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lemma italiano con accento tonico 
 – hasło włoskie z akcentem

accezioni – znaczenia

categoria grammaticale del lemma 
 – kategoria gramatyczna hasła

un pallino introduce la fraseologia 
 – po kropce następuje frazeologia

registro linguistico, materia e spiegazioni 
 – kwalifikatory, wyjaśnienia

esempi – przykłady

forma perfettiva del verbo 
 – aspekt dokonany czasownika;

non vengono dati i perfettivi ottenuti con una 
semplice prefissazione

coniugazione del verbo – koniugacja czasownika

dei verbi polacchi vengono date forma 
imperfettiva e perfettiva, se esistenti

categoria grammaticale del traducente quando 
è diversa da quella del lemma – kategoria 

gramatyczna polskiego odpowiednika, kiedy ona 
różni się od kategorii hasła

cambio di categoria grammaticale 
 – zmiana w kategorii gramatycznej

mercante s. m. kupiec

pakt s. m. (-u) patto, accordo

paliwo s. n. combustibile m., carburante m.

mensile A agg. miesięczny B s. m. 1 (salario) pensja 
f. miesięczna 2 (pubblicazione) miesięcznik

płynność s. f. 1 liquidità, fluidità 2 scorrevolezza

manto s. m. 1 płaszcz 2 (di animali) maść f., sierść f. 
• manto nevoso pokrywa śnieżna; manto strada-
le nawierzchnia drogowa

massa s. f. 1 masa 2 (grande quantità) mnóstwo n., 
masa, kupa (fam.) 3 (folla) tłum m., gromada, tłok 
m. 4 (fis.) masa 5 (elettr., terra) ziemia, uziemienie n.

moltissimo A avv. al grado superl. 1 (quantità) bar-
dzo dużo, (intensità) naprawdę bardzo, niezmier-
nie 2 (tempo) bardzo długo B pron. indef. bardzo 
dużo, bardzo wiele: ama i libri e ne ha moltissimi 
on lubi książki i ma ich bardzo dużo C agg. indef. 
superl. 1 bardzo dużo + gen., bardzo wiele + gen.: 
moltissimi libri bardzo wiele książek 2 (grande) 
bardzo duży, ogromny 3 (neutro in espressioni ellit‑
tiche) bardzo dużo, (tempo) bardzo długo

misurare A v. tr. 1 mierzyć, odmierzać/odmierzyć 
2 (valutare) cenić, oceniać/ocenić B v. intr. mierzyć 
C v. rifl. 1 (contenersi) powstrzymywać/powstrzy-
mać się 2 (cimentarsi) mierzyć/zmierzyć się • mi-
surare le parole (fig.) ważyć słowa

przychylać v. impf. III, pf. przychylić II chinare, ab-
bassare, inclinare

pękać v. impf. III, pf. pęknąć I 1 rompersi, spaccar-
si 2 scoppiare, esplodere • pękać ze śmiechu (fig.) 
scoppiare dal ridere; pęka mi głowa (fig.) la testa 
mi scoppia
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reggenza – związek rządu

indicazione di verbo irregolare – czasownik o nie-
regularnej albo trudnej odmianie

desinenza del genitivo – końcówka dopełniacza

altre indicazioni grammaticali  
– inne informacje gramatyczne

questa sigla tra parentesi rimanda alle note 
grammaticali in fondo al volume –  
skrót GR w nawiasie kwadratowym odsyła do za-
rysu gramatycznego w końcu słownika

rimando – odsyłacz

omografi – hasła homonimiczne

il segno di uguale indica un verbo che funge da 
modello per la coniugazione –  
znak = odsyła do innego czasownika, stanowiące-
go wzorzec dla koniugacji

indicazione di pronuncia di parole che sfuggono 
alle regole generali o possono essere dubbie  
– wymowa w przypadkach problematycznych

pogardzać v. impf. III, pf. pogardzić II (kimś/czymś) 
disprezzare

podejmować v. impf. I, pf. podjąć = odjąć ▲ 1 sol-
levare, alzare, raccogliere 2 intraprendere 3 (sfi‑
da e sim.) raccogliere 4 accogliere • podejmować 
pieniądze prelevare soldi; podejmować rękawicę 
(fig.) raccogliere il guanto

periodyk s. m. (-u) periodico

podjazd s. m. (-u; loc. -jeździe) 1 passo carrabile, 
passaggio per auto 2 salita f. 3 (edil., sopra un pas‑
saggio per veicoli) portico

podróżnik s. m. (nom. pl. -icy; f. -iczka) viaggiatore

podaw ać v. impf. I (podaję, podajesz), pf. podać = 
dać [GR] 1 dare, porgere 2 (a tavola) servire 3 (sport) 
passare • podawać dziecko do chrztu far battez-
zare un bambino; podawać obiad servire il pran-
zo; podawać kogoś acc. do sądu (dir.) citare qlcu. 
in giudizio

podchodzić v. impf. II, pf. podejść = odejść ▲ 1 av-
vicinarsi, accostarsi 2 allagarsi, inondarsi 3 (anche 
fig.) approcciare • podchodzić do lądowania (aer.) 
prepararsi all’atterraggio

pion1 s. m. (-u) 1 piombino, filo a piombo 2 (edil.) 
colonna f. montante 3 retta f. verticale 4 (fis.) pio-
ne 5 comparto, settore

pion2 s. m. (-a) (scacchi) pedone, (dama) pedina f.

podać v. pf. © podawać

bhp [bɛ xa pɛ] s. n. inv. (bezpieczeństwo i higiena pracy) si-
curezza e igiene sul posto di lavoro
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alfabeto e pronuncia | alfabet i wymowa

L’alfabeto polacco è composto da 32 lettere, alle quali si aggiungono le lettere Q, V, X che sono usate solo 
in parole straniere o di origine straniera.

Grafemi Indicazioni di pronuncia IPA* Esempi

a, A come in italiano [a] mama [mama]
ą, Ą vocale nasale posteriore, come on nel 

francese mon
[ɔ]̃ zresztą [zrɛʃtɔ]̃, wąski [vɔs̃ci]

prima di p, b come òm in italiano [ɔm] ząb [zɔmp]
prima di c, cz, d, dz, t come òn in italiano [ɔn] wątpić [vɔntpʲiʨ]
prima di ć, ci come ogn nell’italiano incognita [ɔɲ] zacząć [zaʨɔɲʨ]
prima di ch, h, k, g come o + nasale [ɔŋ] bąk [bɔŋk]
prima di ł come in italiano la o di porta [ɔ] zdjął [zdʲjɔw]

b, B come b in italiano [b] beczka [bɛʧka], bzdura [bzdura]
c, C come la z sorda nell’italiano piazza [ʦ] cena [ʦɛna]

c + h (tranne prima di i) si legge come h [x] rachuba [raxuba]
c + h + i simile a ch nel tedesco ich [ç] chimera [çimɛra]
c + i come ć [ʨ] babcia [bapʨa]
c + z come la c italiana in cena [ʧ] czary [ʧarɨ], paczka [paʧka]

ć, Ć come la c dell’italiano cena, ma più 
dolce

[ʨ] ćwiczenie [ʨfʲiʧɛɲɛ], łokieć [wɔcɛʨ]

d, D come in italiano [d] darmo [darmɔ]
d + z (tranne prima di i) come la z nell’ita-

liano zanzara
[ʣ] wiedza [vʲjɛʣa], dzbanek [ʣbanɛk]

d + z + i come la g nell’italiano gelato, ma più 
dolce 

[ʥ] dzieło [ʥɛwɔ], siedziba [ɕɛʥiba]

d + ź come la g nell’italiano gelato, ma più 
dolce 

[ʥ] dźwig [ʥvʲik]

d + ż come la g nell’italiano gelato [ʤ] dżuma [ʤuma], dżem [ʤɛm]
e, E simile alla e aperta dell’italiano èrba [ɛ] nie [ɲɛ]
ę, Ę vocale nasale anteriore, come nel 

francese bien
[ɛ]̃ się [ɕɛ]̃

prima di p, b come èm  in italiano [ɛm] bęben [bɛmbɛn]
prima di c, cz, d, dz, t come èn  in italiano [ɛn] ręce [rɛnʦɛ]
prima di ć, ci come egn nell’italiano spegnere [ɛɲ] zaczęcie [zaʧɛɲʨɛ]
prima di ch, h, k, g come en nell’italiano vengo [ɛŋ] ręka [rɛŋka]
prima di l, ł come e (e aperta dell’italiano èrba) [ɛ] zdjęli [zdʲjɛʎi]

f, F come in italiano [f] fala [fala]
g, G sempre dura come nell’italiano gatto [g] gad [gat]
h, H h aspirata come nella pronuncia di ch 

in tedesco (ach)
[x] hak [xak]

i, I come in italiano; la consonante che la 
precede si palatalizza, cioè si pronun-
cia più dolcemente

[i] mimo [mʲimɔ]

dopo c** indica che c si pronuncia come ć [ʨ] ciało [ʨawɔ], łacina [waʨina]
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akredytowanie | anarchista
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ś
t
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v
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akredytowanie s. n. accreditamento m.
akrobacja s. f. acrobazia
akrobata s. m. (nom. pl. -aci; f. -tka) acrobata m. e f.
akrobatyczny agg. acrobatico
akryl s. m. (‑u) acrilico
aksamit s. m. (‑u) velluto
aksamitny agg. 1 di velluto 2 (fig.) vellutato
akt s. m. (‑u) 1 (anche dir., bur.) atto 2 (arte, fotogr.) nu-
do • akt kobiecy nudo femminile

aktor s. m. (nom. pl. -orzy) attore m.
aktorka s. f. attrice
aktówka s. f. 1 cartellina 2 (teatro) atto m. unico
aktualność A s. f. attualità B s. pl. t. aktualności no-
vità f. pl.
aktualny agg. 1 attuale 2 valido
aktywa s. pl. t. (‑wów) (econ.) attività f. pl., attivo 

m. sing.
aktywny agg. attivo
akumulator s. m. (‑a) (tecn.) accumulatore
akumulować v. impf. I accumulare
akupresura s. f. agopuntura
akurat avv. esattamente
akustyka s. f. acustica
akuszerka s. f. levatrice, ostetrica
akwaforta s. f. (incisione) acquaforte
akwarela s. f. (arte) acquerello m.
akwarium s. n. acquario m.
akwedukt s. m. (‑u) acquedotto m.
akwizycja s. f. (econ.) mediazione commerciale
alabaster s. m. (‑tru) alabastro
alarm s. m. (‑u) allarme • alarm samochodowy an-
tifurto per auto
Albańczyk s. m. (nom. pl. -ycy; f. -anka) albanese 

m. e f.
albański agg. albanese
albo cong. o, oppure • albo też oppure, ovvero, os-
sia

album s. m. (‑u) album
alchemik s. m. (nom. pl. -icy) alchimista m. e f.
ale cong. ma
alegoria s. f. allegoria
aleja s. f. viale m.
alergia s. f. allergia
alergik s. m. (nom. pl. -icy; f. -iczka) allergico
alergolog s. m. (nom. pl. -lodzy o -gowie) allergo-
logo

alfabet s. m. (‑u) alfabeto
algebra s. f. algebra
alians s. m. (‑u) alleanza f.
aliant s. m. (nom. pl. -nci) alleato
alibi s. n. inv. alibi m.
alimenty s. pl. t. (‑ntów) (dir.) alimenti m. pl., asse-
gno m. sing. alimentare
alkohol s. m. (‑u) alcool
alkoholiczny agg. alcolico

alkoholik s. m. (nom. pl. -licy; f. -iczka) alcolizzato
alkoholizm s. m. (‑u) alcolismo
alkoholowy agg. alcolico
aloes s. m. (‑u) aloe m. o f.
alpejczyk s. m. (nom. pl. -ycy) sciatore che pratica 
lo sci alpino

alpejski agg. alpino
alpinista s. m. (nom. pl. -iści) alpinista m. e f.
alt s. m. 1 (‑u) (mus., tipo di voce, strumento) contral-
to 2 (‑a) (mus., persona con quella voce) contralto

altana s. f. pergola, pergolato m.
alternatywny agg. alternativo
altówka s. f. (mus.) viola • altówka miłosna (mus.) 
viola d’amore

altruista s. m. (nom. pl. -iści; f. -stka) altruista m. e f.
altruizm s. m. (‑u) altruismo
aluminium s. n. alluminio m.
aluzja s. f. allusione
amator s. m. (nom. pl. -orzy; f. -ka) appassionato, 
dilettante m. e f.

ambasada s. f. ambasciata
ambasador s. m. (nom. pl. -orzy o -rowie) amba-
sciatore

ambicja s. f. ambizione
ambitny agg. 1 ambizioso 2 orgoglioso 3 impegna-
to, di alto livello

ambona s. f. pulpito m.
ambulans s. m. (‑u) ambulanza f.
ambulatorium s. n. ambulatorio m.
Amerykanin s. m. (nom. pl. -anie; f. -anka) 1 statu-
nitense m. e f. 2 americano
amerykański agg. 1 statunitense 2 americano
ametyst s. m. (‑u) ametista f.
amfibia s. f. anfibio m.
amfiteatr s. m. (‑u) anfiteatro
amfora s. f. anfora
amnestia s. f. amnistia
amnezja s. f. amnesia
amok s. m. (‑u) furore
amoniak s. m. ammoniaca f.
amoralny agg. amorale
amortyzator s. m. (‑a) (mecc.) ammortizzatore
amper s. m. (‑a) (fis.) ampere
ampułka s. f. ampolla
amputować v. impf. o pf. I amputare
amulet s. m. (‑u) amuleto
amunicja s. f. munizioni pl.
analfabeta s. m. (nom. pl. -eci; f. -tka) analfabeta 

m. e f.
analityczny agg. analitico
analiza s. f. analisi
analogia s. f. analogia
ananas s. m. (‑a) ananas
anarchia s. f. anarchia
anarchista s. m. (nom. pl. -iści) anarchico
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a A cong. (con valore avversativo) e, invece, mentre: 
brat studiuje ekonomię, a siostra prawo mio fratel-
lo studia economia e mia sorella legge; ojciec oglą-
da telewizję, a dziadek czyta gazetę il padre guar-
da la televisione, mentre il nonno legge il giornale 
B partic. (si usa spesso all’inizio della frase nella lin‑
gua parlata) e, ebbene, ma: a nie mówiłem? non l’a-
vevo forse detto?; a dużo kosztuje bilet do Warsza-
wy? e costa molto il biglietto per Varsavia? C s. n. 
inv. a (mus.) la m. inv.
abażur s. m. (‑u) paralume
abdykować v. impf. o pf. abdicare
abolicja s. f. abolizione
abonament s. m. (‑u) abbonamento
abonent s. m. (nom. pl. -nci; f. -ka) abbonato
aborcja s. f. (volontario) aborto m.
absolutny agg. assoluto
absolwent s. m. (nom. pl. -nci) diplomato, laureato 

• absolwent uniwersytetu laureato
absorbować v. impf. I assorbire; impegnare
abstrakcyjny agg. astratto
abstynencja s. f. astinenza
abstynent s. m. (nom. pl. -nci) astemio
absurd s. m. (‑u) assurdo, assurdità f.
absurdalny agg. assurdo
absyda s. f. abside
aby cong. affinché, che
aceton s. m. (‑u) acetone
aczkolwiek cong. sebbene
adaptacja s. f. adattamento m.
adaptować v. impf. o pf. I adattare
adekwatny agg. adeguato, conforme
administracja s. f. amministrazione, gestione
administrator s. m. (nom. pl. -orzy; f. -ka) gestore, 
amministratore
administrować v. impf. I amministrare, gestire
adopcja s. f. adozione
adoptować v. impf. o pf. I adottare
adres s. m. (‑u) indirizzo, recapito
adresat s. m. (nom. pl. -aci; f. -ka) destinatario
adresować v. impf. I indirizzare
adwent s. m. (‑u) (relig.) avvento
adwokat s. m. (nom. pl. -aci) avvocato
aerobik s. m. (‑u) aerobica f.
aeroklub s. m. (‑u) aeroclub
aerozol s. m. (‑u) aerosol

afera s. f. scandalo m.
afisz s. m. (‑a) manifesto, cartellone
afiszować v. impf. I ostentare
Afrykanin s. m. (nom. pl. -anie; f. -anka) africano
Afrykańczyk s. m. (nom. pl. -czycy; f. -anka) afri-
cano
afrykański agg. africano
agat s. m. (‑u) agata f.
agawa s. f. agave
agencja s. f. agenzia • agencja reklamowa agen-
zia pubblicitaria

agent s. m. (nom. pl. -nci) agente, rappresentan-
te m. e f.

agitacja s. f. propaganda
agonia s. f. agonia
agrafka s. f. spilla di sicurezza
agrarny agg. agrario
agresja s. f. aggressione
agresor s. m. (nom. pl. -rzy) aggressore
agrest s. m. uva spina f.
agresywny agg. aggressivo
agronomia s. f. agronomia
ajent s. m. (nom. pl. -nci) gestore
akacja s. f. acacia
akademia s. f. accademia
akademicki agg. accademico
akademik s. m. (‑a) 1 (nom. pl. -icy) accademico 2 

(nom. pl. -i) casa f. dello studente
akapit s. m. (‑u) paragrafo
akcelerator s. m. (‑a) acceleratore
akcent s. m. (‑u) accento
akcentować v. impf. I 1 accentuare 2 (ling.) accen-
tare

akceptacja s. f. accettazione, approvazione
akceptować v. impf. accettare
akces s. m. (‑u) adesione f., ingresso
akcja s. f. (anche econ.) azione
aklimatyzować się v. impf. I acclimatarsi, ambien-
tarsi
akompaniować v. impf. I (‑niuję, -niujesz) (mus.) 
accompagnare

akonto s. n. acconto m.
akord s. m. (‑u) 1 (mus.) accordo 2 (econ.) cottimo
akordeon s. m. (‑u) (mus.) fisarmonica f.
akredytować v. impf. o pf. I (comm., banca) accredi-
tare
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akredytowanie s. n. accreditamento m.
akrobacja s. f. acrobazia
akrobata s. m. (nom. pl. -aci; f. -tka) acrobata m. e f.
akrobatyczny agg. acrobatico
akryl s. m. (‑u) acrilico
aksamit s. m. (‑u) velluto
aksamitny agg. 1 di velluto 2 (fig.) vellutato
akt s. m. (‑u) 1 (anche dir., bur.) atto 2 (arte, fotogr.) nu-
do • akt kobiecy nudo femminile

aktor s. m. (nom. pl. -orzy) attore m.
aktorka s. f. attrice
aktówka s. f. 1 cartellina 2 (teatro) atto m. unico
aktualność A s. f. attualità B s. pl. t. aktualności no-
vità f. pl.
aktualny agg. 1 attuale 2 valido
aktywa s. pl. t. (‑wów) (econ.) attività f. pl., attivo 

m. sing.
aktywny agg. attivo
akumulator s. m. (‑a) (tecn.) accumulatore
akumulować v. impf. I accumulare
akupresura s. f. agopuntura
akurat avv. esattamente
akustyka s. f. acustica
akuszerka s. f. levatrice, ostetrica
akwaforta s. f. (incisione) acquaforte
akwarela s. f. (arte) acquerello m.
akwarium s. n. acquario m.
akwedukt s. m. (‑u) acquedotto m.
akwizycja s. f. (econ.) mediazione commerciale
alabaster s. m. (‑tru) alabastro
alarm s. m. (‑u) allarme • alarm samochodowy an-
tifurto per auto
Albańczyk s. m. (nom. pl. -ycy; f. -anka) albanese 

m. e f.
albański agg. albanese
albo cong. o, oppure • albo też oppure, ovvero, os-
sia

album s. m. (‑u) album
alchemik s. m. (nom. pl. -icy) alchimista m. e f.
ale cong. ma
alegoria s. f. allegoria
aleja s. f. viale m.
alergia s. f. allergia
alergik s. m. (nom. pl. -icy; f. -iczka) allergico
alergolog s. m. (nom. pl. -lodzy o -gowie) allergo-
logo

alfabet s. m. (‑u) alfabeto
algebra s. f. algebra
alians s. m. (‑u) alleanza f.
aliant s. m. (nom. pl. -nci) alleato
alibi s. n. inv. alibi m.
alimenty s. pl. t. (‑ntów) (dir.) alimenti m. pl., asse-
gno m. sing. alimentare
alkohol s. m. (‑u) alcool
alkoholiczny agg. alcolico

alkoholik s. m. (nom. pl. -licy; f. -iczka) alcolizzato
alkoholizm s. m. (‑u) alcolismo
alkoholowy agg. alcolico
aloes s. m. (‑u) aloe m. o f.
alpejczyk s. m. (nom. pl. -ycy) sciatore che pratica 
lo sci alpino

alpejski agg. alpino
alpinista s. m. (nom. pl. -iści) alpinista m. e f.
alt s. m. 1 (‑u) (mus., tipo di voce, strumento) contral-
to 2 (‑a) (mus., persona con quella voce) contralto

altana s. f. pergola, pergolato m.
alternatywny agg. alternativo
altówka s. f. (mus.) viola • altówka miłosna (mus.) 
viola d’amore

altruista s. m. (nom. pl. -iści; f. -stka) altruista m. e f.
altruizm s. m. (‑u) altruismo
aluminium s. n. alluminio m.
aluzja s. f. allusione
amator s. m. (nom. pl. -orzy; f. -ka) appassionato, 
dilettante m. e f.

ambasada s. f. ambasciata
ambasador s. m. (nom. pl. -orzy o -rowie) amba-
sciatore

ambicja s. f. ambizione
ambitny agg. 1 ambizioso 2 orgoglioso 3 impegna-
to, di alto livello

ambona s. f. pulpito m.
ambulans s. m. (‑u) ambulanza f.
ambulatorium s. n. ambulatorio m.
Amerykanin s. m. (nom. pl. -anie; f. -anka) 1 statu-
nitense m. e f. 2 americano
amerykański agg. 1 statunitense 2 americano
ametyst s. m. (‑u) ametista f.
amfibia s. f. anfibio m.
amfiteatr s. m. (‑u) anfiteatro
amfora s. f. anfora
amnestia s. f. amnistia
amnezja s. f. amnesia
amok s. m. (‑u) furore
amoniak s. m. ammoniaca f.
amoralny agg. amorale
amortyzator s. m. (‑a) (mecc.) ammortizzatore
amper s. m. (‑a) (fis.) ampere
ampułka s. f. ampolla
amputować v. impf. o pf. I amputare
amulet s. m. (‑u) amuleto
amunicja s. f. munizioni pl.
analfabeta s. m. (nom. pl. -eci; f. -tka) analfabeta 

m. e f.
analityczny agg. analitico
analiza s. f. analisi
analogia s. f. analogia
ananas s. m. (‑a) ananas
anarchia s. f. anarchia
anarchista s. m. (nom. pl. -iści) anarchico
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a A cong. (con valore avversativo) e, invece, mentre: 
brat studiuje ekonomię, a siostra prawo mio fratel-
lo studia economia e mia sorella legge; ojciec oglą-
da telewizję, a dziadek czyta gazetę il padre guar-
da la televisione, mentre il nonno legge il giornale 
B partic. (si usa spesso all’inizio della frase nella lin‑
gua parlata) e, ebbene, ma: a nie mówiłem? non l’a-
vevo forse detto?; a dużo kosztuje bilet do Warsza-
wy? e costa molto il biglietto per Varsavia? C s. n. 
inv. a (mus.) la m. inv.
abażur s. m. (‑u) paralume
abdykować v. impf. o pf. abdicare
abolicja s. f. abolizione
abonament s. m. (‑u) abbonamento
abonent s. m. (nom. pl. -nci; f. -ka) abbonato
aborcja s. f. (volontario) aborto m.
absolutny agg. assoluto
absolwent s. m. (nom. pl. -nci) diplomato, laureato 

• absolwent uniwersytetu laureato
absorbować v. impf. I assorbire; impegnare
abstrakcyjny agg. astratto
abstynencja s. f. astinenza
abstynent s. m. (nom. pl. -nci) astemio
absurd s. m. (‑u) assurdo, assurdità f.
absurdalny agg. assurdo
absyda s. f. abside
aby cong. affinché, che
aceton s. m. (‑u) acetone
aczkolwiek cong. sebbene
adaptacja s. f. adattamento m.
adaptować v. impf. o pf. I adattare
adekwatny agg. adeguato, conforme
administracja s. f. amministrazione, gestione
administrator s. m. (nom. pl. -orzy; f. -ka) gestore, 
amministratore
administrować v. impf. I amministrare, gestire
adopcja s. f. adozione
adoptować v. impf. o pf. I adottare
adres s. m. (‑u) indirizzo, recapito
adresat s. m. (nom. pl. -aci; f. -ka) destinatario
adresować v. impf. I indirizzare
adwent s. m. (‑u) (relig.) avvento
adwokat s. m. (nom. pl. -aci) avvocato
aerobik s. m. (‑u) aerobica f.
aeroklub s. m. (‑u) aeroclub
aerozol s. m. (‑u) aerosol

afera s. f. scandalo m.
afisz s. m. (‑a) manifesto, cartellone
afiszować v. impf. I ostentare
Afrykanin s. m. (nom. pl. -anie; f. -anka) africano
Afrykańczyk s. m. (nom. pl. -czycy; f. -anka) afri-
cano
afrykański agg. africano
agat s. m. (‑u) agata f.
agawa s. f. agave
agencja s. f. agenzia • agencja reklamowa agen-
zia pubblicitaria

agent s. m. (nom. pl. -nci) agente, rappresentan-
te m. e f.

agitacja s. f. propaganda
agonia s. f. agonia
agrafka s. f. spilla di sicurezza
agrarny agg. agrario
agresja s. f. aggressione
agresor s. m. (nom. pl. -rzy) aggressore
agrest s. m. uva spina f.
agresywny agg. aggressivo
agronomia s. f. agronomia
ajent s. m. (nom. pl. -nci) gestore
akacja s. f. acacia
akademia s. f. accademia
akademicki agg. accademico
akademik s. m. (‑a) 1 (nom. pl. -icy) accademico 2 

(nom. pl. -i) casa f. dello studente
akapit s. m. (‑u) paragrafo
akcelerator s. m. (‑a) acceleratore
akcent s. m. (‑u) accento
akcentować v. impf. I 1 accentuare 2 (ling.) accen-
tare

akceptacja s. f. accettazione, approvazione
akceptować v. impf. accettare
akces s. m. (‑u) adesione f., ingresso
akcja s. f. (anche econ.) azione
aklimatyzować się v. impf. I acclimatarsi, ambien-
tarsi
akompaniować v. impf. I (‑niuję, -niujesz) (mus.) 
accompagnare

akonto s. n. acconto m.
akord s. m. (‑u) 1 (mus.) accordo 2 (econ.) cottimo
akordeon s. m. (‑u) (mus.) fisarmonica f.
akredytować v. impf. o pf. I (comm., banca) accredi-
tare
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abbrustolire v. tr. podsmażać/podsmażyć, przy-
piekać/przypiec, przypalać/przypalić • abbru-
stolire il caffè palić kawę

abbrustolito agg. opiekany, przypieczony
abbuffarsi v. intr. pron. objadać/objeść się, naja-
dać/najeść się

abdicare v. tr. abdykować
aberrazione s. f. aberracja, obłęd m. • aberrazio-

ne mentale zaburzenie psychiczne
abete s. m. jodła f.
abile agg. zręczny, zdolny
abilità s. f. 1 zdolność 2 (astuzia) spryt m.
abilitare v. tr. uprawniać/uprawnić, nadawać/
nadać moc prawną

abilitato agg. uprawniony, posiadający dyplom do 
wykonywania danego zawodu; (titolo accademico) 
habilitowany

abilitazione s. f. kwalifikacje pl. t., uprawnienia n. 
pl., (bur.) uprawnienie n.

abilmente avv. zręcznie, wprawnie, umiejętnie
abisso s. m. przepaść f., otchłań f.
abitabile agg. mieszkalny
abitante s. m. mieszkaniec
abitare A v. tr. zamieszkiwać/zamieszkać B v. intr. 
mieszkać/zamieszkać, zamieszkiwać/zamieszkać

abitato A s. m. teren zamieszkały, osiedle n. B agg. 
zamieszkały, zaludniony

abitazione s. f. mieszkanie n., miejsce n. zamiesz-
kania, dom m. mieszkalny

abito s. m. odzież f., ubranie n., strój • abito da 
donna suknia, sukienka; abito da uomo garnitur; 
abito talare (relig.) sutanna

abituale agg. zwykły, zwyczajny • cliente abitua-
le stały klient

abitualmente avv. zazwyczaj, zwykle
abituare A v. tr. przyzwyczajać/przyzwyczaić B v. 

rifl. przyzwyczajać/przyzwyczaić się
abitudine s. f. przyzwyczajenie n., zwyczaj m., na-
wyk m.

abnegazione s. f. abnegacja, poświęcenie n., sa-
mozaparcie n.

abolire v. tr. znosić/znieść, kasować/skasować, 
(una legge) uchylać/uchylić

abolizione s. f. abolicja
abortire v. intr. (spontaneamente) poronić pf., (vo‑

lontariamente) poddawać/poddać się aborcji
aborto s. m. poronienie n.
abrasione s. f. 1 obtarcie n., zeskrobanie n. 2 (med.) 
zadrapanie n. 3 (tecn.) ścieranie n. 4 (geol.) abrazja

abrogare v. tr. anulować impf. o pf., znosić/znieść, 
odwoływać/odwołać, (una legge) uchylać/uchylić

abrogazione s. f. zniesienie n., odwołanie n.
ABS s. m. inv. (autom.) ABS
abside s. f. absyda
abusare v. intr. nadużywać/nadużyć (czegoś)

abusivo agg. bezprawnie użyty, nielegalny
abuso s. m. nadużywanie n., nadużycie n.
acacia s. f. akacja
acanto s. m. akant
accademia s. f. akademia • Accademia delle Bel-

le Arti Akademia Sztuk Pięknych
accademico agg. akademicki, (universitario) uni-
wersytecki

accadere v. intr. zdarzać/zdarzyć się, wydarzać/
wydarzyć się

accalappiacani s. m. e f. rakarz m., hycel m.
accalappiare v. tr. 1 łapać/złapać, usidlać/usidlić 

2 (fig.) zwodzić/zwieść
accalcarsi v. intr. pron. tłoczyć/stłoczyć się, pchać 
się

accampamento s. m. obóz, obozowisko n.
accamparsi v. rifl. obozować • accampare prete-

se wysunąć pretensje
accanimento s. m. 1 (odio) zajadłość f. 2 (tenacia) 
zawziętość f., zapał • con accanimento zażarcie, 
zawzięcie

accanirsi v. intr. pron. 1 (infierire) złościć/zezłościć 
się, wściekać/wściec się, rozwścieczać/rozwście-
czyć się 2 (perseverare) uwziąć się pf., zawzinać/
zawziąć się

accanitamente avv. zacięcie, zażarcie
accanito agg. zacięty, zajadły
accanto A avv. obok, w pobliżu B nella locuz. prep. 

accanto a obok + gen., blisko + gen., przy + loc.
accantonare v. tr. 1 (mil.) kwaterować/zakwate-
rować, rozmieszczać/rozmieścić 2 (come riserva) 
odkładać/odłożyć (pieniądze), (accumulare) gro-
madzić/zgromadzić 3 (lasciare da parte) odkła-
dać/odłożyć, (un progetto, un’attività) zaniechać 
pf. (czegoś)

accapigliarsi v. rifl. rec. targać się za włosy, czu-
bić się

accappatoio s. m. płaszcz kąpielowy
accapponarsi v. intr. pron. cierpnąć/ścierpnąć • 

mi si accappona la pelle ciarki mnie przechodzą
accarezzare v. tr. pieścić/popieścić, głaskać/po-
głaskać

accatastare1 v. tr. układać/ułożyć w stos, groma-
dzić/zgromadzić (w stosy)

accatastare2 v. tr. (bur.) wpisywać/wpisać do ka-
tastru

accattone s. m. żebrak
accavallamento s. m. (accumulo) nagromadzenie 

n., (l’accavallare) nałożenie n.
accavallare v. tr. nakładać/nałożyć • accavallare 

le gambe założyć nogę na nogę
accecare v. tr. 1 oślepiać/oślepić 2 (abbagliare) 
olśniewać/olśnić 3 (fig., di sentimenti) zaślepiać/
zaślepić

accedere v. intr. 1 docierać/dotrzeć, dostawać/
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a o ad prep. (con gli articoli forma le prep. art. m. sing. 
al, allo; f. sing. alla; m. pl. ai, agli; f. pl. alle) 1 (sta‑
to in luogo) w + loc., na + loc.: abitare a Varsavia 
mieszkać w Warszawie; essere alla stazione być na 
dworcu 2 (moto a luogo) do + gen., na + acc., (dire‑
zione) ku + dat.: sto andando a teatro, alla stazio-
ne idę do teatru, na dworzec 3 (compl. di termine) 
si traduce col caso dat. o con do + gen.: dai questo li-
bro a Jan daj tę książkę Janowi; ho scritto una let-
tera a Jan napisałem list do Jana 4 (tempo, ora) o + 
loc., (tempo, mese) w + loc.: a mezzanotte o półno-
cy; a maggio w maju 5 (mezzo) si traduce con il ca‑
so strum. o con un avv. o na + acc., na + loc., przez + 
acc.: scritto a mano pisany ręcznie; dipinto all’ac-
querello malowany akwarelą; vendere a peso sprze-
dawać na wagę; scrivere a macchina pisać na ma-
szynie; parlare al telefono rozmawiać przez tele-
fon 6 (scopo, vantaggio, danno) ku + dat., na + acc.: 
a proprio rischio na własne ryzyko 7 (distributivo) 
na + acc., po + loc., po + acc.: due volte al giorno, al-
la settimana dwa razy dziennie, w tygodniu; a uno 
a uno jeden po drugim

abate s. m. opat, przeor
abbagliante agg. oślepiający • fari abbaglianti 
światła drogowe

abbagliare v. tr. olśniewać/olśnić
abbaglio s. m. (errore) błąd, pomyłka f. • prende-

re un abbaglio (fig.) omylić się
abbaiare v. intr. szczekać/szczeknąć
abbaino s. m. okno n. (w dachu)
abbandonare v. tr. porzucać/porzucić, zaniechać pf.
abbandono s. m. 1 opuszczenie n., porzucenie n. 2 

(trascuratezza) zaniedbanie n., zaniechanie n.
abbassamento s. m. obniżenie n., spadek
abbassare A v. tr. zniżać/zniżyć, obniżać/obniżyć, 
spuszczać/spuścić B v. rifl. opuszczać/opuścić się; 
(fig.) poniżać/poniżyć się

abbasso avv. na dół, na dole • abbasso il ministro! 
precz z ministrem!

abbastanza avv. dość, dosyć • abbastanza bene 
dość dobrze; averne abbastanza mieć dosyć

abbattere A v. tr. powalać/powalić B v. intr. pron. 
upadać/upaść, zawalać/zawalić się; załamywać/
załamać się, upadać/upaść na duchu • abbattere 
un albero ściąć drzewo; abbattere un aereo strą-
cić samolot

abbazia s. f. opactwo n.
abbellire v. tr. upiększać/upiększyć
abbeverare v. tr. poić/napoić
abbiamo 1ª pers. pl. pres. indicativo © avere¹
abbiente A agg. zamożny B s. m. osoba zamożna f.
abbigliamento s. m. odzież f., ubiór, ubranie n. • 

abbigliamento maschile/femminile odzież mę-
ska/damska

abbinamento s. m. zestawienie n.
abbinare v. tr. łączyć/połączyć, zestawiać/zesta-
wić, ustawiać/ustawić parami

abbindolare v. tr. omotywać/omotać
abboccare A v. tr. brać/wziąć w usta, chwytać/
chwycić w usta B v. intr. połykać/połknąć haczyk

abbonamento s. m. abonament, (a giornale) pre-
numerata f. • abbonamento giornaliero/setti-
manale/mensile/annuale abonament dzienny/
tygodniowy/miesięczny/roczny

abbonare A v. tr. prenumerować/zaprenumero-
wać (coś komuś) B v. rifl. (rivista) prenumerować/
zaprenumerować; (servizio) abonować/zaabono-
wać (coś)

abbonato A s. m. abonent, (di rivista) prenumera-
tor B agg. prenumerowany

abbondante agg. obfity, zasobny
abbondanza s. f. obfitość, dostatek m.
abbordare v. tr. 1 (naut.) atakować/zaatakować 
okręt 2 (est.) zagadywać/zagadnąć, zaczepiać/za-
czepić

abbottonare v. tr. zapinać/zapiąć na guziki
abbottonato agg. 1 zapięty 2 (fig.) powściągliwy, 
skryty

abbozzare v. tr. szkicować/naszkicować • abboz-
zare un sorriso uśmiechnąć się lekko

abbozzo s. m. szkic, zarys
abbracciare v. tr. obejmować/objąć, ściskać/ści-
snąć

abbraccio s. m. uścisk, objęcie n.
abbreviare v. tr. skracać/skrócić
abbreviazione s. f. skrót m., (l’abbreviare) skróce-
nie n.

abbronzante agg. opalający • crema abbronzan-
te krem do opalania; lettino abbronzante łożko 
opalające

abbronzarsi v. intr. pron. opalać/opalić się
abbronzatura s. f. opalenizna
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abbrustolire v. tr. podsmażać/podsmażyć, przy-
piekać/przypiec, przypalać/przypalić • abbru-
stolire il caffè palić kawę

abbrustolito agg. opiekany, przypieczony
abbuffarsi v. intr. pron. objadać/objeść się, naja-
dać/najeść się

abdicare v. tr. abdykować
aberrazione s. f. aberracja, obłęd m. • aberrazio-

ne mentale zaburzenie psychiczne
abete s. m. jodła f.
abile agg. zręczny, zdolny
abilità s. f. 1 zdolność 2 (astuzia) spryt m.
abilitare v. tr. uprawniać/uprawnić, nadawać/
nadać moc prawną

abilitato agg. uprawniony, posiadający dyplom do 
wykonywania danego zawodu; (titolo accademico) 
habilitowany

abilitazione s. f. kwalifikacje pl. t., uprawnienia n. 
pl., (bur.) uprawnienie n.

abilmente avv. zręcznie, wprawnie, umiejętnie
abisso s. m. przepaść f., otchłań f.
abitabile agg. mieszkalny
abitante s. m. mieszkaniec
abitare A v. tr. zamieszkiwać/zamieszkać B v. intr. 
mieszkać/zamieszkać, zamieszkiwać/zamieszkać

abitato A s. m. teren zamieszkały, osiedle n. B agg. 
zamieszkały, zaludniony

abitazione s. f. mieszkanie n., miejsce n. zamiesz-
kania, dom m. mieszkalny

abito s. m. odzież f., ubranie n., strój • abito da 
donna suknia, sukienka; abito da uomo garnitur; 
abito talare (relig.) sutanna

abituale agg. zwykły, zwyczajny • cliente abitua-
le stały klient

abitualmente avv. zazwyczaj, zwykle
abituare A v. tr. przyzwyczajać/przyzwyczaić B v. 

rifl. przyzwyczajać/przyzwyczaić się
abitudine s. f. przyzwyczajenie n., zwyczaj m., na-
wyk m.

abnegazione s. f. abnegacja, poświęcenie n., sa-
mozaparcie n.

abolire v. tr. znosić/znieść, kasować/skasować, 
(una legge) uchylać/uchylić

abolizione s. f. abolicja
abortire v. intr. (spontaneamente) poronić pf., (vo‑

lontariamente) poddawać/poddać się aborcji
aborto s. m. poronienie n.
abrasione s. f. 1 obtarcie n., zeskrobanie n. 2 (med.) 
zadrapanie n. 3 (tecn.) ścieranie n. 4 (geol.) abrazja

abrogare v. tr. anulować impf. o pf., znosić/znieść, 
odwoływać/odwołać, (una legge) uchylać/uchylić

abrogazione s. f. zniesienie n., odwołanie n.
ABS s. m. inv. (autom.) ABS
abside s. f. absyda
abusare v. intr. nadużywać/nadużyć (czegoś)

abusivo agg. bezprawnie użyty, nielegalny
abuso s. m. nadużywanie n., nadużycie n.
acacia s. f. akacja
acanto s. m. akant
accademia s. f. akademia • Accademia delle Bel-

le Arti Akademia Sztuk Pięknych
accademico agg. akademicki, (universitario) uni-
wersytecki

accadere v. intr. zdarzać/zdarzyć się, wydarzać/
wydarzyć się

accalappiacani s. m. e f. rakarz m., hycel m.
accalappiare v. tr. 1 łapać/złapać, usidlać/usidlić 

2 (fig.) zwodzić/zwieść
accalcarsi v. intr. pron. tłoczyć/stłoczyć się, pchać 
się

accampamento s. m. obóz, obozowisko n.
accamparsi v. rifl. obozować • accampare prete-

se wysunąć pretensje
accanimento s. m. 1 (odio) zajadłość f. 2 (tenacia) 
zawziętość f., zapał • con accanimento zażarcie, 
zawzięcie

accanirsi v. intr. pron. 1 (infierire) złościć/zezłościć 
się, wściekać/wściec się, rozwścieczać/rozwście-
czyć się 2 (perseverare) uwziąć się pf., zawzinać/
zawziąć się

accanitamente avv. zacięcie, zażarcie
accanito agg. zacięty, zajadły
accanto A avv. obok, w pobliżu B nella locuz. prep. 

accanto a obok + gen., blisko + gen., przy + loc.
accantonare v. tr. 1 (mil.) kwaterować/zakwate-
rować, rozmieszczać/rozmieścić 2 (come riserva) 
odkładać/odłożyć (pieniądze), (accumulare) gro-
madzić/zgromadzić 3 (lasciare da parte) odkła-
dać/odłożyć, (un progetto, un’attività) zaniechać 
pf. (czegoś)

accapigliarsi v. rifl. rec. targać się za włosy, czu-
bić się

accappatoio s. m. płaszcz kąpielowy
accapponarsi v. intr. pron. cierpnąć/ścierpnąć • 

mi si accappona la pelle ciarki mnie przechodzą
accarezzare v. tr. pieścić/popieścić, głaskać/po-
głaskać

accatastare1 v. tr. układać/ułożyć w stos, groma-
dzić/zgromadzić (w stosy)

accatastare2 v. tr. (bur.) wpisywać/wpisać do ka-
tastru

accattone s. m. żebrak
accavallamento s. m. (accumulo) nagromadzenie 

n., (l’accavallare) nałożenie n.
accavallare v. tr. nakładać/nałożyć • accavallare 

le gambe założyć nogę na nogę
accecare v. tr. 1 oślepiać/oślepić 2 (abbagliare) 
olśniewać/olśnić 3 (fig., di sentimenti) zaślepiać/
zaślepić

accedere v. intr. 1 docierać/dotrzeć, dostawać/
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a o ad prep. (con gli articoli forma le prep. art. m. sing. 
al, allo; f. sing. alla; m. pl. ai, agli; f. pl. alle) 1 (sta‑
to in luogo) w + loc., na + loc.: abitare a Varsavia 
mieszkać w Warszawie; essere alla stazione być na 
dworcu 2 (moto a luogo) do + gen., na + acc., (dire‑
zione) ku + dat.: sto andando a teatro, alla stazio-
ne idę do teatru, na dworzec 3 (compl. di termine) 
si traduce col caso dat. o con do + gen.: dai questo li-
bro a Jan daj tę książkę Janowi; ho scritto una let-
tera a Jan napisałem list do Jana 4 (tempo, ora) o + 
loc., (tempo, mese) w + loc.: a mezzanotte o półno-
cy; a maggio w maju 5 (mezzo) si traduce con il ca‑
so strum. o con un avv. o na + acc., na + loc., przez + 
acc.: scritto a mano pisany ręcznie; dipinto all’ac-
querello malowany akwarelą; vendere a peso sprze-
dawać na wagę; scrivere a macchina pisać na ma-
szynie; parlare al telefono rozmawiać przez tele-
fon 6 (scopo, vantaggio, danno) ku + dat., na + acc.: 
a proprio rischio na własne ryzyko 7 (distributivo) 
na + acc., po + loc., po + acc.: due volte al giorno, al-
la settimana dwa razy dziennie, w tygodniu; a uno 
a uno jeden po drugim

abate s. m. opat, przeor
abbagliante agg. oślepiający • fari abbaglianti 
światła drogowe

abbagliare v. tr. olśniewać/olśnić
abbaglio s. m. (errore) błąd, pomyłka f. • prende-

re un abbaglio (fig.) omylić się
abbaiare v. intr. szczekać/szczeknąć
abbaino s. m. okno n. (w dachu)
abbandonare v. tr. porzucać/porzucić, zaniechać pf.
abbandono s. m. 1 opuszczenie n., porzucenie n. 2 

(trascuratezza) zaniedbanie n., zaniechanie n.
abbassamento s. m. obniżenie n., spadek
abbassare A v. tr. zniżać/zniżyć, obniżać/obniżyć, 
spuszczać/spuścić B v. rifl. opuszczać/opuścić się; 
(fig.) poniżać/poniżyć się

abbasso avv. na dół, na dole • abbasso il ministro! 
precz z ministrem!

abbastanza avv. dość, dosyć • abbastanza bene 
dość dobrze; averne abbastanza mieć dosyć

abbattere A v. tr. powalać/powalić B v. intr. pron. 
upadać/upaść, zawalać/zawalić się; załamywać/
załamać się, upadać/upaść na duchu • abbattere 
un albero ściąć drzewo; abbattere un aereo strą-
cić samolot

abbazia s. f. opactwo n.
abbellire v. tr. upiększać/upiększyć
abbeverare v. tr. poić/napoić
abbiamo 1ª pers. pl. pres. indicativo © avere¹
abbiente A agg. zamożny B s. m. osoba zamożna f.
abbigliamento s. m. odzież f., ubiór, ubranie n. • 

abbigliamento maschile/femminile odzież mę-
ska/damska

abbinamento s. m. zestawienie n.
abbinare v. tr. łączyć/połączyć, zestawiać/zesta-
wić, ustawiać/ustawić parami

abbindolare v. tr. omotywać/omotać
abboccare A v. tr. brać/wziąć w usta, chwytać/
chwycić w usta B v. intr. połykać/połknąć haczyk

abbonamento s. m. abonament, (a giornale) pre-
numerata f. • abbonamento giornaliero/setti-
manale/mensile/annuale abonament dzienny/
tygodniowy/miesięczny/roczny

abbonare A v. tr. prenumerować/zaprenumero-
wać (coś komuś) B v. rifl. (rivista) prenumerować/
zaprenumerować; (servizio) abonować/zaabono-
wać (coś)

abbonato A s. m. abonent, (di rivista) prenumera-
tor B agg. prenumerowany

abbondante agg. obfity, zasobny
abbondanza s. f. obfitość, dostatek m.
abbordare v. tr. 1 (naut.) atakować/zaatakować 
okręt 2 (est.) zagadywać/zagadnąć, zaczepiać/za-
czepić

abbottonare v. tr. zapinać/zapiąć na guziki
abbottonato agg. 1 zapięty 2 (fig.) powściągliwy, 
skryty

abbozzare v. tr. szkicować/naszkicować • abboz-
zare un sorriso uśmiechnąć się lekko

abbozzo s. m. szkic, zarys
abbracciare v. tr. obejmować/objąć, ściskać/ści-
snąć

abbraccio s. m. uścisk, objęcie n.
abbreviare v. tr. skracać/skrócić
abbreviazione s. f. skrót m., (l’abbreviare) skróce-
nie n.

abbronzante agg. opalający • crema abbronzan-
te krem do opalania; lettino abbronzante łożko 
opalające

abbronzarsi v. intr. pron. opalać/opalić się
abbronzatura s. f. opalenizna
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borsetta s. f. torebka
borsista s. m. e f. stypendysta m., stypendystka f.
boscaglia s. f. zarośla n. pl., gąszcz m.
boscaiolo s. m. 1 (taglialegna) drwal 2 (guardabo‑

schi) gajowy
boschivo agg. 1 (tenuto a bosco) zalesiony, lesisty 2 

(del bosco) leśny
bosco s. m. las
bosniaco A agg. bośniacki B s. m. Bośniak
botanica s. f. botanika
botanico A agg. botaniczny B s. m. botanik • orto 

botanico ogród botaniczny
botola s. f. właz m., klapa
botta s. f. 1 uderzenie n., cios m. 2 (rumore) huk m. 

• botta di fortuna fart, fuks
botte s. f. beczka, baryłka • volta a botte (arch.) 
sklepienie kolebkowe, sklepienie walcowe

bottega s. f. 1 (negozio) sklep m. 2 (di artigiano) 
warsztat m., pracownia, zaklad m.
botteghino s. m. kasa f. biletowa
bottiglia s. f. butelka
bottino s. m. zdobycz f., łup
bottone s. m. guzik • bottone automatico za-
trzask

bovino A agg. wołowy B Bovini s. m. pl. bydło n. 
sing. rogate

box s. m. inv. 1 (garage) boks garażowy 2 (per caval‑
li) boks stajenny 3 (per auto da corsa) punkt obsłu-
gi 4 (per bambini) kojec • box doccia kabina prysz-
nicowa

bozzetto s. m. szkic, makieta f., (progetto) projekt
bozzolo s. m. 1 (zool.) oprzęd, kokon 2 (fig.) sko-
rupa f.

a braccetto locuz. avv. pod rękę
braccialetto s. m. bransoletka f.
bracciante s. m. sezonowy albo dniówkowy nie-
wykwalifikowany robotnik • bracciante agrico-
lo robotnik rolny

bracciata s. f. 1 naręcze n. 2 (nuoto) ruch m. ramion
braccio s. m. 1 (anat.) ramię n., ręka f. 2 al pl. f. (ma‑

nodopera) ręce do pracy, siła sing. robocza 3 (di e‑
dificio) skrzydło n. 4 (di fiume) odnoga f. rzeki 5 (di 
gru) wysięgnik, (di bilancia) ramię n. • in braccio 
na ręku

bracconiere s. m. kłusownik
brace s. f. żarzący węgiel m., żar m. • cuocere alla 

brace piec na żarzących węglach
braciola s. f. gruby stek (z kością)
branco s. m. stado n., trzoda f.
brano s. m. 1 (di testo) ustęp, urywek 2 (canzone) 
piosenka f.

brasato s. m. duszona wołowina f.
bravo agg. 1 (abile) zdolny, dzielny, fachowy, dobry 

2 (buono) dobry • bravo! brawo!
bravura s. f. umiejętność, zdolność

bretella s. f. szelka
breve agg. krótki, zwięzły • in breve krótko, 
zwięźle, (inciso) krótko mówiąc; tra breve zaraz, 
za chwilę

brevettare v. tr. patentować/opatentować
brevetto s. m. 1 (per invenzione) patent 2 (aer.) li-
cencja f.

bricco s. m. dzbanek
briciola s. f. okruch m., okruszyna
brigante s. m. rozbójnik
brillante A agg. lśniący, błyszczący B s. m. brylant
brillare v. intr. błyskać/błysnąć, błyszczeć/zabłysz-
czeć

brina s. f. szron m.
brindare v. intr. wznosić/wznieść toast • brindare 

alla salute di qlcu. wznieść toast za czyjeś zdrowie
brindisi s. m. toast • fare un brindisi wznieść toast
britannico agg. brytyjski
brivido s. m. dreszcz: ho i brividi ciarki mi chodzą 
po grzbiecie

brizzolato agg. szpakowaty
brocca s. f. dzban m., dzbanek m.
broccolo s. m. brokuł
brodo s. m. rosół • brodo vegetale wywar jarzy-
nowy

broglio s. m. oszustwo n., oszust • broglio eletto-
rale oszustwo wyborcze
bronchite s. f. bronchit m.
broncio s. m. dąsy pl. t. • tenere il broncio dąsać 
się

bronco s. m. oskrzele n.
broncopolmonite s. f. zapalenie płuc n. oskrze-
lowe

brontolare v. intr. gderać, zrzędzić
bronzo s. m. brąz
brucare v. tr. skubać/skubnąć, szczypać/szczypnąć
bruciare A v. tr. 1 palić/popalić, spalać/spalić 2 

(incendiare) spalać/spalić, podpalać/podpalić 3 
(cuocere troppo) przypalać/przypalić, przypie-
kać/przypiec 4 (causare una bruciatura accidentale) 
przypalać/przypalić B v. intr. 1 zapalać/zapalić się, 
płonąć/spłonąć 2 (scottare) być gorącym 3 (causare 
bruciore) parzyć/poparzyć, oparzać/oparzyć

bruciatura s. f. 1 (il bruciare) palenie n., spalenie 
n. 2 (il bruciarsi) spłonięcie n. 3 (scottatura) opa-
rzenie n.

bruciore s. m. pieczenie n. • bruciore di stomaco 
pieczenie w żołądku

bruco s. m. gąsienica f.
brufolo s. m. pryszczyk, krosta f.
bruno A agg. ciemny, brunatny B s. m. (persona) 
brunet

brusco agg. 1 (sapore) cierpki, kwaśny 2 (maniere) 
szorstki, opryskliwy 3 (improvviso) nagły

brutale agg. brutalny, grubiański
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bevanda s. f. napój m.
bevibile agg. pitny, zdatny do picia
bevitore s. m. (beone) pijak
biancheria s. f. bielizna, (per il letto) pościel • 

biancheria intima bielizna osobista
bianco A agg. 1 biały 2 (non scritto) czysty B s. m. 

1 biel f. 2 (albume dell’uovo) białko n. • di punto 
in bianco ni stąd ni zowąd; in bianco (non scrit‑
to) czysty, (senza condimento) bez przypraw i so-
su, (insonne) biały

biancospino s. m. głóg
biasimare v. tr. ganić/zganić, potępiać/potępić
Bibbia s. f. Biblia
biberon s. m. butelka f. ze smoczkiem
bibita s. f. napój m.
bibliografia s. f. bibliografia
biblioteca s. f. 1 (luogo) biblioteka 2 (collezione di 

libri) księgozbiór m.
bibliotecario s. m. bibliotekarz
bicarbonato s. m. dwuwęglan, węglan kwaśny • 

bicarbonato di sodio wodorowęglan sodowy
bicchiere s. m. szklanka f., kubek • bicchiere di 

carta kubek papierowy
bici s. f. inv. abbreviazione di © bicicletta
bicicletta anche abbreviato in bici s. f. rower m. • 

bicicletta da corsa rower wyścigowy; andare in 
bicicletta (pluridirezionale) jeździć rowerem, na 
rowerze, (unidirezionale) jechać rowerem, na ro-
werze

bicipite A agg. dwugłowy B s. m. (anat.) mięsień 
dwugłowy

bicolore agg. dwubarwny, dwukolorowy
bidè s. m. bidet
bidello s. m. woźny
bidonare v. tr. (fam.) oszukiwać/oszukać
bidone s. m. 1 bidon, kubeł, bańka f. 2 (fam., im‑

broglio) kant • fare il bidone nie przyjść, nie zja-
wić się

biennale A agg. 1 (durata) dwuletni 2 (frequenza) 
odbywający się co dwa lata B s. f. biennale n. inv.

bifocale agg. dwuogniskowy
bigamia s. f. dwużeństwo n.
bighellonare v. intr. obijać się
bigiotteria s. f. sztuczna biżuteria
bigliettaio s. m. kasjer
biglietteria s. f. kasa biletowa
biglietto s. m. 1 kartka f. 2 (per usufruire di servizi) 
bilet • biglietto di sola andata bilet w jedną stro-
nę; biglietto andata e ritorno bilet w obie strony; 
biglietto da visita wizytówka; biglietto d’auguri 
kartka z życzeniami; biglietto ridotto bilet ulgo-
wy

bignè s. m. ptyś
bigodino s. m. wałek do włosów
bilancia s. f. 1 waga 2 Bilancia (astrol.) Waga

bilanciare A v. tr. 1 (ponderare) rozważać/rozważyć 
2 (pareggiare) wyrównywać/wyrównać 3 (pesi, ca‑
rico) równoważyć/zrównoważyć B v. rifl. rec. wy-
równywać/wyrównać się

bilancio s. m. bilans
bile s. f. żółć
biliardo s. m. bilard • tavolo da biliardo stół bi-
lardowy

bilingue agg. dwujęzyczny
bilocale s. m. mieszkanie n. dwupokojowe
bimestrale agg. 1 (durata) dwumiesięczny 2 (ca‑

denza, rif. a evento) odbywający się co dwa miesią-
ce, (pubblicazione) okazujący się co dwa miesiące

binario s. m. tor
binocolo s. m. lornetka f.
bio agg. bio
biodegradabile agg. biorozkładalny
biografia s. f. biografia
biografico agg. biograficzny
biologia s. f. biologia
biologico agg. biologiczny
biologo s. m. biolog
biondo A agg. jasny, blond B s. m. 1 (colore) blond 

2 (uomo biondo) blondyn • biondo cenere popie-
latoblond

bioterrorismo s. m. bioterroryzm
biotestamento s. m. testament biologiczny
birillo s. m. kręgiel • giocare ai birilli grać w kręgle
biro® s. f. długopis m., pióro n. kulkowe
birra s. f. piwo n. • birra alla spina piwo kuflowe; 

birra chiara jasne piwo; birra scura ciemne piwo
birreria s. f. 1 (locale) piwiarnia 2 (fabbrica) bro-
war m.

bis s. m. inv. 1 (teatro) bis 2 (cibo) dokładka f.
bisbigliare v. tr. szeptać
biscia s. f. niejadowity wąż m.
biscotto s. m. herbatnik
bisessuale A agg. biseksualny B s. m. e f. biseksuali-
sta m., biseksualistka f.

bisestile agg. (anno) przestępny
bisnonna s. f. prababka
bisnonno s. m. pradziadek, pradziad
bisognare A v. intr. (essere necessario) być potrzeb-
nym B v. intr. impers. (viene reso con una costruz. mo‑
dale) trzeba: bisogna comprare una bottiglia di vino 
bianco trzeba kupić butelkę białego wina; bisogna 
che tu vada trzeba, abyś poszedł

bisogno s. m. 1 potrzeba f. 2 (povertà) niedostatek, 
bieda f. 3 al pl. (eufem.) potrzeby f. fizjologiczne • 
aver bisogno di qlco. potrzebować czegoś; in caso 
di bisogno w razie potrzeby, w razie czego

bisognoso agg. potrzebujący
bisonte s. m. żubr
bistecca s. f. befsztyk m., stek m. • bistecca ai fer-

ri befsztyk z rusztu; bistecca al sangue krwisty 
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borsetta s. f. torebka
borsista s. m. e f. stypendysta m., stypendystka f.
boscaglia s. f. zarośla n. pl., gąszcz m.
boscaiolo s. m. 1 (taglialegna) drwal 2 (guardabo‑

schi) gajowy
boschivo agg. 1 (tenuto a bosco) zalesiony, lesisty 2 

(del bosco) leśny
bosco s. m. las
bosniaco A agg. bośniacki B s. m. Bośniak
botanica s. f. botanika
botanico A agg. botaniczny B s. m. botanik • orto 

botanico ogród botaniczny
botola s. f. właz m., klapa
botta s. f. 1 uderzenie n., cios m. 2 (rumore) huk m. 

• botta di fortuna fart, fuks
botte s. f. beczka, baryłka • volta a botte (arch.) 
sklepienie kolebkowe, sklepienie walcowe

bottega s. f. 1 (negozio) sklep m. 2 (di artigiano) 
warsztat m., pracownia, zaklad m.
botteghino s. m. kasa f. biletowa
bottiglia s. f. butelka
bottino s. m. zdobycz f., łup
bottone s. m. guzik • bottone automatico za-
trzask

bovino A agg. wołowy B Bovini s. m. pl. bydło n. 
sing. rogate

box s. m. inv. 1 (garage) boks garażowy 2 (per caval‑
li) boks stajenny 3 (per auto da corsa) punkt obsłu-
gi 4 (per bambini) kojec • box doccia kabina prysz-
nicowa

bozzetto s. m. szkic, makieta f., (progetto) projekt
bozzolo s. m. 1 (zool.) oprzęd, kokon 2 (fig.) sko-
rupa f.

a braccetto locuz. avv. pod rękę
braccialetto s. m. bransoletka f.
bracciante s. m. sezonowy albo dniówkowy nie-
wykwalifikowany robotnik • bracciante agrico-
lo robotnik rolny

bracciata s. f. 1 naręcze n. 2 (nuoto) ruch m. ramion
braccio s. m. 1 (anat.) ramię n., ręka f. 2 al pl. f. (ma‑

nodopera) ręce do pracy, siła sing. robocza 3 (di e‑
dificio) skrzydło n. 4 (di fiume) odnoga f. rzeki 5 (di 
gru) wysięgnik, (di bilancia) ramię n. • in braccio 
na ręku

bracconiere s. m. kłusownik
brace s. f. żarzący węgiel m., żar m. • cuocere alla 

brace piec na żarzących węglach
braciola s. f. gruby stek (z kością)
branco s. m. stado n., trzoda f.
brano s. m. 1 (di testo) ustęp, urywek 2 (canzone) 
piosenka f.

brasato s. m. duszona wołowina f.
bravo agg. 1 (abile) zdolny, dzielny, fachowy, dobry 

2 (buono) dobry • bravo! brawo!
bravura s. f. umiejętność, zdolność

bretella s. f. szelka
breve agg. krótki, zwięzły • in breve krótko, 
zwięźle, (inciso) krótko mówiąc; tra breve zaraz, 
za chwilę

brevettare v. tr. patentować/opatentować
brevetto s. m. 1 (per invenzione) patent 2 (aer.) li-
cencja f.

bricco s. m. dzbanek
briciola s. f. okruch m., okruszyna
brigante s. m. rozbójnik
brillante A agg. lśniący, błyszczący B s. m. brylant
brillare v. intr. błyskać/błysnąć, błyszczeć/zabłysz-
czeć

brina s. f. szron m.
brindare v. intr. wznosić/wznieść toast • brindare 

alla salute di qlcu. wznieść toast za czyjeś zdrowie
brindisi s. m. toast • fare un brindisi wznieść toast
britannico agg. brytyjski
brivido s. m. dreszcz: ho i brividi ciarki mi chodzą 
po grzbiecie

brizzolato agg. szpakowaty
brocca s. f. dzban m., dzbanek m.
broccolo s. m. brokuł
brodo s. m. rosół • brodo vegetale wywar jarzy-
nowy

broglio s. m. oszustwo n., oszust • broglio eletto-
rale oszustwo wyborcze
bronchite s. f. bronchit m.
broncio s. m. dąsy pl. t. • tenere il broncio dąsać 
się

bronco s. m. oskrzele n.
broncopolmonite s. f. zapalenie płuc n. oskrze-
lowe

brontolare v. intr. gderać, zrzędzić
bronzo s. m. brąz
brucare v. tr. skubać/skubnąć, szczypać/szczypnąć
bruciare A v. tr. 1 palić/popalić, spalać/spalić 2 

(incendiare) spalać/spalić, podpalać/podpalić 3 
(cuocere troppo) przypalać/przypalić, przypie-
kać/przypiec 4 (causare una bruciatura accidentale) 
przypalać/przypalić B v. intr. 1 zapalać/zapalić się, 
płonąć/spłonąć 2 (scottare) być gorącym 3 (causare 
bruciore) parzyć/poparzyć, oparzać/oparzyć

bruciatura s. f. 1 (il bruciare) palenie n., spalenie 
n. 2 (il bruciarsi) spłonięcie n. 3 (scottatura) opa-
rzenie n.

bruciore s. m. pieczenie n. • bruciore di stomaco 
pieczenie w żołądku

bruco s. m. gąsienica f.
brufolo s. m. pryszczyk, krosta f.
bruno A agg. ciemny, brunatny B s. m. (persona) 
brunet

brusco agg. 1 (sapore) cierpki, kwaśny 2 (maniere) 
szorstki, opryskliwy 3 (improvviso) nagły

brutale agg. brutalny, grubiański
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bevanda s. f. napój m.
bevibile agg. pitny, zdatny do picia
bevitore s. m. (beone) pijak
biancheria s. f. bielizna, (per il letto) pościel • 

biancheria intima bielizna osobista
bianco A agg. 1 biały 2 (non scritto) czysty B s. m. 

1 biel f. 2 (albume dell’uovo) białko n. • di punto 
in bianco ni stąd ni zowąd; in bianco (non scrit‑
to) czysty, (senza condimento) bez przypraw i so-
su, (insonne) biały

biancospino s. m. głóg
biasimare v. tr. ganić/zganić, potępiać/potępić
Bibbia s. f. Biblia
biberon s. m. butelka f. ze smoczkiem
bibita s. f. napój m.
bibliografia s. f. bibliografia
biblioteca s. f. 1 (luogo) biblioteka 2 (collezione di 

libri) księgozbiór m.
bibliotecario s. m. bibliotekarz
bicarbonato s. m. dwuwęglan, węglan kwaśny • 

bicarbonato di sodio wodorowęglan sodowy
bicchiere s. m. szklanka f., kubek • bicchiere di 

carta kubek papierowy
bici s. f. inv. abbreviazione di © bicicletta
bicicletta anche abbreviato in bici s. f. rower m. • 

bicicletta da corsa rower wyścigowy; andare in 
bicicletta (pluridirezionale) jeździć rowerem, na 
rowerze, (unidirezionale) jechać rowerem, na ro-
werze

bicipite A agg. dwugłowy B s. m. (anat.) mięsień 
dwugłowy

bicolore agg. dwubarwny, dwukolorowy
bidè s. m. bidet
bidello s. m. woźny
bidonare v. tr. (fam.) oszukiwać/oszukać
bidone s. m. 1 bidon, kubeł, bańka f. 2 (fam., im‑

broglio) kant • fare il bidone nie przyjść, nie zja-
wić się

biennale A agg. 1 (durata) dwuletni 2 (frequenza) 
odbywający się co dwa lata B s. f. biennale n. inv.

bifocale agg. dwuogniskowy
bigamia s. f. dwużeństwo n.
bighellonare v. intr. obijać się
bigiotteria s. f. sztuczna biżuteria
bigliettaio s. m. kasjer
biglietteria s. f. kasa biletowa
biglietto s. m. 1 kartka f. 2 (per usufruire di servizi) 
bilet • biglietto di sola andata bilet w jedną stro-
nę; biglietto andata e ritorno bilet w obie strony; 
biglietto da visita wizytówka; biglietto d’auguri 
kartka z życzeniami; biglietto ridotto bilet ulgo-
wy

bignè s. m. ptyś
bigodino s. m. wałek do włosów
bilancia s. f. 1 waga 2 Bilancia (astrol.) Waga

bilanciare A v. tr. 1 (ponderare) rozważać/rozważyć 
2 (pareggiare) wyrównywać/wyrównać 3 (pesi, ca‑
rico) równoważyć/zrównoważyć B v. rifl. rec. wy-
równywać/wyrównać się

bilancio s. m. bilans
bile s. f. żółć
biliardo s. m. bilard • tavolo da biliardo stół bi-
lardowy

bilingue agg. dwujęzyczny
bilocale s. m. mieszkanie n. dwupokojowe
bimestrale agg. 1 (durata) dwumiesięczny 2 (ca‑

denza, rif. a evento) odbywający się co dwa miesią-
ce, (pubblicazione) okazujący się co dwa miesiące

binario s. m. tor
binocolo s. m. lornetka f.
bio agg. bio
biodegradabile agg. biorozkładalny
biografia s. f. biografia
biografico agg. biograficzny
biologia s. f. biologia
biologico agg. biologiczny
biologo s. m. biolog
biondo A agg. jasny, blond B s. m. 1 (colore) blond 

2 (uomo biondo) blondyn • biondo cenere popie-
latoblond

bioterrorismo s. m. bioterroryzm
biotestamento s. m. testament biologiczny
birillo s. m. kręgiel • giocare ai birilli grać w kręgle
biro® s. f. długopis m., pióro n. kulkowe
birra s. f. piwo n. • birra alla spina piwo kuflowe; 

birra chiara jasne piwo; birra scura ciemne piwo
birreria s. f. 1 (locale) piwiarnia 2 (fabbrica) bro-
war m.

bis s. m. inv. 1 (teatro) bis 2 (cibo) dokładka f.
bisbigliare v. tr. szeptać
biscia s. f. niejadowity wąż m.
biscotto s. m. herbatnik
bisessuale A agg. biseksualny B s. m. e f. biseksuali-
sta m., biseksualistka f.

bisestile agg. (anno) przestępny
bisnonna s. f. prababka
bisnonno s. m. pradziadek, pradziad
bisognare A v. intr. (essere necessario) być potrzeb-
nym B v. intr. impers. (viene reso con una costruz. mo‑
dale) trzeba: bisogna comprare una bottiglia di vino 
bianco trzeba kupić butelkę białego wina; bisogna 
che tu vada trzeba, abyś poszedł

bisogno s. m. 1 potrzeba f. 2 (povertà) niedostatek, 
bieda f. 3 al pl. (eufem.) potrzeby f. fizjologiczne • 
aver bisogno di qlco. potrzebować czegoś; in caso 
di bisogno w razie potrzeby, w razie czego

bisognoso agg. potrzebujący
bisonte s. m. żubr
bistecca s. f. befsztyk m., stek m. • bistecca ai fer-

ri befsztyk z rusztu; bistecca al sangue krwisty 
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Il sostantivo

Il sostantivo
In polacco non esiste l’articolo; il sostantivo ha tre generi (maschile, femminile, neutro), due numeri (singo-
lare e plurale) e sette casi (nominativo, genitivo, dativo, accusativo, strumentale, locativo, vocativo). Le prin-
cipali funzioni dei casi polacchi possono essere riassunte così.

Nominativo: caso del soggetto.
Genitivo: complemento di specificazione.
Dativo: complemento di termine.
Accusativo: complemento oggetto.
Strumentale: complemento di mezzo.
Locativo: complemento di luogo.
Vocativo: allocuzione, invocazione.

L’uso dei casi è determinato anche dalla presenza nella frase di alcuni verbi, sostantivi e preposizioni.

Il genitivo è usato per esprimere il complemento oggetto nelle frasi negative.

Il locativo si usa solo dopo una preposizione: nelle tabelle grammaticali si utilizzerà convenzionalmente la 
preposizione o (compl. di argomento).

Al maschile singolare è molto significativa la distinzione fra sostantivi animati (rif. a persone e animali) e 
inanimati (rif. a oggetti): per i sostantivi animati il caso acc. coincide col gen., mentre per quelli inanimati 
il caso acc. è uguale al nom. Al plurale, invece, è significativa la distinzione fra i sostantivi m. che indicano 
persone (detti anche umani, rzeczowniki męskoosobowe) e tutti gli altri, cioè i sostantivi m. che indica-
no animali e cose, i sostantivi f. e i sostantivi n. (rzeczowniki niemęskoosobowe). Per i sostantivi m. umani 
l’acc. pl. coincide col gen. pl., mentre per gli altri l’acc. pl. è uguale al nom. pl. Questa distinzione va tenuta 
presente anche nella coniugazione dei verbi (vedi Il passato indicativo).

Nel corso della declinazione può comparire o scomparire dal tema la vocale e, detta e mobile (e ruchome), 
che può essere aggiunta (nom. sing. matka madre, gen. pl. matek) oppure tolta (nom. sing. statek nave, gen. 
sing. statku.).

DECLINAZIONE DEI SOSTANTIVI MASCHILI
SOSTANTIVI MASCHILI IN CONSONANTE

Sostantivi maschili in consonante inanimati
Nella declinazione occorre tenere conto della terminazione del tema del sostantivo. Per la distinzione fra con-
sonante dure, molli e funzionalmente molli si rimanda alle indicazioni di pronuncia di pag. 5.

Termin. in N G D A S L (o) V

cons. dura e ł
sing. rozkład orario rozkładu rozkładowi rozkład rozkładem rozkładzie rozkładzie

pl. rozkłady rozkładów rozkładom rozkłady rozkładami rozkładach rozkładach

k, g
sing. język lingua języka językowi język językiem języku języku

pl. języki języków językom języki językami językach językach

ch
sing. dach tetto dachu dachowi dach dachem dachu dachu

pl. dachy dachów dachy dachy dachami dachach dachach

cons. molle, j e l
sing. szpital ospedale szpitala szpitalowi szpital szpitalem szpitalu szpitalu

pl. szpitale szpitali szpitalom szpitale szpitalami szpitalach szpitalach

cons. funzional-
mente molle

sing. koc coperta koca kocowi koc kocem kocu kocu

pl. koce koców kocom koce kocami kocach kocach

Nel corso della declinazione possono verificarsi alternanze vocaliche; per esempio: nom. stół tavolo, gen. 
stołu, loc. o stole; nom. świat mondo, loc. o świecie.

Singolare. Genitivo: la desinenza dei sostantivi che indicano oggetti inanimati può essere -a oppure -u. 
Dativo: la desinenza è più frequentemente -owi, talvolta -u. Accusativo: per i sostantivi inanimati è uguale al 
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