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Włoskie zamawianie bez tajemnic

Wszystkim, którzy wyruszają w podróż do Włoch, pole-
cam e-book Pauliny! Pomoże w każdym miejscu, gdzie 
serwują jedzenie. 

Zawiera praktyczne przykłady pytań i odpowiedzi, mnó-
stwo przydatnych słówek i ciekawostki dotyczące wło-
skich zwyczajów kulinarnych. 

Koniecznie się z nim zapoznaj!

Weronika – uczennica j. włoskiego

Poznaj opinie o e-booku

Z całego serducha polecam „Włoskie zamawianie bez 
tajemnic”, nie tylko osobom, które uczą się włoskiego, ale 
także osobom, które jadą na wakacje i nie znają języka!

W tym e-booku znajdziecie wszystko to, co powinniście 
wiedzieć o włoskim zamawianiu w restauracji. Przede 
wszystkim prawdziwe, życiowe słowa, zwroty i wyrażenia. 

Sama uczę języka włoskiego i przekazuję te ciekawostki 
moim uczniom podczas nauki. Tak więc, jeśli jesteście 
ciekawi jak to się odbywa w Italii, to jest to świetny ma-
teriał, dzięki któremu zamawianie nie będzie problemem. 
Wszystko jest świetnie wytłumaczone. E-book zawiera 
większość możliwych dań i produktów, które możecie 
znaleźć we włoskim barze czy restauracji. 

Gdybym dawno temu miała możliwość posiadania takiej 
wiedzy przed wyjazdem do Włoch, na pewno nie popełni-
łabym tylu gaf, a zamawianie byłoby przyjemnością, a nie 
wielkim stresem „jak to powiedzieć?”, „jak to się mówi?”, 
„a co to jest?”. Dodatkowym atutem jest słowniczek 
wszystkich słów i wyrażeń, który pomoże szybko odnaleźć 
potrzebne słowo. 

Jeśli zamierzacie wyjechać do Włoch na wakacje lub po-
znać tajniki jak to się zamawia we włoskiej restauracji, to 
jest to doskonały zbiór wiedzy, który trzeba mieć!

Karolina – lektorka j. włoskiego  
z Język włoski na dobranoc

Nie jestem osobą, która uczy się włoskiego, ale jestem 
osobą, która uwielbia historię sztuki. A uwielbiać sztukę 
i nie być we Włoszech to jak kochać taniec i nigdy nie 
pójść na balet lub musical!

E-book Pauliny to kompleksowy przewodnik po włoskich 
lokalach. Nie tylko pomaga zrozumieć włoskie menu i za-
mówić konkretne danie - przede wszystkim pomaga też 
zrozumieć, czego mogę spodziewać się po danych loka-
lach, co, jak się okazuje, nie jest takie oczywiste.

Z tym e-bookiem mogę śmiało wkroczyć do dowolnego 
baru lub restauracji, przekartkować, co potrzebuję i po-
rozumieć się z obsługą lokalu. No i przy okazji nie zrobię 
z siebie ignorantki posługując się łamanym włoskim z Go-
ogle Translatora ;) 

To dla mnie niezwykle ważne i myślę, że ten e-book do-
cenią właśnie takie osoby, jak ja, które chcą zobaczyć 
kawałek świata, ale władają tylko językiem ojczystym 
lub, jak w moim przypadku, tylko jednym dodatkowym 
językiem obcym.

Aneta – marzy o podróży do Włoch
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O mnie

Ciao!
Nazywam się Paulina Kania i jestem lektorką języka włoskiego. Prowadzę także blog poprostuwloski.pl, na któ-
rym umieszczam materiały do nauki języka włoskiego i dzielę się moją miłością do Włoch.

Przez dłuższy czas mieszkałam we Włoszech. Wychowałam się tam jako dziecko i dopiero po maturze zdecydo-
wałam się na powrót do Polski – to tutaj chciałam iść na studia. Początki w Polsce nie były łatwe, ale wiedziałam 
jedno – język włoski ciągle był dla mnie bardzo ważny, więc nie chciałam stracić z nim kontaktu. Zaczęłam 
udzielać korepetycji, dokształcać się, aż w końcu założyłam blog, który prowadzę do dziś.

W pracy lektora uwielbiam poznawanie nowych ludzi i cieszenie się sukcesami, jakie odnoszą na polu nauki 
włoskiego. Czerpię sporo satysfakcji ze świadomości, że do pewnego stopnia dzieje się to właśnie dzięki mnie. 
Z moimi uczniami zawsze pracuję w atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku. Pierwszą lekcję poświęcam na 
bliższe poznanie się i określenie potrzeb i na tej podstawie planuję dalszą naukę.

Nie inaczej było w przypadku tworzenia tego e-booka. To właśnie czytelnicy mojego bloga swoimi pytaniami 
zainspirowali mnie do zgłębienia tego tematu i stworzenia kompendium, które wyczerpie temat zamawiania 
we Włoszech i po włosku. Starałam się odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, dlatego pisząc e-book co i rusz 
pytałam o to, z jakimi problemami borykają się moi odbiorcy, gdy odwiedzają włoskie lokale.

Mam nadzieję, że materiał, który tu znajdziesz, będzie dla Ciebie wartościowy i przydatny. Zapraszam do lektury, 
a po jej zakończeniu chętnie przeczytam Twoją opinię. Możesz skontaktować się ze mną przez blog, Instagram 
lub fanpage Po Prostu Włoski. Miłego czytania!
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Spis treści

Słowem wstępu

1. Rodzaje restauracji (i nie tylko) we Włoszech

Il bar – bar
La tavola calda – bar mleczny
La trattoria
Il ristorante – restauracja
La pizzeria
Włoskie lokale typu fast food
Inne miejsca

2. W barze 

Jak zamawiać?
Co można zamówić?
Rodzaje kawy
Latte a mleko
Inne napoje
Co do jedzenia?
Aperitif – l’aperitivo

3. W restauracji

Rezerwacja stolika
Jak zamawiać?

Jak zawołać kelnera?
Wyrażenia przydatne podczas zamawiania

Pytanie o menu
Pytanie o rekomendacje
Zamawianie

Inne pytania do kelnera
Możliwe pytania/odpowiedzi kelnera

Wyrażanie preferencji 
Alergie i nietolerancje

Włoskie menu
Przystawki
Pierwsze dania – primi piatti
Typy makaronów – i tipi di pasta
Mięsa –  le carni 
Ryby i owoce morza – i pesci e i frutti di mare
Dodatki do drugiego dania – i contorni
Sposoby przygotowania – i modi di preparazione
Warzywa, przyprawy i grzyby – le verdure, le spezie 
e i funghi
Orzechy – le noci
Desery

Zgłaszanie problemu
Gdy coś jest nie tak z daniem, które otrzymałeś
Gdy musisz długo czekać
Gdy kelner o czymś zapomniał lub pomylił 
zamówienie
Gdy coś innego jest nie tak

Płatności
Metody i sposoby płatności
Napiwek

Inne przydatne wyrażenia
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Ciao! 

Bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się (lub zdecydowałaś) na zakup tego poradnika. Zanim przejdziesz do kon-
kretów, proszę Cię tylko o poświęcenie chwili na przeczytanie tego krótkiego wstępu, w którym chcę wytłuma-
czyć Ci kilka rzeczy.

Ten poradnik został podzielony na 3 główne rozdziały i – co do zasady – każdy z nich stanowi oddzielną całość, 
tzn. w każdym znajdziesz wszystkie informacje, jakich w danym miejscu potrzebujesz, rozdziały i podrozdziały 
nie są od siebie zależne, jak często to bywa w książkach i podręcznikach. Jednak chociaż raz zapoznaj się z tym 
poradnikiem, czytając wszystko po kolei. Pozwoli Ci to poznać go lepiej i w razie potrzeby szybciej znaleźć to, 
czego szukasz.

Zapoznaj się też ze spisem treści – zauważysz, że na końcu poradnika przygotowałam dla Ciebie słownik polsko-
-włoski i włosko-polski, aby jeszcze szybciej znaleźć słowo, którego potrzebujesz, bez potrzeby przeszukiwania 
całego rozdziału. Jeśli chodzi o tłumaczenia, chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że zwłaszcza w przypadku 
wyrażeń i zwrotów tłumaczenia nie zawsze są dosłowne. Wynika to z tego, że język polski i włoski (jak i każdy 
inny) rządzą się swoimi prawami i są osadzone w innych kulturach, a to również wpływa właśnie na to, jak się 
wyrażamy w pewnych sytuacjach. Dosłowne tłumaczenia po prostu nie miałyby sensu, mogłyby być niezrozu-
miałe lub nawet wprowadzić zamieszanie.

Słowem wstępu


