
sklep spożywczy    alimentari 
Smacznego     Buon appetito! 
Na zdrowie!     Cin cin! 
 
drogi / tani     caro / economico 
ładny / piękny / brzydki   carino / bello / brutto 
bogaty / biedny    ricco / povero 
dobry / zły     buono / cattivo 
duży / mały     grande / piccolo 
gorący / zimny    caldo / freddo 
ciężki / lekki     pesante / leggero 
mądry / głupi    saggio / stupido 
nowy / młody / stary   nuovo / giovane / vecchio 
szybki / wolny    veloce / lento 
teraz / później    ora, adesso / piu tardi, dopo 
ten / tamten     questo / quello 
tutaj / tam     qui / li 
być      essere 
jechać     andare 
jeść      mangiare 
kupować     comprare 
mieć      avere 
oglądać     guardare 
pić      bere 
przyjeżdżać     arrivare 
spać      dormire 
trzeba      bisogna 
zrobić      fare 
co      che 
gdzie      dove 
ile      quanto 
jaki, który     quale 
kiedy      quando 
kto      chi 

Przygotowano na podstawie: 
 Słowniczek z rozmówkami na ŚDM -  www.krakow2016.com 
 Słowniczek polsko-włoski  - www.bezdroza.pl 

www.stowarzyszenie.bucze.malopolska.pl 
www.bucze.malopolska.pl 

www.bucze.diecezja.tarnow.pl 
bucze.malopolska@gmail.com 
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PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA 

Tak.     Si. 
Nie.     No. 
Proszę.    Prego. 
Chciałbym ...    Vorrei... 
Dziękuję!    Grazie! 
Przepraszam.    Scusami  
Dzień dobry     Buon giorno  
Dobry wieczór!   Buona sera! 
Cześć! Dzień dobry!   Ciao! 
Do widzenia!    Arrivederci! 
Dobranoc     Buona notte 
Jak się masz?    Come stai? 
Dziękuję, dobrze    Bene, grazie 
Nie najlepiej     Non molto bene 
Nie ma za co     Di niente 
Słabo mówię po...   Non parlo bene... 
Proszę mówić wolniej   Per favore, parli piu lentamente 
Nie rozumiem    Non capisco 
Nazywam się ...   Mi chiamo... 
Skąd pan(i) jest?   Di dove sei? 
 
Niebezpieczeństwo   pericolo 
Uwaga!    Attenzione! 
Toalety    WC 
Pomocy!    Aiuto! 
Proszę wezwać policję/karetkę  Chiama la polizia/il pronto soccorso 
Może mi pan(i) pomóc?  Mi potrebbe aiutare? 
Ile kosztuje/kosztują ...?  Quanto costa...? 
 
Mieszkam w...    Vivo a... 
Jak Panu / Pani na imię?   Come si chiama? 
Mam na imię...   Mi chiamo... 
Ile masz lat?    Quanti anni? 
Mam ... lat     Ho ... anni 
To mój adres     Ecco il mio indirizzo 
Miło było Pana / Panią poznać  E stato un piacere 
Szczęśliwej podroży    Buon viaggio 
apteka     farmacia 
aspiryna     aspirina 
bandaż     benda 
plaster     cerotto 
gardło     gola 
głowa      testa 

lekarstwo    medicina 
przychodnia     consultorio, ambulatorio 
serce      cuore 
szpital      ospedale 
ucho      orecchio 
ząb      dente 
Gdzie Pana / Panią boli?   Che cosa Le fa male? 
Boli mnie...     Mi fa male... 
Czy to wciąż boli?   Fa male sempre? 
Co się stało?    Qual e' il problema?  
Iść do lekarza    Andare dal medico  
Zażyć lekarstwo   prendere una medicina 
Jestem cukrzykiem    Sono diabetico 
Jestem uczulony na...   Sono alergico a ... 
Mam kaszel     Ho tosse 
Mam mdłości    Ho nausea 
Mam gorączkę    Ho febbre 
Mam dreszcze    Ho brividi 
 
artykuły spożywcze    generi alimentari 
chleb      pane 
cukier      zucchero 
dżem      marmellata 
herbata     te 
jaja      uova 
kawa      caffe 
kiełbasa     salsiccia 
makaron     pasta 
masło      burro 
mięso      carne 
mleko      latte 
owoce     frutta 
piwo      birra 
rosół      brodo 
ryby      pesce 
ryż      riso 
ser      formaggio 
sok      succo 
warzywa     verdura 
wędlina     affettati 
woda mineralna    acqua minerale 
ziemniaki     patate 
zupa      zuppa 


