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Czasownik Tłumaczenie 

abitare mieszkać 

accendere włączyć 

accompagnare zaprowadzić, 
podrzucić 

amare kochać 

andare iść 

arrivare przybyć, 
dotrzeć 

ascoltare słuchać 

aspettare czekać 

augurare życzyć 

avere mieć 

baciare Całować 

bere Pić 

buttare wyrzucać 

cadere upaść, 
przewrócić się 

cambiare zmienić 

cantare śpiewać 

capire rozumieć 

cenare jeść kolację 

cercare szukać 

chiamare dzwonić, wołać 

chiedere prosić 

chiedere pytać o coś 

chiudere zamykać 

cominciare zaczynać 

comprare kupować 

consigliare doradzić 

contare liczyć 

controllare sprawdzać 

correggere poprawiać 

credere wierzyć, sądzić 

criticare krytykować 

cucinare gotować 

cucire szyć 

dare dać 

decidere decydować 

desiderare życzyć sobie 

dimenticare zapomnieć 

dire powiedzieć, 
mówić 

divertirsi dobrze się 
bawić 

dividere dzielić 

domandare pytać o 
informację 

dormire spać 

dovere musieć 

entrare wejść 

essere być 

fare robić 

finire kończyć 

firmare podpisać 

frequentare uczęszczać 

fumare palić 

giocare bawić się 

gridare krzyczeć 

guadagnare zarabiać 

guardare patrzeć, oglądać 

guidare kierować 

incontrare spotykać 

indicare wskazywać 

inviare wysyłać 

lasciare zostawiać 

lavare myć 

lavorare pracować 

leggere czytać 

mandare wysyłać 

mangiare jeść 

mentire kłamać 

mettere kłaść, położyć, 
założyć 

migliorare ulepszyć 

morire umierać 

nascere rodzić się 

nuotare pływać 

offrire oferować 

organizzare organizować 

pagare płacić 

parlare mówić 

partire wyjeżdżać 

passare przejść, 
spędzać, 
wstąpić 

peggiorare pogarszać 

pensare myśleć 

piacere lubić, podobać 
się 

piangere płakać 

porre położyć 

potere móc 

pranzare jeść obiad 

preferire woleć 

prendere brać 

produrre produkować 

raccontare opowiadać 

regalare dawać coś w 
prezencie 

ricevere dostać, 
odbierać 

ricordare pamiętać 

rimanere pozostać, 
zostać 

ringraziare dziękować 

ripetere powtarzać 

riuscire być w stanie 

salire wchodzić 

sapere wiedzieć, 
potrafić 

scegliere wybierać 

scendere schodzić 

scherzare żartować 

scordare zapomnieć 

scrivere pisać 

sedere siedzieć 

sentire słyszeć, czuć 

significare znaczyć 

soffrire cierpieć 

sognare śnić 

sorridere uśmiechać się 

spedire wysyłać 

spegnere wyłączyć 

spendere wydawać 

sperare mieć nadzieję 

spiegare wytłumaczyć 

spingere pchać 

stare być, przebywać 

studiare uczyć się 

suonare grać na 
instrumencie 

telefonare dzwonić 

tenere trzymać 

tirare ciągnąć 

tradurre przetłumaczyć 

trovare znaleźć 

uscire wychodzić 

vedere widzieć 

vendere sprzedawać 

venire przychodzić, 
pójść, 
pochodzić 

viaggiare podróżować 

vincere wygrać 

visitare zwiedzać 

vivere żyć 

volere chcieć 
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