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17
 Wysłuchaj słówek i zwrotów, powtarzaj za lektorem słówka włoskie.

Dom:

Lekcja 11  Życie codzienne: dom,  
szkoła, komputer i internet

dom – casa
dom (budynek) – palazzo
mieszkanie – appartamento
sypialnia – camera da letto
kuchnia – cucina

łazienka – bagno
pokój dzienny – soggiorno
przedpokój – anticamera
strych – soffitta
piwnica – cantina

Czynności codzienne:
obudzić się – svegliarsi
wstać z łóżka – alzarsi dal letto
wyprowadzić psa na spacer 
– portare a spasso il cane
myć zęby – lavare i denti

czesać się – pettinarsi
myć się – lavarsi
ubierać się – vestirsi
ścielić łóżko – fare il letto
zasypiać – addormentarsi

Zwierzęta domowe:
pies – cane
kot – gatto
papuga – pappagallo
żółw – tartaruga
złota rybka – pesce rosso

rybki – pesci
chomik – criceto
świnka morska – porcellino 
d’India
kanarek – canarino

Dla ambitnych!

Szkoła:
szkoła – scuola
uczeń – allievo
lekcja – lezione
przedmiot – materia
ocena – voto
zeszyt – quaderno

praca domowa – compito
zdać egzamin – passare un 
esame
oblać egzamin – farsi bocciare 
ad un esame lub essere 
bocciato all’esame

wloski - Kurs podstawowy.indd   110 16.12.2009   15:44:05



www.jezykiobce.pl 111

lekCJa 11CD 2Lekcja 11  Życie codzienne: dom,  
szkoła, komputer i internet

Określenia czasu:
dzień powszedni – giorno feriale
dzień roboczy – giorno lavorativo
zazwyczaj – di solito
rzadko – raramente
czasami – a volte

nigdy – mai
zawsze – sempre
często – spesso
od czasu do czasu – ogni tanto

określenia czasu

zawsze – sempre
Maria studia sempre. – Maria zawsze się uczy.

nigdy – mai
Non vado mai all’opera. – Nigdy nie chodzę do opery.

zazwyczaj – di solito
Di solito finisco le lezioni alle 14. – Zazwyczaj kończę lekcje o 14.

często – spesso
Vado spesso in Italia. – Często jeżdżę do Włoch.

czasami – a volte
Mangio i dolci solo a volte. – Jadam ciastka tylko czasami.

od czasu do czasu – ogni tanto
Ogni tanto mi capita di scrivere una lettera. – od czasu do czasu 
zdarza mi się napisać list.

rzadko – raramente
Raramente guido la macchina. – Rzadko prowadzę samochód.

co tydzień – ogni settimana
Ogni settimana vado in chiesa. – Co tydzień chodzę do kościoła.

dwa razy dziennie – due volte al giorno
Lavo i denti due volte al giorno. – Myję zęby dwa razy dziennie.

kilka razy w miesiącu – un paio di volte al mese
Vado in piscina un paio di volte al mese. – Chodzę na basen kilka 
razy w miesiącu.
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Komputer: 
komputer osobisty – computer 
personale
laptop – computer portatile
klawiatura – tastiera
myszka – mouse
monitor – schermo
napęd CD-ROM – lettore di 
CD-ROM
drukarka – stampante
skaner – scanner
włączyć – accendere
wyłączyć – spegnere
zalogować się – loggarsi
wylogować się – deloggarsi

hasło – parola d’ordine
poczta elektroniczna – posta 
elettronica
e-mail – lettera e-mail
wysłać e-mail – mandare una 
e-mail
dostać e-mail – ricevere una 
e-mail
załącznik – allegato
restartować – riaccendere
usuwać – eliminare
kopiować – copiare
wklejać – incollare

18
 Wysłuchaj uważnie zdań, powtarzaj je za lektorem.

Uczę się włoskiego. – Imparo l’italiano.
Chodzę na kurs włoskiego. – Frequento il corso d’italiano.
Moja córka chodzi do 5 klasy szkoły podstawowej. – Mia figlia frequenta 
la quinta classe elementare.
Co studiujesz? – Cosa studi?
Studiuję psychologię. – Studio psicologia.
Uczę dzieci angielskiego. – Insegno l’inglese ai bambini. 
Co zwykle robisz rano? – Cosa fai di solito la mattina?
Kończę pracę o 17. – Finisco di lavorare alle 17.
Ukończyłem Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. – Ho finito la 
Facoltà di Storia dell’Università di Varsavia. 
Szukam mieszkania do wynajęcia. – Cerco un appartamento da 
affittare.
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