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Wstęp

Wstęp

Włoski. Słownik tematyczny to książka przeznaczona dla wszyst-

kich osób, które chciałyby uporządkować swoją znajomość leksyki włoskiej obejmującej najważniejsze dziedziny życia. To zarówno szybka ściąga do egzaminu dla
uczniów i studentów, jak i pomoc dla wyjeżdżających za granicę, którym starannie
wybrane i ułożone tematycznie słownictwo z pewnością ułatwi komunikację z obcokrajowcami.
Dużą zaletą słownika jest podejście praktyczne i nastawienie na walor użytkowy: składa się on z 15 rozdziałów zawierających słowa i zwroty z różnych sfer
życia usystematyzowanych tak, aby pomóc w opanowaniu fundamentalnego zasobu włoskiego słownictwa. Słówka opatrzone są także wygodnym dla użytkownika
uproszczonym zapisem wymowy, dzięki któremu porozumiesz się szybko i łatwo.
Zależało nam na tym, aby korzystanie z naszej publikacji było nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne – na końcu każdego rozdziału umieściliśmy specjalne strony
dla wzrokowców z wyborem słówek z danego bloku tematycznego przedstawionym
na graficznych planszach.
Jeśli wybierasz się w podróż albo uczysz się do testu i chcesz powtórzyć
włoskie słówka – sięgnij po Włoski. Słownik tematyczny. Wierzymy, że dzięki niemu
szybko utrwalisz włoską leksykę.
Autorzy i redaktorzy Lingo
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1. Relacje międzyludzkie
Relazioni
interpersonali

Relacje międzyludzkie

Rodzina i znajomi Famiglia ed amici
babcia
bierzmowanie
bliźnięta
brat
być czarną owcą
być w ciąży
była żona
były mąż
chrzest
ciotka
córka
członek rodziny
druhna (świadkowa)
dziadek
dzieci
dziecko
Dzień Babci
Dzień Dziadka
Dzień Dziecka
Dzień Matki
Dzień Ojca
Dzień Zakochanych
(Walentynki)
gratulacje
imieniny
jubileusz
kłócić się
(z kimś o coś)
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(la) nonna
(la) cresima
(i) gemelli
(il) fratello
essere peccora nera
essere incinta
(l’) ex moglie/la mia ex
(l’) ex marito/il mio ex
(il) battesimo
(la) zia
(la) figlia
(il) membro della
famiglia
(la) testimone di nozze
(il) nonno
(i) figli
(il) bambino
(la) Festa della Nonna
(la) Festa del Nonno
(la) Festa dei Bambini
(la) Festa della Mamma
(la) Festa del Papà
(il) San Valentino

nonna
krezima
dżemelli
fratello
essere pekkora nera
essere inczinta
eks molje/la mija eks
eks marito/il mijo eks
battezimo
dzija
filja
membro della familja

(le) congratulazioni
(l’) onomastico
(l’) anniversario
litigare con qu per qc

congratulacjoni
onomastiko
anniwersario
litigare kon … per …

testimone di nocce
nonno
filji
bambino
festa della nonna
festa del nonno
festa dei bambini
festa della mamma
festa del papà
san walentino

RozdziaŁ 1

kochanek/kochanka
konflikt pokoleń
konkubinat
krewny
kumpel, kolega
kuzyn, kuzynka
macocha
małżeństwo
pan młody, panna
młoda
mama
matka
matka chrzestna
mąż
miesiąc miodowy
najbliższa rodzina
narzeczona
narzeczony
nieślubne dziecko
obchodzić, świętować
oczekiwać dziecka
odziedziczyć
ojciec
ojciec chrzestny
ojczym
opiekować się
opuścić gniazdo

(l’) amante
(il) gap generazionale
(il) concubinato
(il) parente
(l’) amico
(il/la) cugino/cugina
(la) matrigna
(il) matrimonio
(il/la) sposo/sposa

(la) mamma
(la) madre
(la) madrina
(il) marito
(la) luna di miele
(i) parenti più stretti
(la) fidanzata
(il) fidanzato
(il) figlio illegittimo
festeggiare
aspettare un bambino
ereditare
(il) padre
(il) padrino
(il) patrigno
avere cura di qu
lasciare il nido
familiare
oświadczyny
(la) dichiarazione
d’amore
pan młody
(lo) sposo
panna młoda
(la) sposa
para
(la) coppia
pasierb
(il) figliastro
pierwsza komunia św. (la) prima comunione
pogodzić się z kimś
fare pace con qu
pogrzeb
(il) funerale
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amante
gap dżeneracjonale
konkubinato
parente
amiko
kudżino/kudżina
matrinia
matrimonio
spozo/spoza
mamma
madre
madrina
marito
luna di mjele
parenti pju stretti
fidandzata
fidandzato
filjo illedżittimo
festedżdżare
aspettare un bambino
ereditare
padre
padrino
patrinio
awere kura di...
lasziare il nido familjare
dikjaracjone damore
spozo
spoza
koppia
filjastro
prima komunione
fare pacze kon kłalkuno
funerale
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porzucić
poślubić
potomek
powinowaty
prababka
pradziadek
przodkowie
przybrane dziecko
przybrani rodzice
przyjaciel/przyjaciółka
przyjaźń
przyrodni brat
przyrodnia siostra
przysposobić,
adoptować
psuć dziecko
randka
rocznica ślubu

abbandonare
sposare
(il) discendente
(il) parente acquisito
(la) bisnonna
(il) bisnonno
(gli) antenati
(il) figlio adottivo
(i) genitori adottivi
(l’) amico/amica
(l’) amicizia
(il) fratellastro
(la) sorellastra
adottare

viziare un bambino
(l’) appuntamento
(l’) anniversario di
matrimonio
rodzeństwo (męskie) (i) fratelli
rodzeństwo (żeńskie) (le) sorelle
rodzice
(i) genitori
rodzina
(la) famiglia
rodzina niepełna
(la) famiglia incompleta
rodzina wielopokole- (la) famiglia generazioniowa
nale
rodzina zastępcza
(la) famiglia adottiva
rodzina ze strony
(la) famiglia da parte
matki
della madre
rodzina ze strony ojca (la) famiglia da parte
del padre
romans
(l’) avventura (amorosa)
rozbity dom
(la) famiglia spezzata
rozstawać się
separarsi
rozwieść się
divorziare da
rozwód
(il) divorzio
sąsiad
(il) vicino
separacja
(la) separazione
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abbandonare
spozare
diszendente
parente akłizito
bisnonna
bisnonno
antenati
filjo adottiwo
dżenitori adottiwi
amiko/a
amiczicja
fratellastro
sorellastra
adottare
wicjare un bambino
appuntamento
anniwersario di matrimonio
fratelli
sorelle
dżenitori
familja
familja inkompleta
familja dżeneracjonale
familja adottiwa
familja da parte della
madre
familja da parte del padre
awwentura (amoroza)
familja speccata
separarsi
diworcjare da
diworcjo
wiczino
separacjone

RozdziaŁ 1

sierota
siostra
siostra przyrodnia
siostrzenica, bratanica
siostrzeniec, bratanek
sprzeczać się z kimś
syn
synowa
szwagier
szwagierka, bratowa
ślub
świadek
święto
tata
teściowa
teściowie
teść
towarzysz życia,
partner
umierać
uroczystość
urodzić dziecko
urodziny
ustatkować się
(założyć rodzinę)
utrzymywać kogoś
wdowa
wdowiec
wesele
wieczna miłość
wnuczka
wnuk
wujek
wychowywać
zachowywać się
zaprosić kogoś na
randkę
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(l’) orfano
(la) sorella
(la) sorellastra
(la) nipote
(il) nipote
litigare con qu
(il) figlio
(la) nuora
(il) cognato
(la) cognata
(il) matrimonio
(il) testimone
(la) festa
(il) papà
(la) suocera
(i) suoceri
(il) suocero
(il) compagno

orfano
sorella
sorellastra
nipote
nipote
litigare kon kłalkuno
filjo
nuora
koniato
koniata
matrimonio
testimone
festa
papà
słoczera
słoczeri
słoczero
kompanio

morire
(la) cerimonia
partorire
(il) compleanno
mettersi su famiglia

morire
czerimonia
partorire
kompleanno
mettersi su familja

mantenere qu
(la) vedova
(il) vedovo
(le) nozze
(l’) amore eterno
(la) nipote
(il) nipote
(lo) zio
educare
comportarsi
chiedere qu di uscire

mantenere kłalkuno
wedowa
wedowo
nocce
amore eterno
nipote
nipote
dzijo
edukare
komportarsi
kjedere kłalkuno di uszire
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zaręczać się
zaręczyny
zawrzeć małżeństwo
zdradzić
zerwać z kimś
zięć
zjazd rodzinny
znajomy
znajomy z pracy,
współpracownik
żona
żyć szczęśliwie

fidanzarsi con qu
(il) fidanzamento
unirsi in matrimonio
tradire
rompere con qu
(il) genero
(la) riunione di famiglia
(il) conoscente
(il) collega

fidancarsi con kłalkuno
fidancamento
unirsi in matrimonio
tradire
rompere kon kłalkuno
dżenero
riunijone di familja
konoszente
kollega

(la) moglie
vivere felicemente

molje
wiwere feliczemente

Uczucia Sentimenti
antypatia
awersja
depresja
entuzjazm
humor
irytacja
miłość
nadzieja
nienawiść
niezadowolenie
obojętność
podniecenie
podziw
pogarda
rozczarowanie
rozpacz
samotność
smutek
strach
szacunek
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(l’) antipatia
(l’) avversione
(la) depressione
(l’) entusiasmo
(l’) umore
(l’) irritazione
(l’) amore
(la) speranza
(l’) odio
(l’) insoddisfazione
(l’) indifferenza
(l’) eccitazione
(l’) ammirazione
(il) disprezzo
(la) delusione
(la) disperazione
(la) solitudine
(la) tristezza
(la) paura
(il) rispetto

antipatija
awwersjone
depressjone
entuzjazmo
umore
irritacjone
amore
speranca
odjo
insoddisfacjone
indifferenca
eczitacjone
ammiracjone
disprecco
deluzjone
disperacjone
solitudine
tristecca
paura
rispetto

RozdziaŁ 1

szczęście
tęsknota
ulga
wdzięczność
wiara
wrogość
współczucie
wstyd
wściekłość
zadowolenie
zakłopotanie
zazdrość
zażenowanie
złość
zmartwienie
znudzenie
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(la) felicità
(la) nostalgia
(il) sollievo
(la) gratitudine
(la) fede
(l’) ostilità
(la) compassione
(la) vergogna
(la) rabbia
(la) soddisfazione
(la) confusione
(la) gelosia
(l’) imbarazzo
(la) rabbia
(la) preoccupazione
(l’) annoiamento

feliczità
nostaldżija
solljewo
gratitudine
fede
ostilità
kompassjone
wegonia
rabbia
soddisfacjone
konfuzjone
dżelosija
imbaracco
rabbia
preokkupacjone
annojamento

13

Coś dla wzrokowców

Relacje międzyludzkie

il nonno

la nonna

il nipote

la nipote

i fratelli/le sorelle
la madre/
la mamma

la moglie

il padre/
il papà

il marito
il fratello
lo zio
i genitori

il figlio
la figlia

i gemelli
i figli
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la famiglia

la sorella
la zia

