Wyrażenia najbardziej przydatne
un grammo, cinque grammi
- gram, 5 gramów
un etto
- 100 gram
quanto pesa?
-ila waży?
Mi pesi /mi dia/ per favore un chilo di zucchero . Proszę mi dać 1 kg cukru
Peso troppo
ważę za dużo
un grado sopra zero / sotto zero stopień powyżej/ poniżej zera
Quanto dura?
jak długo trwa?
Attenda un attimo per favore
proszę poczekać chwilę
Torno tra un po’
wracam za chwilę
sono qua da due ore
jestem tu od dwóch godzin
A che ora ci vediamo domain?
o której spotkamy sie jutro?
Telefonerò verso le dieci
zadzwonię ok.10
Lunedi
w poniedziałek
Che giorno?
którego dnia?
Per quando?
na kiedy
Per quale giorno
na który dzień?
Da quando?
od kiedy?
Fino ad oggi
do dzisiaj
Che tempo fa oggi?
jaka jest dzisiaj pogoda
Il tempo è bello /fa bel tempo/
jest piękna pogoda
Domani il tempo sarà brutto / farà brutto tempo/ - Jutro będzie brzydko/ladnie
C’è il sole
/la luna/
świeci słońce
Ci vedono le stele
widać gwiazdy
Ci sarà un temporale
będzie burza
Lampeggia
błyska się
C’è la nebbia
jest mgła
Quanti ne abbiamo oggi?
którego dzisiaj mamy?
Oggi è il due luglio
dzisiaj jest 2 lipca
Quando si è sposato?
kiedy Pan się ożenił
Festeggio il mio compleanno
obchodzę urodziny
È molto cara la vita in Italia?
czy we Włoszech życie jest drogie?
Non ha gli spiccioli?
czy nie ma Pan drobnych?
Potrebbe dirmi dove si trova la banca più vicina? czy może mi Pan powiedzieć
gdzie jest najbliższy bank?
Il passaporto prego. Compili
proszę okazać paszport I wypełnić formularz
questo modulo

Firmi qui!
proszę tu podpisać
E un piacere incontrarti
miło mi Cię spotkać
Quando ci rivediamo?
kiedy się zobaczymy
Spero di incontrarci presto
mam nadzieję, że spotkamy się niedługo
Ti / La/ saluto
żegnam Cię / Pana/
Stammi bene / Statemi bene/
trzymaj się
È stato un piacere
było mi miło
Ci vediami, ci sentiamo
do zobaczenia do usłyszenia
Grazie di tutto
dziękuje za wszystko
Permetta che mi presento
pozwoli pan, że się przedstawię
Col molto piacere
z wielką przyjemnością
Un attimo, ora la chiamo
chwileczkę, zaraz poproszę
Sono lieto di fare la tua conoscenza - jestem szczęśliwy, że Cię poznałem
Mi può dare un informazione sull’orario delle banche- czy możesz
poinformować mnie o godzinach urzędowania banków
Ti devo chiedere un grasso favore mam do Ciebie wielką prośbę
Grazie mille, grazie molte
dziękuję bardzo
Molto gentile da parte sua
to bardzo miło z pana strony
Non so come ringraziarLa
nie wiem jak Panu podziękować
Sciocchezze, non se ne parla nemmeno -ależ to drobiazg, nie ma o czym mówić
Grazie del pensiero
dziękuję, że o tym pomyślałeś
Grazie per l’invito /della compagnia/ dziękuję za zaproszenie , za towarzystwo
In che via abita?
na jakiej ulicy mieszka?
A che numero?
pod którym numerem?
Sono d’accordo con te
zgadzam się z Tobą
Come se foste a casa sua
czujcie się jak u siebie w domu
Accomodati!
rozgość się
Senza complimenti!
proszę się nie krępować!
Non è giusto
nie to nie tak
Non è così
to nieprawda
Niente da fare
nic nie da się zrobić
È escluso
to wykluczone
Mi dispiace ma devo dirti di no
przykro mi ale muszę odmówić
Non c’è nulla da aggiungere
nie mam nic do dodania
Basta così
Wystarczy. Skończmy już
Non è il caso d’insistere
proszę nie nalegać
Così non va
tak nie może być
Qui mi trovo bene
jest mi tu dobrze
Scusa il disturbo
przepraszam, że przeszkadzam
Mi dispiace di non esser potuto venire przykro mi, że nie mogłem przyjść
Peccato!
szkoda
Sono desolato!
jestem zmartwiony
Sarà per un altra volta
innym razem
I miei migliori auguri
najlepsze życzenia
Auguri di pronta guarigione
życzenia szybkiego powrotu do zdrowia
Complimenti! Congratulazioni!
Powinszowania! Gratulacje!
Buone feste
Wesołych Świąt
Ti prego di porgergli i miei saluti
Proszę cię o przekazanie pozdrowień
ode mnie

Qual è la Sua linqua d’origine?
Quali lingue straniere conosci?
Parlo bene /male, con difficoltà,
correntemente/ l’italiano
La prego di parlare più lentamente e più
chiaramente
Sono studente di liceo
Ho la maturità classica

Jaki jest Pana język ojczysty?
Jakie języki obce znasz?
Mowię po włosku dobrze /źle, słabo,
płynnie
Proszę mówić wolniej I wyraźniej

Presso a chi abita?
Abito presso conoscenti
Dove sono alloggiati?
Mi può dare suo indirizzo

U kogo pan mieszka?
Mieszkam u znajomych
Gdzie się państwo zatrzymali?
Czy może mi pan podac adres?

Jestem uczniem lyceum
Skończyłem lyceum ogól. o profile
humanistycznym

