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Dai, dai, che ce la fai! 

1. Mi ha fatto cenno _______ sì. – Kiwnął mi głową na tak. 

2. La paga è _______ 200 euro _______ notte. – Płaca to 200 euro za noc. 

3. Ma voi siete davvero incapaci _______ fare i genitori! – Ależ wy jesteście 
naprawdę niezdolni do bycia rodzicami! 

4. I tuoi genitori non ti dovrebbero imporre _______ partire. – Twoi rodzice nie 
powinni kazać ci wyjeżdżać. 

5. Mio nonno si vanta _______ me tutto il tempo. – Mój dziadek chwali się mną 
cały czas. 

6. Vorrei vivere _______ città. – Chciałbym/chciałabym mieszkać w mieście. 

7. Mia nonna mi ha insegnato _______ fare una crostata. – Moja babcia 
nauczyła mnie robić crostatę. 

8. Hanno sbagliato _______ leggere le date _______ spettacolo. – Źle 
przedczytali daty spektaklu. 

9. Avete mai assistito _______ un omicidio?  – Czy kiedykolwiek 
uczestniczyliście w zabójstwie?  

10. _______ quella bella notizia ha fatto salti _______ gioia. – Na te dobre wieści 
skakał z radości. 

11. Dimmi che non sono costretta _______ farlo. – Powiedz mi, że nie jestem 
zmuszona tego robić. 

12. _______ poche centinaia _______ metri _______ qui si trova una chiesa 
meravigliosa. – Kilkaset metrów stąd znajduje się wspaniały kościół. 

13. Ho voglia _______ pizza. – Mam ochotę na pizzę. 
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Soluzioni:  
1. Mi ha fatto cenno di sì. – Kiwnął mi głową na tak. 

2. La paga è di 200 euro a notte. – Płaca to 200 euro za noc. 

3. Ma voi siete davvero incapaci di fare i genitori! – Ależ wy jesteście naprawdę 
niezdolni do bycia rodzicami! 

4. I tuoi genitori non ti dovrebbero imporre di partire. – Twoi rodzice nie 
powinni kazać ci wyjeżdżać. 

5. Mio nonno si vanta di me tutto il tempo. – Mój dziadek chwali się mną cały 
czas. 

6. Vorrei vivere in città. – Chciałbym/chciałabym mieszkać w mieście. 

7. Mia nonna mi ha insegnato a fare una crostata. – Moja babcia nauczyła 
mnie robić crostatę. 

8. Hanno sbagliato a leggere le date dello spettacolo. – Źle przedczytali daty 
spektaklu. 

9. Avete mai assistito a un omicidio?  – Czy kiedykolwiek uczestniczyliście w 
zabójstwie?  

10. A quella bella notizia ha fatto salti di gioia. – Na te dobre wieści skakał z 
radości. 

11. Dimmi che non sono costretta a farlo. – Powiedz mi, że nie jestem zmuszona 
tego robić. 

12. A poche centinaia di metri da qui si trova una chiesa meravigliosa. – 
Kilkaset metrów stąd znajduje się wspaniały kościół. 

13. Ho voglia di pizza. – Mam ochotę na pizzę. 
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