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Ce la farai! 

1. Quando saremo soli, parleremo _______ padre _______ figlio. – Kiedy 
będziemy sami, porozmawiamy jak ojcec z synem. 

2. Ma che cosa pretendi _______ me?! – Ale czego ty ode mnie żądasz?! 

3. Ho spedito il pacco _______ posta. – Wysłałem/am paczkę pocztą. 

4. Se _______ caso lo vedi, digli _______ telefonarmi! – Jeśli przypadkiem go 
zobaczysz, powiedz mu, żeby do mnie zadzwonił! 

5. Non sopporto i vestiti _______ fiori! – Nienawidzę sukienek w kwiaty! 

6. Hai paura _______ buio? – Boisz się ciemności? 

7. Dai, facciamo un giro intorno _______ casa e torniamo. – No weź, zrobimy 
rundkę dookoła domu i wrócimy. 

8. Raccontami _______ breve che cosa avete visto _______ Germania. – 
Opowiedz mi w skrócie, co widzieliście w Niemczech. 

9. Ma mi ha chiamato _______ cognome?! – Czy on/a nazwał/a mnie po 
nazwisku? 

10. _______ giovane, avevo tanti progetti _______ mio futuro. – W młodości 
miałem/am dużo planów na moją przyszłość. 

11. Ognuno è libero _______ scegliere il cane _______ base _______ gusto 
personale. – Każdy może wybrać psa w zależności od swoich upodobań. 

12. Questa festa è organizzata _______ città _______ Firenze. – Ta uroczystość 
jest organizowana przez miasto Florencję. 

13. Va bene _______ te? _______ senso che ti vengo _______ prendere? – Dla 
ciebie jest ok? W tym sensie, że przyjadę po ciebie? 
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Soluzioni: 

1. Quando saremo soli, parleremo da padre a figlio. – Kiedy będziemy sami, 
porozmawiamy jak ojcec z synem. 

2. Ma che cosa pretendi da me?! – Ale czego ty ode mnie żądasz?! 

3. Ho spedito il pacco per posta. – Wysłałem/am paczkę pocztą. 

4. Se per caso lo vedi, digli di telefonarmi! – Jeśli przypadkiem go zobaczysz, 
powiedz mu, żeby do mnie zadzwonił! 

5. Non sopporto i vestiti a fiori! – Nienawidzę sukienek w kwiaty! 

6. Hai paura del buio? – Boisz się ciemności? 

7. Dai, facciamo un giro intorno alla casa e torniamo. – No weź, zrobimy 
rundkę dookoła domu i wrócimy. 

8. Raccontami in breve che cosa avete visto in Germania. – Opowiedz mi w 
skrócie, co widzieliście w Niemczech. 

9. Ma mi ha chiamato per cognome?! – Czy on/a nazwał/a mnie po nazwisku? 

10. Da giovane, avevo tanti progetti per il mio futuro. – W młodości miałem/am 
dużo planów na moją przyszłość. 

11. Ognuno è libero di scegliere il cane in base al gusto personale. – Każdy 
może wybrać psa w zależności od swoich upodobań. 

12. Questa festa è organizzata dalla città di Firenze. – Ta uroczystość jest 
organizowana przez miasto Florencję. 

13. Va bene per te? Nel senso che ti vengo a prendere? – Dla ciebie jest ok? W 
tym sensie, że przyjadę po ciebie? 
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