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Wstęp

www.WydawnictwoLingo.pl

Włoski. Słownik w obrazkach 

Jeśli uczysz się włoskiego, wybierasz w podróż, chcesz uporządko-
wać swoją znajomość włoskich słówek obejmujących najważniejsze 
dziedziny życia, a tradycyjne słowniki i pomoce leksykalne sprawia-
ją, że szybko ogarnia Cię znużenie – sięgnij po Włoski. Słownik 
w obrazkach Wydawnictwa Lingo. 

To publikacja, z której korzystanie będzie nie tylko pożyteczne, ale 
i przyjemne, będąca zarówno szybką ściągą do egzaminu, jak i pomo-
cą dla wyjeżdżających za granicę.

Dużą zaletą naszego słownika jest podejście praktyczne i nastawienie 
na walor użytkowy. Składa się on z rozdziałów zawierających opisane, 
starannie dobrane zdjęcia wraz z dodatkowymi słówkami i zwrotami. 
Wszystkie opatrzone są wygodnym dla użytkownika uproszczonym 
zapisem wymowy. Jako praktyczny przerywnik proponujemy krótkie 
minidialogi pod hasłem „Jak to działa”, natomiast zadaniem żółtych 
karteczek jest zwrócenie Twojej uwagi na najbardziej mylące słówka.

Włoski. Słownik w obrazkach: oglądaj, powtarzaj, zapamiętuj! 

Powodzenia 
Autorzy i redaktorzy Lingo





Podróż   
Viaggio 

1
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Podróż Viaggio   1

odprawa 
(il) controllo dei passaggeri 
kontrollo dei passadżdżeri

paszport 
(il) passaporto 
passaporto

automat biletowy 
(la) biglietteria automatica 
bilietterija automatika

Bilet 
(il) biglietto 
biljetto

pasażerowie 
(i) passaggeri 
passadżdżeri

dokumenty podróżne 
(i) documenti del 
viaggiatore 
dokumenti del 
wiadżdżatore

bagaż 
(il) bagaglio 
bagaljo

bagaż podręczny 
(il) bagaglio a mano 
bagaljo a mano
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wózek bagażowy 
(il) carello portabagagli 
karello portabagali

samolot 
(l’) aereo 
aereo

skrzydło 
(l’) ala 
ala

silnik 
(il) motore 
motore

podwozie 
(il) telaio 
telajo

kabina pilota 
(la) cabina del pilota 
kabina del pilota

walizka 
(la) valigia 
walidża

Więcej słówek

bilet pierwszej 
klasy

(il) biglietto di prima 
classe biljetto di prima 
klasse

bilet drugiej 
klasy

(il) biglietto di seconda 
classe biljetto di 
sekonda klasse

bilet elektro-
niczny

(il) biglietto elettronico 
biljetto elettroniko

karta  
pokładowa

(la) carta d’imbarco 
karta dimbarko

klasa biznes (la) business class 
biznis klas

klasa ekono-
miczna

(la) classe economica 
klasse ekonomika

lot (il) volo wolo

lotnisko (l’) aeroporto aeroporto

odlot (la) partenza partenca

przylot (l’) arrivo arriwo
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odbiór bagażu 
(il) ritiro bagagli 
ritiro bagali

przechowalnia bagażu 
(il) deposito bagagli 
deposito bagali

punkt informacyjny 
(il) punto d’informazione 
punto dinformacjone

toaleta 
(il) bagno 
banio

Więcej słówek

poczekalnia 
(la) sala d’attesa 
sala datteza

krzesło 
(il) sedile 
sedile

biuro rzeczy 
znalezionych

(l’) ufficio di oggetti 
smarriti ufficcio 
di odżdżetti zmarriti

kasa  
biletowa

(la) biglietteria 
biljetteria

kontroler 
biletów

(il) controllore dei biglietti 
kontrollore dei biljetti

opóźnienie (il) ritardo ritardo
peron (il) binario binario
rozkład jazdy (l’) orario orario
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pociąg 
(il) treno 
treno

wagon sypialny 
(il) vagone letto 
wagone letto

wagon restauracyjny 
(il) vagone ristorante 
wagone ristorante

metro 
(la) metro(politana) 
metro(politana)

schody ruchome 
(la) scala mobile 
skala mobile

tory 
(i) binari 
binari
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Podróż Viaggio   1

rower 
(la) bicicletta 
biczikletta

pompka rowerowa  
(la) pompa a mano  
pompa a mano

blokada na rower 
(il) lucchetto 
lukketto

kask 
(il) casco 
kasko

motor 
(la) motocicletta 
motoczikletta

kluczyk 
(la) chiavetta 
kjawetta

kosz 
(il) cesto 
czesto

siodełko 
(la) sella 
sella

kierownica 
(il) volante 
wolante

pedał 
(il) pedale 
pedale

bagażnik 
(il) bagagliaio 
bagalajo

koło 
(la) ruota 
rłota

hamulec 
(il) freno 
freno

szprycha 
(il) raggio 
radżdżio

opona 
(lo) pneumatico 
pneumatiko

łańcuch 
(la) catena 
katena

zamek 
(la) serratura 
serratura
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–  Vorrei due biglietti pieni e uno per 

bambino. 
worrei dułe biljetti pjeni e uno per bambino 

Poproszę dwa bilety dla dorosłych 

i jeden dla dziecka.

–  Solo andata o andata e ritorno? 
solo andata o andata e ritorno? 
W jedną stronę czy również powrotne?

–  Andata e ritorno. Ci sono gli sconti per 

bambini? 
andata e ritorno. czi sono li skonti per 

bambini? 
Tam i z powrotem. Czy macie zniżki dla 

dzieci?
–  Sì, biglietti per bambini sono ridotti 

del 50% rispetto al prezzo normale 

si, biljetti per bambini sono ridotti del 

czinkłanta perczento rispetto al precco 

normale 
Tak, bilety dla dzieci kosztują połowę 

ceny normalnego biletu.

Jak to działa?



14

Podróż Viaggio   1

autobus miejski 
(l’) autobus urbano 
autobus urbano

powóz 
(la) carrozza 
karrocca

tramwaj 
(il) tram 
tram

reflektor 
(le) luci 
luczi

drzwi 
(la) porta 
porta

siedzenie 
(il) sedile 
sedile

lusterko boczne 
(lo) specchietto retrovisore esterno 
spekjetto retrowizore esterno

okno 
(il) finestrino 
finestrino

koń 
(il) cavallo 
kawallo

wycieraczki 
(il) tergicristallo 
terdżikristallo
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taksówka 
(il) tassì 
tassì

prom samochodowy 
(la) nave di traghetto 
nawe di tragetto

wypożyczalnia samochodów 
(il) autonoleggio 
ałtonoledżdżo

przystanek autobusowy 
(la) fermata d’autobus 
fermata dautobus

autobus piętrowy 
(l’) autobus a due piani 
autobus a due pjani

statek 
(la) nave 
nawe

dziób 
(la) prua 
prua

pokład 
(il) bordo 
bordo
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Więcej słówek

łańcuch na oponę (na zimę) 
(la) catena da neve 
katena da newe

fotelik dziecięcy 
(il) seggiolino auto per bambini 
sedżdżolino auto per bambini

samochód 
(la) macchina 
makkina

pas 
bezpieczeństwa 
(la) cintura 
di sicurezza 
czintura  
di sikurecca

maska 
(il) cofano 
kofano

tablica rejestracyjna 
(la) targa 
targa

silnik benzynowy 
(il) motore a benzina 
motore a benzina

kierunkowskaz 
(la) spia 
spija

koło 
(lo) pneumatico 
pneumatiko

dowód  
rejestracyjny

(la) carta di  
circolazione 
karta di czirkolacjone

mandat (la) multa multa

miejsce przy 
oknie

(il) posto al finestrino 
posto al finestrino

miejsce przy 
przejściu

(il) posto vicino al 
corridoio posto wiczino 
al korridojo

objazd (la) deviazione 
dewiacjone

port (il) porto porto

postój  
taksówek

(il) posteggio per tassì 
postedżdżo per tassi

rejs (la) crociera krocziera
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parking 
(il) parcheggio 
parkedżdżo

miejsce postojowe 
(il) posto di sosta 
posto di sosta

deska rozdzielcza 
(il) quadro degli strumenti di controllo 
kładro deli strumenti di kontrollo

stacja benzynowa 
(la) stazione di servizio 
stacjone di serwicjo

warsztat samochodowy 
(l’) officina del meccanico 
officzina del mekkaniko

mechanik samochodowy 
(il) meccanico 
mekkaniko

opona 
(lo) pneumatico 
pneumatiko

narzędzie 
(lo) strumento 
strumento

dystrybutor 
paliwa 
(la) pompa 
della 
benzina 
pompa della 
benzina
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–  Salve, per Vittorio Emanuele, 
per favore. 
salwe, per wittorio emanuele, per 
fawore 
Dzień dobry, poproszę na ulicę 

Vittorio Emanuele.

–  Numero? 
numero? 
Jaki numer? 

–  Ho scordato il numero, però 
scendo vicino alla piazza 
Grande. 
o skordato il numero, però szendo 
viczino alla piacca grande 
Zapomniałam jaki numer, ale 
wysiądę przy Piazza Grande.

Jak to działa?
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słuchawki 
(le) cuffie 
kuffie

autobus wycieczkowy 
(il) pullman 
pullman

zwiedzanie 
visitare 
wisitare

nawigacja samochodowa 
(il) gps 
dżi-pi-esse

trasa 
(il) percorso 
perkorso

punkt 
(il) punto 
punto

turysta 
(il) turista 
turista

aparat fotograficzny 
(la) macchina fotografica 
makkina fotografika

Podróżujesz po Włoszech? To może  
Ci się przydać!

L’Autostrada del Sole to najpopular-
niejsza włoska autostrada, łącząca 
Mediolan z Neapolem.  
Z kolei l’Autostrada Adriatica to prze-
biegająca wzdłuż wybrzeża Adriatyku 
autostrada na trasie Bolonia-Tarent. 
Natomiast skrót G.R.A (Grande 
Raccordo Anulare) oznacza 
obwodnicę Rzymu. 
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awaria samochodu 
(il) guasto della 
macchina 
guasto della makkina

linka holownicza 
(la) fune da rimorchio 
fune da rimorkio

trójkąt ostrzegawczy 
(il) triangolo di emergenza 
triangolo di emerdżenca

kierowca 
(l’) autista 
autista

Przydatne zwroty
jechać  
autostopem

fare l’autostop 
fare lautostop

jechać  
na wakacje

andare in vacanza 
andare in wakanca

jechać  
za granicę

andare all’estero 
andare allestero

przekroczyć 
granicę

varcare la  
frontiera 
warkare la frontjera

ruch uliczny (il) traffico traffiko
skręcić girare dżirare
w prawo a destra a destra
w lewo a sinistra a sinistra
utknąć 
w korku 
ulicznym

rimanere bloccato 
nel traffico 
rimanere blokkato 
nel traffiko
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