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Ce la farai! 

1. Siete stati _______ cimitero oggi? – Byliście dzisiaj na cmentarzu? 

2. _______ colazione ho mangiato i fiocchi _______ avena. – Na śniadanie 
zjadłam płatki owsiane. 

3. Oggi comunicare _______ altri è molto più semplice grazie _______ nuove 
tecnologie. – Dzisiaj komunikowanie się z innymi jest dużo prostsze dzięki 
nowym technologiom. 

4. Miriam non conosce bene la lingua italiana perché è arrivata _______ poco 
_______ Italia. – Miriam nie zna dobrze języka włoskiego, ponieważ niedawno 
przyjechała do Włoch. 

5. _______ pagine _______ un vecchio libro ho trovato una cartolina. – Między 
stronami starej książki znalazłem/am pocztówkę. 

6. Abbiamo visto un piccolo nido _______ foglie. – Widzieliśmy małe gniazdo 
między liśćmi.  

7. Ci conosciamo ormai _______ molti anni. – Znamy się już od wielu lat. 

8. Luca si è sposato _______ una polacca molto carina. – Łukasz ożenił się z 
piękną Polką. 

9. Credo che sia arrivato il momento _______ darci _______ tu. – Sądzę, że 
nadszedł moment, żebyśmy przeszli na ty. 

10. Ero così _______ ritardo, che ho fatto tutto _______ svelta. – Byłem/am tak 
spóźniony/a, że wszystko zrobiłem/am na szybko. 

11. _______ appunto, volevo dirti che _______ me hai ragione. – Dokładnie, 
chciałem/am powiedzieć ci, że moim zdaniem masz rację. 

12. Sei davvero poco costante _______ studio, dovresti impegnarti _______ più. 
– Jesteś naprawdę mało wytrwały/a w nauce, powinieneś/powinnaś bardziej 
się przyłożyć. 

13. Il mio ex mi ha accusato _______ tanti tradimenti. – Mój były oskarżył mnie o 
wiele zdrad.  
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        Soluzioni: 
1.  Siete stati al cimitero oggi? – Byliście dzisiaj na cmentarzu? 

2. Per colazione ho mangiato i fiocchi d'avena. – Na śniadanie zjadłam płatki 
owsiane. 

3. Oggi comunicare con gli altri è molto più semplice grazie alle nuove 
tecnologie. – Dzisiaj komunikowanie się z innymi jest dużo prostsze dzięki 
nowym technologiom. 

4. Miriam non conosce bene la lingua italiana perché è arrivata da poco in 
Italia. – Miriam nie zna dobrze języka włoskiego, ponieważ niedawno 
przyjechała do Włoch. 

5. Fra le pagine di un vecchio libro ho trovato una cartolina. – Między stronami 
starej książki znalazłem/am pocztówkę. 

6. Abbiamo visto un piccolo nido tra le foglie. – Widzieliśmy małe gniazdo 
między liśćmi.  

7. Ci conosciamo ormai da molti anni. – Znamy się już od wielu lat. 

8. Luca si è sposato con una polacca molto carina. – Łukasz ożenił się z piękną 
Polką. 

9. Credo che sia arrivato il momento di darci del tu. – Sądzę, że nadszedł 
moment, żebyśmy przeszli na ty. 

10. Ero così in ritardo, che ho fatto tutto alla svelta. – Byłem/am tak 
spóźniony/a, że wszystko zrobiłem/am na szybko. 

11. Per l'appunto, volevo dirti che per me hai ragione. – Dokładnie, 
chciałem/am powiedzieć ci, że moim zdaniem masz rację. 

12. Sei davvero poco costante nello studio, dovresti impegnarti di più. – Jesteś 
naprawdę mało wytrwały/a w nauce, powinieneś/powinnaś bardziej się 
przyłożyć. 

1. Il mio ex mi ha accusato di tanti tradimenti. – Mój były oskarżył mnie o wiele 
zdrad. 
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