
Słowniczek
polsko-
włoski



Podstawowe zwroty

tak-si
 nie-no

dziękuję-
grazie

 nie ma za co-
di niente

 dzień dobry-
buongiorno
 cześć-ciao

 do widzenia-
arrivederci

 dobry
wieczór-

buonasera
 dobranoc-
buonanotte

 
 
 

dobry wieczór-
buonasera
 dobranoc-
buonanotte

 przepraszam-
scusi

 dobrze-bene
 nazywam się-mi

chiamo
 proszę (np.

prosząc o coś)-per
favore
 kto-chi
 co-che

 jak-come
 kiedy/ile-quando
 dlaczego-perché

 



Zakupy

Buty - scarpe
Czapka -
cappello

Skarpetki -
calzini

Bluza - felpa
Spodenki -

corti
Okulary –
occhiali Kubek-tazza

Talerz- un piatto
Doniczka-pentola 

Bułka-rotolo 
Magnesy-magneti 
Ramka na obrazy-

cornice



Zakupy

Mogę zapłacić kartą/gotówką?-
Posso pagare con la carta/in

contanti?
Ile to kosztuje?- Quanto costa?
Gdzie jest przymierzalnia- Dove

sono i camerini di prova?
Gdzie mogę znaleźć ... ?- Dove

posso trovare ... ?
Wezmę to.- Lo compro.



Wesołe miasteczko- luna park
(m)

Grać, muzykować- fare della
musica 

Słuchać muzyki- ascoltare
musica

Koncert- concerto (m)
Wszystkiego najlepszego z okazji

urodzin- Buon compleanno
Impreza- Festa
Prezent- Regalo
Muzyka- Musica 

 

Impreza, rozrywka



Chcesz zatańczyć?- Vuoi ballare?
 Idziemy do klubu ? - Andiamo al

club?
Jak się ubierasz ? - Cosa indossi ?
Chcesz drinka ? - Vuoi un drink ?
Idziemy do kina ? - Andiamo al

cinema ?
Idziemy na basen ? - Andiamo in

piscina?
Wychodzimy na miasto ? -

Andiamo in città?
 

Impreza, rozrywka



 
Mama- la mamma

Tata- il papà
Rodzice- i genitori

Syn- il figlio
Córka- la figlia
Dzieci- i figli

Brat- il fratello
Siostra- la sorella

Brat przyrodni- il fratellastro
Siostra przyrodnia- la sorellastra 

Pasierb- il figliastro
Pasierbica- la figliastra

Ojciec chrzestny- il padrino
Matka chrzestna- la madrina

 

Rodzina



 
Chrześniaczka- la figlioccia 

Chrześniak- il figlioccio
Dziadek- il nonno 
Babcia- la nonna

Dziadkowie- i nonni
Pradziadek- il bisnonno
Prababcia- la bisnonna
Wnuczek- il pronipote
Wnuczka- la pronipote

Wujek- lo zio
Ciotka- la zia

Bratanek, siostrzeniec- il nipote
Bratanica, siostrzenica- la nipote

Kuzyn- il cugino
Kuzynka- la cugina

Teść- il suocero
Teściowa- la suocera

 

Rodzina



 
Jest mama ? - La mamma è qui?

Kiedy przyjedzie ciocia ? -
Quando viene tua zia?

Kiedy pojedziemy do dziadków ?-
Quando andiamo a vedere i miei

nonni?
 
 
 

Rodzina



 
Dworzec -stazione

Lotnisko -aeroporto
Autobus -autobus

Walizka -valigia
Taksówka -Taxi
Bilet -biglietto
Pociąg - treno
Hotel -Hotel

Sklep -negozio
Przystanek autobusowy -fermata

dell'autobus
W Którą stronę? -quale via?

Jak daleko? - quanto lontano?
Hulajnoga -scooter

Rower -bicicletta
Skuter -scooter

 
 
 

Podróże



 
Jak dojechać do …? – Come

arrivare a ….?
Zabłądziłem – Mi sono perso / a
Skręć w lewo / w prawo – Girare

a sinistra / a destra
Gdzie jest… ? – Dov’è …. ?

Ile kosztuje … ? – Quanto costa …
?

Szczęśliwej podróży – Buon
viaggio

 
 
 

Podróże



 
 

Rachunek-fatura
Zamówienie-ordine
Kelner- cameriere
Kucharz- cucinare
Talerz-un piatto
Sztućce-posate

Danie-piatto
Napój-bere

Szklanka-bicchiere
Restauracja-ristorante

Makaron-penne
Wino-vino

Stolik-tavolo
Krzesło-sedia

Szef kuchni-chef
Danie dnia-piatto del giorno

 
 

Restauracja



Stolik dla dwóch osób- Un tavolo
per due

 
 Smacznego- Buon appettito

 
Dziękuję wzajemnie!- Grazie,

altrettanto!
 

Poproszę rachunek- Il conto, per
favore

 
Na zdrowie (toast)- Alla salute/cin

cin
 

Restauracja



Piórnik- astuccio
Atlas- atlante
Długopis- biro
Blok rysunkowy- blocco da
disegno
Kalkulator- calcolatrice
Klej- colla
Cyrkiel- compasso

 
 
 
 
 
 
 

Korektor- correttore 
Nożyczki- forbici 

Globus- globo
Gumka- gomma

Kątomierz- goniometro
Książka- libro

Podręcznik- libro di testo
Mapa- mappa 

 
 

Szkoła



Ołówek- matita
Kredka- matita colorata

Pastela- pastello
Kredka świecowa- pastello a cera

Pióro- penna 
Długopis, pióro kulkowe- penna a

sfera 
Flamaster- pennarello 

Pędzel- pennello 
Wieczne pióro- pennino 

Zszywacz- pinzatrice 
Zeszyt- quaderno 
Przerwa- recessi 
Linijka- righello 

Ekierka- squadra 
Temperówka- temperino 

farby -vernici 
plecak- zaino 

 

Szkoła



O której lekcja ? - A che ora è la
lezione?

 o której dzwonek ? - a che ora
suona la campanella?

 jaka teraz lekcja ? - che lezione
adesso?

 kiedy przerwa ? - quando è la
pausa?

 kiedy jest sprawdzian/kartkówka ?
- quando è il test/quiz?

 jaka jest praca domowa ? - Qual'è
il compito? 

 

Szkoła



Łazienka - bagno
Sypialnia - Camera da letto
Jadalnia - sala da pranzo
Kuchnia - cucina
Strych - attico
Garaż - box auto
Piwnica - seminterrato
Pokój - camera
Salon - salone
Dom - Casa
Schody - scale
Meble - arredamento

Prysznic - Casa
Lampa - Casa

Lustro - specchio
Lodówka - frigorifero

Krzesło - sedia
Sofa - divano

Piekarnik - forno
Półka - la mensola

Łóżko - letto
Szafa – armadio

Stolik – tavolo
 

Dom



Poodkurzaj- Aspiralo
Zgaś światło- Spegni la luce
Wynieś śmieci- Porta fuori la

spazzatura
Co jest na obiad?- Cosa c'è per

cena
Wyprowadź psa- Portare a spasso

il cane
Kiedy wrócisz do domu?- Quando

torni a casa

Dom



mały- piccolo, 
średni- mediocre, 

duży- grande, 
zimny- freddo, 
ciepły -caldo, 
piękny-bello,

brzydki- brutta, 
drogi- caro, 

tani- a buon mercato, 
jasny-luminosa, 
ciemny-scuro 
brudny-sporco

Przymiotniki


