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Ce la farai! 

1. Angelica si vanta _______ ottenere sempre tutto quello che vuole. – 
Andżelika chwali się, że zawsze otrzymuje wszystko to, czego chce. 

2. Ultimamente passo troppo tempo _______ ufficio. – Ostatnio spędzam zbyt 
dużo czasu w biurze. 

3. Ho imparato _______ cucire _______ fatica. – Z trudem nauczyłem/am się 
szyć. 

4. Il fumo è nocivo _______ salute. – Dym szkodzi zdrowiu. 

5. Non possiamo rivelare _______ aver trovato questi documenti. – Nie 
możemy ujawnić, że znaleźliśmy te dokumenty. 

6. Andiamo _______ nonna _______ pranzare _______ lei. – Jedziemy do babci 
zjeść z nią obiad. 

7. Mio marito è troppo furbo _______ cascarci. – Mój mąż jest zbyt sprytny, 
żeby się na to nabrać. 

8. Questo ristorante ha un menù _______ prezzo fisso _______ mezzogiorno. – 
Ta restauracja ma menu ze stałą ceną w południe. 

9. Non mi trovo _______ mio agio qui. – Nie czuję się dobrze tutaj. 

10. Olga è svenuta _______ caldo. – Olga zemdlała z gorąca. 

11. Dobbiamo passare _______ Piazza San Pietro. – Musimy przejść przez plac 
św. PIotra. 

12. Mario fa le cose _______ troppa fretta. – Mariusz robi rzeczy z wielkim 
pośpiechem. 

13. _______ chi non piace il gelato italiano? – Komu nie smakują lody włoskie? 
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Soluzioni:  
1. Angelica si vanta di ottenere sempre tutto quello che vuole. – Andżelika 

chwali się, że zawsze otrzymuje wszystko to, czego chce. 

2. Ultimamente passo troppo tempo in ufficio. – Ostatnio spędzam zbyt dużo 
czasu w biurze. 

3. Ho imparato a cucire a fatica. – Z trudem nauczyłem/am się szyć. 

4. Il fumo è nocivo alla salute. – Dym szkodzi zdrowiu. 

5. Non possiamo rivelare di aver trovato questi documenti. – Nie możemy 
ujawnić, że znaleźliśmy te dokumenty. 

6. Andiamo dalla nonna a pranzare con lei. – Jedziemy do babci zjeść z nią 
obiad. 

7. Mio marito è troppo furbo per cascarci. – Mój mąż jest zbyt sprytny, żeby się 
na to nabrać. 

8. Questo ristorante ha un menù a prezzo fisso a mezzogiorno. – Ta 
restauracja ma menu ze stałą ceną w południe. 

9. Non mi trovo a mio agio qui. – Nie czuję się dobrze tutaj. 

10. Olga è svenuta per il caldo. – Olga zemdlała z gorąca. 

11. Dobbiamo passare per Piazza San Pietro. – Musimy przejść przez plac św. 
PIotra. 

12. Mario fa le cose con troppa fretta. – Mariusz robi rzeczy z wielkim 
pośpiechem. 

13. A chi non piace il gelato italiano? – Komu nie smakują lody włoskie? 
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