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Ce la farai! 

1. Pesce ________ aprile! – Prima aprilis! 

2. Smettila ________ parlare ________ denti, non ti capisco. – Przestań mówić 
przez zęby, nie rozumiem cię. 

3. Potrei parlare ________ ore ________ psicologia! – Mógłbym/Mogłabym 
rozmawiać godzinami o psychologii! 

4. Hai una bellissima voce! Potresti parlare ________ radio! – Masz przepiękny 
głos! Mógłbyś/Mogłabyś zostać spikerem radiowym! [dosł. mówić w radiu] 

5. Sono troppo timida ________ parlare ________ pubblico. – Jestem zbyt 
nieśmiała, żeby mówić publicznie. 

6. Con lui bisogna parlare ________ segni. – Z nim trzeba migać. 

7. Ragazze! Parlate ________ voce bassa, ________ favore! – Dziewczyny! 
Mówcie cicho, proszę! 

8. Che piani hai ________ Pasquetta? – Jakie masz plany na Poniedziałek 
Wielkanocny? 

9. ________ nonno bisogna parlare ________ voce alta. – Do dziadka trzeba 
mówić głośno. 

10. Quelle due sono molto pettegole, parlano male ________ tutti! – Tamte 
dwie są strasznymi plotkarami, obgadują wszystkich! 

11. Questa è una questione delicata. Ne devo parlare ________ quattr'occhi 
________ Tommaso. – To delikatna sprawa. Muszę o tym porozmawiać w 
cztery oczy z Tomaszem. 

12. Cristina è insopportabile quando inizia ________ parlare ________ vanvera! – 
Krystyna jest nieznośna kiedy zaczyna gadać bez składu! 

13. Il mio cane mi parla ________ sguardo! – Mój pies komunikuje się ze mną 
spojrzeniem! 
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Soluzioni: 
1. Pesce d'aprile! – Prima aprilis! 

2. Smettila di parlare tra i denti, non ti capisco. – Przestań mówić przez zęby, 
nie rozumiem cię. 

3. Potrei parlare per ore di psicologia! – Mógłbym/Mogłabym rozmawiać 
godzinami o psychologii! 

4. Hai una bellissima voce! Potresti parlare alla radio! – Masz przepiękny głos! 
Mógłbyś/Mogłabyś zostać spikerem radiowym! [dosł. mówić w radiu] 

5. Sono troppo timida per parlare in pubblico. – Jestem zbyt nieśmiała, żeby 
mówić publicznie. 

6. Con lui bisogna parlare con i/a segni. – Z nim trzeba migać. 

7. Ragazze! Parlate a voce bassa, per favore! – Dziewczyny! Mówcie cicho, 
proszę! 

8. Che piani hai per Pasquetta? – Jakie masz plany na Poniedziałek 
Wielkanocny? 

9. Con il nonno bisogna parlare a voce alta. – Do dziadka trzeba mówić 
głośno. 

10. Quelle due sono molto pettegole, parlano male di tutti! – Tamte dwie są 
strasznymi plotkarami, obgadują wszystkich! 

11. Questa è una questione delicata. Ne devo parlare a quattr'occhi con 
Tommaso. – To delikatna sprawa. Muszę o tym porozmawiać w cztery oczy z 
Tomaszem. 

12. Cristina è insopportabile quando inizia a parlare a vanvera! – Krystyna jest 
nieznośna kiedy zaczyna gadać bez składu! 

13. Il mio cane mi parla con lo sguardo! – Mój pies komunikuje się ze mną 
spojrzeniem! 
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