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Vr'YMO\łY I TRANSKRYPCJI

]
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AKCENT

w języku włoskim tylko niettóre wyr&y Posiadają akcent gra|rczny

a:.JJ '. n- c1e.cie| 'd o JJra/v al!e0toqane fu o\Bł|1 /8lo5tę'

ip  oor la '  menr '  w 'zy ' . l . r1edna l 'uy|J )  ma iaAJń|  |onn/ny '  | /n

wymawilne są z p.zyciskiem u pewnęj sylabie bez UewnętŹnfu'a
Lepo w tomie praficznei.
.lit,q.lei*iml pad. n, pnedo.!"r |Ą .) |óę ' rp' \oE||{ lÓ|e||o

Do'yi ( /ęno .poD|a nę dcen| M |r7(F| /8]o.c. od rÓńca' nI)' Ii

vola. chinicÓ. latonia$ bddzo żadto wystęPują wyrŹy lkcentowa.
ne na czwaltej sylabie od końca. np' abitano'

RZECZOWNIKT

u Ję/yKu s|o\ \ j  mam) do c .}n| rn  a  /  . /ą 'awod ' . r i  |od&iJ

nę'Iflo I fen.Lego: majo Óne Ik/Ę poied)nca I moga



wYMowY I TŁĄNSKR1?CJI

xońcówki rreczoqników iodzaiu męskiego są nasĘPujace:

znieniają swojej funny

języku *'lostin odńiana przymiomikóv py!7 .odzlje i li.zby
biega wedilg tych samyc! regul, co odmifua lzeczowników,

ki rreczowników fudfaju żeńskego są następulące:

Śpólgloską lub Śmogloska ak.enlosaną
w liczbie mogiej. np' una cifln - du€

kończące się na + są fańwńo fudfaju nęskieso, jak
ż.ńskićgo. W lczbic nmo8iej pŹybierlją onć końcówkę i d]! oby

mdzajów' np. giovane (młody. nłÓda) ciolani (nlłodzi, dode)'



wlMowl I TRĄNSKRYPCJI

RODZAJNII.r

w języku wiosljn wysĘpują rodzajnik:

Rodfajniki okeślają rodzaj i liczĘ żarcwnita ońf wPrcwadzaJą

dodaftowę znrczenid senanlyczne'

Rodz5jniki nieokr€ślone:

un- (pr*d samogloŚką)

un (przed spólgłoskd dei
un (pŹed sańogloską) deg|i
uno (prred s + spólgi., degli

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKOW



wsKAzówxl DoTYcZĄcE w\.MowY I TŁĄNsKR.t?cJl

nieokeśony odnosi się do Źeczy lub oŚób njefnanycb.
il renuto un mgu". Pptszedljs-k s chloprec

niI nieo]..ę.]o|J |oj"{.. !e ' Tro pw! |w}m|o'n;l', o|F\
' /*/oJŁ l '  np '  Ho v i \ lo  u  be|  f i lm w|d/ ' . | . ' ' d^b]

) illn

gli

gn

(PŹed spóigioskd l€
(pŻed sańogloskd l€

rik okftoony wprowad4 rztz lub o$bę znaną, np tło com-
i| libro chĆ mi aye'i coBieliato Ultimamot€. - Kupilem

któr4 mi ost nio poleciłeś. ewentua]nie rcdzajnik ołftślony
wprcwadzać jaKeś uogólnienie, np' Mi piacciono |€ ńe|€'

dei
degli
deClt



WYMOWY I TRANSKRYPCJI

deua (pmd spdgoską)
d€ - (pŹed mogIostą)

cZASo\łNIKI

delte

Rod,a n|\ c/ą.s ow} je.l u'}aey s{edy' BJy nie ńoiPmy oLre(llć

o.lao.. l,c,ul . czili' cat.i.. np' Mi puoi oflńe de| B: vo/ew

mi de (trehę) hdbaly?

PRZYIMKI

L^cF or^ińta pŹed $}fum w jś/yk! wlosliń peln. 'ę "ańą
."'ę, - i;łlr' ńl'ti..aoma ptrl pąTadki (dekrina ja]. k1ó.

E w j. włoskiń 'ie ismieją.

di - z. o. a. prFa]eŻTÓ$. np. |& c'9 di P|etro - Jom Piora

l  -  w.  do . ;D '  v ldo '  Rm' .  hdśdoRzyńu '
da  -  od .u ' l .np  Tonod '  v 'N9 i ' . .  wta(m/wó laq) '

id w' do: np'.Abilo in qtr61a cfial - Miesz*m w rym mieście'

con z (tińś' czynś)

;Ą fm mędzy.alm2oE a dwie godziny]

ZAIMKI OSOBOWE I DZTERZAWCZE
Lpoj. L nn.
mio' ńń ńiei' ne
tuo. tua tuoi, tue

suoi' Śue
no$rc.nostE nostri.noŚre

vostri, lostre
il lm.lu lorc i lorc, le loro

\\ Ef\kU wło\\n i\meją ty koniuBacie' BelokoLc/ri wlo'Ue

m"i" iaq we l.oncowkę -re' o pŹyna]ebo+ | do dfuej eru p) knn| }



E IYYMO\ry I TRA\SKRYrcJI

g@yjnej decyduje smogloskalop@dająca końcówl(ę bezokolicz

I ..@np.palre
II +re n!' scńvere

cas ier'Źniejszy (P|e'ie):

hi |€i

I II fi

w języku wlostim wyslępuje ómież cały sreree caoMików nie
lamych' z hórych najczęściej uż}rydyńi Ę cusowniK: avrr.
i esre być' opńcz znrc7€ń wlaś.iwlch' pelrrią one rÓw'tż
ję czasowniiów positko''vch do twornia casów złożonych.

iiómĄia dla c/ye|ń .Ź Ro!@x( ( ńo/f b}l |aifl' iŻ
język! vtoskin fomy gżecznociowe w}l!żme są s trzciei oŚo.

liczby pojedyr.zej i nnogiej. !p.
a molto g.dtile. - Jest Pan bardzo uprjny.
|a sua mrcchiDa? c.|zie jest Państi sm@hód?
ve@4no con !oi? - Pójdą Pańsrwo f ńmi]



I E sP re s s. j oni di końe. n]ią ]

BuoÓ giorno' |B]ondżiÓmol
Buom scr.' |Błona sela]
Buom nott.' lBłona nor€]
ArńY€d €rci' LAfr ve,der.']

Buon giorno' signÓr..''
Signora..., Signodna....
lBlon dżiomo. sińjor''''
sińjora''' sińjo-ńna,'' ]

Sono lieto ch. (Lei) si. venuto
tsono lileto ke (lej) sła

[E un pja-czele we-dĆIti]

F, un vero piacer€ colNcerLa'

sono feliN di eŚere qui
lsono fc-liczc dit$crc kłj]

E



zwRm\ coDu lE!!Ę

Jeslen pr! ntrm'em'c

czy nie ma pan lic pP€ciw

zcchce mi lan rowdzyszyć

cfy moga prosić o ogień:

Zelrce pan wyśviadcfyć

Mam nadzieję. że wkńtce się

.9

:i'

sono intDitMentĆ obb|igato'
tsono infi nin-nente obbli-galol

chiedo Śosł' tKjedo skuza]
coń piacr€' tKon pjl.czeie]
Scusi. lskuzi]

tKone de-ddela/wło1e]
Suluti per.. lsa'lutiPer'' i

l Non fa ni€nt.. INon fa ńjenle]

Non Le diL fastidio se tumo un

sigarettt? INon le da'fas-ddi
se funo uia sigaieml

N{i potr€bb€ accońpagnee a.' ]

IMi lo'EbtĘ aB<ompań-jde a''

SDero di non di6turba.La?

ispero di ńon disfur,bdlaj

I P6$ chiedse un e@ndiN?

PÓsrc ajedeE un ac,c,e! drń

Molte graŹie' GĘfi€ mille'

tMolle eńcje' claĆje mitle]

Mi potrebb€ ftre un fa'or€'

IMi pofrobbe fde u! i! wort

spero di riYede.ti PMto/di
riY€derl! presto, lspero dl
ńwe-deni presto/di ńwe-derl



Per frvore, saluti da parte
mia... [Pe. fa'wore, M'iud

Tanti alguril lTanti a]'gunl
Buon Nalale! Feli.c ̂ nno
N!o!ÓI [Blon na,ta|c Fe,]ic7c

Alta sua salut€l cin cinI
lAlla sula si'lutel Czin czinl l

I P rezentft 'jańe' In' w ii ]

ÓIi pan, żc się przedsmuię'

\'li permetta di p.eŚeDlaf e.'.
LNIi pcl,n'elta di PreZeD1łe]

Lc presento un nio anrico,.,
[Lc pre-ze.to ud mło ailiko]

EccÓ iI signor...,la sienora..',
|! Signorina... I 

'Ekko jl
sińjd '' ia Śiii-]ora ',,Ia

Perhetta che mi presenti.

ke ni lrczent Mikjano .l
Ecco i| mio Dig|i €tto do visite'
l-Eł}o il nło bil-iello



\fAŻ\E ADRESY I IELEFo\\

lel' dyfuń! (po godzinach uŹędos'aia): .)o]9 ]]]5 599 52 12

Ąnb.Śada RI w R4nie

tel' 00]9 06 ]ó2 u 20ł)
0039 06 362 04 2o,r

wydzid Konsulamt Anbaeily RP

re1. 0039 06 362 0.1 300
.a\ m'l9 0ó 362 0.1322

xo ulat General.tr RP
F uedio|ań.

t . t .00-190t. tEo t8 978
r,!.19 0t .lEl] 19 08.1

Iel' d'Yżuarl lto gotLinach
U.fędÓRfui!): L!39 ]35 5ó8 5] E6

Koffuiat HoŃro*! RP

tel' 0039 l0 3l0 ó] 75

InŚtytut Polski ł Rf]ńic

lel' 00]9 0ó 360 00l]3
00]9 0ó ]ó0 0i 6jl

tix00]9 0ó ]ó0 Lr() ']l

KoNulat Eono.os-T RP

tĆ|' 00]]9 5122 89 09
Itr 00119 51 659 33 62
ie]' dyżum'v (po s.dzinach

0019 3201t0 59 69



TELEFON'!' PTERIT'SZEJ PO\IOCY

'|2 Nuhe| a]mos} w caJej Un' ĘuropejsUe]. se wb\/4h
rcqnież nUre cmbinieri l(ebin.iqil. czyLijs|ktso
z od|mów wło\kjE !Ólicji (mdarngiiJ

rl3 - Policja - Poli'a tlolitła]
ll5 - straż rDżma vigiti delFr@ t'widzili.lel l.łoko]
11ó . Pon@ dftgowa - sr)(fus sr.ada]e [so1@Bo śfa daIe]
uE - Pogotoqie ratuntowe Ambula@ lmbu ttucal


