nadnárodní 
společnost 
frittura: smažení 
griffato: značkový 
inquinare: zamořovat 
trovata: výkřik, nápad 
(reklamní) 
17 
contratto a progetto: 
smlouva na stanovený 
objem práce (o dílo) 
precariato: pracovní vztah 
na dobu určitou 
profondamente (avv.): 
hluboce 
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dignità: důstojnost 
Test finale 
A 
sul tuo conto: o tobě, co se 
tě týče 
al meglio: co nejlépe 
rimediare: napravit chybu, 
dát do pořádku (co) 
B 
rieducare: převychovat 
intolleranza: 
nesnášenlivost 
obbligare: nutit 
xenofobo: xenofob 
insultare: nadávat 
barriera: bariéra 
integrazione: integrace, 
začlenění 
multiculturale: 
multikulturní 
musulmano: muslimský 
Algeria: Alžírsko  
finalità: účel, cíl 
oggetto: předmět 
discriminazione: 
diskriminace 
reintegrare: znovu začlenit 
intervenire (p.p. 
intervenuto): zasáhnout 
rieducazione: převýchova 
C 
criminale: kriminální 
 
 
UNITÀ 11 Che bello 
leggere! 
LIBRO DELLO 
STUDENTE 
Per cominciare 1 
commissario: komisař 
anonimo: anonymní 
principe, il: vladař, princ 
tiranno: tyran 
saggio: esej, stať 
Per cominciare 3 
segno zodiacale: znamení 
zvěrokruhu 
zodiacale: zvířetníkový 
astrologia: astrologie 
 

In questa unità... 
oroscopo: horoskop 
parole alterate: 
modifikovaná slova  
alterare: pozměnit, 
předělat; padělat 
A 
gemelli: blíženci; dvojčata 
A1 
confuso: popletený 
ariete, l’ (m.): beran 
guastare: uškodit 
cancro: rak 
è nato sotto il segno del...: 
narodil jste se ve znamení... 
vergine, la: panna 
A3 
sorridere (p.p. sorriso): 
usmívat se 
chiaro e tondo: na rovinu 
pesci: ryby 
resistere (p.p. resistito): 
neodolat, nemoct si pomoci, 
neudržet se 
impermeabile: 
nepromokavý, voděodolný 
A5 
simultaneo: současně 
probíhající 
A6 
rimproverare: vyčítat 
promozione: povýšení, 
pracovní postup 
B 
di che segno sei?::v jakém 
jsi znamení? 
B1 
capricorno: kozoroh 
B2 
passionalità: vášnivost, 
náruživost; vznětlivost 
toro: býk 
semplicità: jednoduchost 
paziente: trpělivý 
sensibile: citlivý 
parole a doppio senso: 
slova s dvojakým 
významem 
sognatore: snílek 
zodiaco: zvěrokruh 

esibire: předvádět, 
exhibovat 
esteriore: vnější 
interiore: vnitřní 
seducente: svůdný 
puntualità: dochvilnost 
altruismo: lidumilství, 
altruismus 
bilancia: váhy 
in compenso: naproti tomu, 
za to, náhradou 
creativo: tvořivý 
tollerante: tolerantní 
scontro: srážka, konflikt 
scorpione, lo: štír 
provocatore: provokatér 
ambizioso: ctižádostivý, 
ambiciózní 
catturare: upoutat, 
zaujmout, ukořistit 
riprendersi (p.p. ripreso): 
vzpamatovat se, zotavit se 
sagittario: střelec 
buon umore: dobrá nálada 
fidanzamento: období 
zasnoubení 
concreto: konkrétní, věcný 
a lungo: dlouho 
ringiovanire: omládnout, 
mládnout 
acquario: vodnář 
eccentrico: excentrický, 
výstřední 
fantasioso: s fantazií, 
mající představivost 
stupire: udivit 
razionalità: racionalita, 
rozumovost 
imprevedibile: 
nepředvídatelný 
B4 
esclamativo: zvolací 
compilare: vyplnit 
(dotazník) 
modulo: dotazník 
in continuazione: bez 
přestávky 
sintomo: příznak, symptom 
di mezzo: uprostřed 
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B5 
non penso che a lui: 
myslím jen na něj 
C1 
corrente, la: směr, proud 
narratore: prozaik, 
spisovatel; vyprávěč 
indifferente: lhostejný 
ribaltare: převrátit, otočit 
ottimismo: optimismus 
propagandare: propagovat 
borghesia: buržoazie 
privo di...: bez (přítomnosti 
čeho)..., oproštěný (čeho)... 
noia: nuda 
coniugale: manželský 
borghese: buržoazní 
orientarsi: obracet se, 
orientovat se (k čemu) 
psicoanalisi, l’ (f.): 
psychoanalýza 
giocoso: radostný, veselý 
unirsi: přidat se (ke komu) 
ragno: pavouk 
visconte, il: vikomt 
dimezzare: rozpůlit 
barone, il: baron 
cavaliere, il: rytíř 
inesistente: neexistující 
antenato: předek, dříve 
narozený 
definire: popsat, 
charakterizovat, definovat 
parodia: parodie, 
karikatura 
cavalleresco: rytířský 
allusione: narážka 
fiabesco: pohádkový 
invisibile: neviditelný 
liberazione: osvobození 
C3 
sorridente: usměvavý 
C5 
laser, il: laserový 
D2 
basarsi (su): zakládat se 
(na) 
oggettivo: objektivní 
relativo: relativní 
costante: stálý, konstantní 

mentire: lhát 
ingannare: podvádět, šidit 
crearsi illusioni: vytvářet si 
iluze 
illusione: iluze, klamná 
představa 
milionario: milionářský 
riconoscere: uznat za 
vlastní 
D3 
compagnia: divadelní 
společnost 
copione, il: scénář 
mercato nero: černý trh 
arricchirsi: obohatit se 
fare l’amore: milovat se, 
souložit 
soldato: voják 
tolleranza: tolerance, 
snášenlivost 
sipario: divadelní opona 
furioso: bouřlivý 
irrefrenabile: 
nezadržitelný, 
neovladatelný 
palcoscenico: jeviště 
berretto: čapka, baret 
a sonagli: s rolničkami 
sonaglio: rolnička; 
chrastítko 
D4 
teatrino: divadélko 
librone: velká tlustá kniha 
ragazzaccio: uličník, 
nezbeda 
D5 
modificare: pozměnit 
terminazione: zakončení 
alterazione: pozměnění, 
modifikace 
dimensione: rozměr 
diminutivo: zdrobnělina, 
diminutivum 
accrescitivo: zesilující 
výraz, augmentativum 
peggiorativo: pejorativní, 
zhoršující výraz 
dispregiativo: hanlivý, 
pohrdavý výraz 

parolaccia: nadávka, 
sprosté slovo 
vezzeggiativo: lichotná 
zdrobnělina 
E1 
libraio: knihkupec 
E3 
storicamente (avv.): 
historicky 
bene o male: jakž takž 
invogliare: vzbudit chuť, 
podnítit zájem 
confrontarsi: poměřovat se 
lettura: četba 
casa editrice: 
nakladatelství 
E5 
tendere (a): tíhnout, 
směřovat (k čemu) 
narrazione: vypravování, 
příběh 
intreccio: zápletka, děj 
memoria: paměť 
biografia: životopis 
e via via: a tak pořád dál 
disdegnare: pohrdat, 
opovrhovat 
tomo: díl, svazek 
adesione: přilnutí 
appassionante: vzrušující, 
strhující 
casuale: náhodný, nahodilý 
gradevole: příjemný 
accostarsi: soulad, ladné 
spojení 
sensazione: pocit 
accessorio: vedlejší, 
podružný 
decorativo: zdobný, 
dekorativní 
impegnare: zavazovat 
(koho k čemu) 
abbronzato: opálený 
materassino: matračka 
cenno: gesto, náznak 
vago: neurčitý, vágní 
riabbassare: znovu sklonit 
proseguimento: 
pokračování 
d’un fiato: jedním dechem 
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fiato: dech 
capo: hlava 
amaro: hořký 
staccarsi: odtrhnout se (od 
čeho) 
minaccioso: hrozivý, 
ohrožující 
voluminoso: objemný 
F1 
tipografo: sazeč, typograf, 
tiskař 
impaginare: lámat sazbu 
(typograf.) 
redattrice: redaktorka 
editore: vydavatel 
grafico: grafik 
Conosciamo l’Italia 
La letteratura italiana in 
breve 
1300 
divino: božský 
punto di riferimento: 
orientační bod, východisko 
1500 
poema, il: román (ve 
verších) 
addio: sbohem 
epica: epická báseň, epos 
1700 
locandiera: hostinská; 
bytná 
servitore: sluha 
padrone, il: pán, vládce 
1800 
esaltare: povýšit, vynášet, 
vyzvedat, pochvalovat 
ostile: nepřátelský 
prosa: próza 
Verismo: italský 
naturalismus 
analitico: analytický 
esito: výstup, výsledek 
ugualmente (avv.): stejně, 
rovněž 
pessimistico: pesimistický 
1900-1950 
dare vita (a): vdechnout 
život (čemu) 
illustre: proslulý, význačný 
narrativa: próza 

1950-2000 
menzogna: lež, klam 
sortilegio: zaříkávadlo, 
čáry, kouzlo, magie 
anima mundi: amina 
mundi (= duše světa) 
anima: duše 
I premi Nobel 
assegnare: udělit 
romanziera: autorka 
románů 
osso: kost 
seppia: sépie 
a sorpresa: překvapivě 
satirico: satirický 
accidentale: náhodný, 
nahodilý 
anarchico: anarchista 
promozione: podpora, 
propagace 
Glossario  
eroico: hrdinský 
caratterizzare: 
charakterizovat, určovat 
sentimento: cit, citovost 
falsità: faleš 
magia: kouzlo 
incantesimo: okouzlení 
Autovalutazione 
pseudonimo: pseudonym, 
umělecké jméno 
Autovalutazione generale 
1 
mansione: závazek, 
povinnost; úkol, funkce 
3 
scultura: socha, sochařství 
4 
mancante: chybějící 
compito in classe: písemná 
práce 
irresponsabile: 
nezodpovědný 
non posso dargli tutti i 
torti: nemohu mu dávat vše 
za vinu 
rimpiangere (p.p. rimpianto): 
oplakávat, být nostalgický 
5 
urgente: naléhavý 

ladruncolo: zlodějíček 
portiera: vrátná 
duramente (avv.): tvrdě 
onestamente (avv.): čestně 
7 
competente: kompetentní, 
splňující nároky 
bagnarsi: namočit se 
memorizzare: učit se 
nazpaměť, zapamatovat si 
8 
disordinato: nepořádný 
Appendice grammaticale 
ossia: totiž 
assistente: asistent/ka 
vincente: vítězný 
Appendice situazioni 
comunicative 
A 
avvincente: poutavý, 
přitažlivý 
saggistica: esejistika 
individuo: jedinec, 
individuum 
filosofico: filosofický 
complesso: složitý, 
komplikovaný 
linguistica: jazykověda, 
lingvistika 
spunto: podnět, nápad 
ombrellone: slunečník 
B 
stupirsi: divit se, být 
udiven 
sempreverde: evergreen, 
stálice 
ironia: ironie 
paradosso: paradox 
impegnativo: náročný 
 
QUADERNO DEGLI 
ESERCIZI 
1 
rumorosamente (avv.): 
hlasitě 
2 
essere a conoscenza (di): 
být spraven (o čem), vědět 
(o čem) 
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3 
un tantino: špetku, 
krapátko 
notte in bianco: probděná 
noc 
4 
dare ascolto: poslouchat, 
dát na (koho) 
6 
severamente (avv.): přísně 
acustico: zvukový 
mettere in moto: uvést do 
pohybu 
allacciare: připnout, 
připoutat 
cinture di sicurezza: 
bezpečnostní pásy 
8 
del resto: ostatně 
caduta: pád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
rilassare: uvolnit, 
zrelaxovat 
rinfrescare: osvěžit 
pendere: klonit se; viset 
12 
chiudere a chiave: 
zamknout na klíč 
rileggere (p.p. riletto): 
znovu přečíst 
13 
suffisso: přípona 
grazioso: půvabný, 
nádherný 
15 
appartenenza: příslušnost 
17 
frequentarsi: navštěvovat 
se 
principe azzurro: modrý 
princ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test finale 
A 
ultime: poslední novinky 
sin da...: už od... 
promettente: slibný 
appoggiare: položit 
ingresso: vchod 
B 
lettera di avviso: písemné 
upozornění 
avviso: oznámení, 
upozornění, varování 
4° test di ricapitolazione 
(unità 9, 10 e 11) 
A 
tempesta: bouře 
C 
impegnarsi: snažit se 
D 
scivolare: uklouznout 
F 
pappagallo: papoušek 
 


