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Ćwiczenia dodatkowe do wpisów:  

https://poprostuwloski.pl/miejsce-przymiotnika-w-jezyku-wloskim/ 

https://poprostuwloski.pl/przymiotniki-zmieniajace-znaczenie/ 

Przetłumacz następujące zdania: 

1. To naprawdę duża książka, ma 1200 stron. 

___________________________________________________ 

2. Michał Anioł był wielkim artystą. 

___________________________________________________ 

3.  Dr Rossi jest dobrym lekarzem, wyleczył mnie. 

___________________________________________________ 

4.  Marek jest dobrym mężczyzną – zawsze wszystkim pomaga.  

___________________________________________________ 

5.  Ktoś powinien nauczyć Cię dobrych manier, nie potrafisz zachować się przy stole.  

___________________________________________________ 

6.  Wczoraj poznałem sympatyczną Włoszkę (dosł. sympatyczną włoską dziewczynę) 

___________________________________________________ 

7.  Od stycznia zaczynam pracę nad ważnym projektem (użyj przymiotnika grosso).  

___________________________________________________ 

8.  To jest spory projekt, przynajmniej dla 10 osób (użyj przymiotnika grosso). 

___________________________________________________ 

9.  W ubiegłym tygodniu kupiłam małą torebeczkę.  

___________________________________________________ 

10.  Lubię spotykać się z różnymi osobami.  

___________________________________________________ 

11.  Lubię spotykać się z wieloma osobami (użyj przymiotnika diverso). 

___________________________________________________ 

12.  Późnym popołudniem jest chłodno.  

___________________________________________________ 

13.  Moja babcia ma wysokie ciśnienie i musi brać lekarstwa.  

___________________________________________________ 

14.  Słyszałam pewną informację na Twój temat – możesz mi to wyjaśnić?  

___________________________________________________ 

15.  Paweł to stary przyjaciel, znamy się od 20 lat.  

___________________________________________________ 

https://poprostuwloski.pl/miejsce-przymiotnika-w-jezyku-wloskim/
https://poprostuwloski.pl/przymiotniki-zmieniajace-znaczenie/
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Odpowiedzi: 

1. È davvero un libro grande, ha 1200 pagine. 

2. Michelangelo fu / è stato un grande artista. 

3. Il dottor Rossi è un buon medico, mi ha guarito/guarita. 

4. Marco è un buon uomo – aiuta sempre tutti. 

5. Qualcuno dovrebbe insegnarti le buone maniere, non sai comportarti a tavola. 

6. Ieri ho conosciuto una simpatica ragazza italiana. 

7. Da gennaio inizio il lavoro / inizio a lavorare su un grosso progetto. 

8. Questo è un progetto grosso, almeno per 10 persone. 

9. La settimana scorsa ho comprato una borsetta piccola. 

10. Mi piace incontrarmi con persone diverse. 

11. Mi piace incontrarmi con diverse persone. 

12. Nel tardo pomeriggio fa fresco. 

13. Mia nonna ha la pressione alta e deve prendere le medicine. 

14. Ho sentito una certa informazione su di te – me lo puoi spiegare / puoi 

spiegarmelo? 

15. Paolo è un vecchio amico, ci conosciamo da 20 anni. 

 

Jeżeli Twoje tłumaczenie nie zgadza 

się z kluczem nie musisz od razu 

zakładać, że jest nieprawidłowe. 

W razie wątpliwości napisz do mnie 

kontakt@poprostuwloski.pl 


