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Zwroty przydatne podczas podróży do Włoch 

 
Witanie / żegnanie 

Ciao – cześć 

Salve - witam 

Buongiorno -dzień dobry 

Buona sera – dobry wieczór (używa się już od ok. 16) 

Buona notte – dobranoc 

Arrivederci – do widzenia 

Ci vediamo / A presto – do zobaczenia 

 

Na lotnisku 

Qual è l’uscita d’imbarco per il volo numero...? - które wyjście do odprawy lotu nr…? 

Il numero dell’uscita è sul tabellone delle partenze - numer wyjścia jest na tablicy 
odlotów 

L’aereo è in ritardo - samolot jest opóźniony 

Questa è l’ultima chiamata per il volo... - to jest ostatnie wezwanie na lot... 

Dove è l’ufficio informazioni? - gdzie jest punkt informacyjny? 

Dove posso stampare la carta d’imbarco? - gdzie mogę wydrukować kartę pokładową? 

Dove è il bagno? – gdzie jest łazienka? 

 

Na dworcu 

Dove è la sala d’attesa? – gdzie jest poczekalnia? 

A che ora parte il treno per Roma? - o której odjeżdża pociąg do Rzymu? 

Dove posso comprare i biglietti? – gdzie mogę kupić bilety? 

Devo pagare per i bagagli? – czy muszę płacić za bagaż? 

Da quale binario parte questo treno? - z którego peronu odjeżdża ten pociąg? 

Un biglietto normale – bilet normalny 

Ci sono riduzioni per gli studenti? – czy są zniżki dla studentów? 

Un biglietto ridotto – bilet ulgowy 

Un biglietto familiare – bilet rodzinny 
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W sklepie 

Quanto costa? – ile to kosztuje? 

Posso provare questo ... ? – czy mogę przymierzyć ten … ? 

Dove è il camerino? – gdzie jest przymieżalnia? 

Vorrei la taglia ... – chciałbym rozmiar ... (do ubrań) 

Vorrei il numero … - chciałbym numer ...  

C’è lo sconto? – czy jest przecena? 

 

W restauracji 

Vorrei prenotare un tavolo per due persone – chciałbym zarezerwować stolik dla dwóch 
osób 

C’è un tavolo libero? – czy jest jakiś wolny stół? 

Vorrei ordinare – chciałbym zamówić 

Il conto, per favore! – poproszę o rachunek 

Pago in contanti – płacę gotówką 

Pago con la carta di credito – płacę kartą 

Tutto bene – wszystko dobrze 

Manca una forchetta – brakuje widelca 

 

W barze 

Un caffè, per favore – poproszę kawę 

Un caffè macchiato, per favore – poproszę kawę z mlekiem 

Un cappuccino, per favore – poproszę cappuccino 

Vorrei un bicchiere di latte – poproszę szklankę mleka (to nie jest polskie latte!) 

Fare prima lo scontrino alla cassa – najpierw zapłacić (dosłownie: zrobić paragon) przy 
kasie 

Un cornetto alla crema, per favore – poproszę rogalika z kremem 

 


