
włoski słownik tematyczny
 RODZAJE DOMÓW 

la casa dom

la casa unifamiliare dom jednorodzinny

la casa bifamiliare bliźniak

la casa a schiera szeregowiec

la villa willa

il terratetto dom piętrowy

il terracielo dom piętrowy

con il giardino z ogrodem

senza il giardino bez ogrodu

con il balcone z balkonem

con la terrazza z tarasem

l’appartamento mieszkanie

il monolocale kawalerka

il bilocale mieszkanie dwupokojowe

l’appartamento con 2,3 stanze (camere) mieszkanie dwu lub trzypokojowe

il palazzo vecchio kamienica

il condominio budynek, blok współwłasnościowy

la casa popolare budynek komunalny

il casamento blok

il grattacielo wieżowiec

la casa a piano terra dom parterowy

la casa su 2, 3 piani dom dwu, trzypiętrowy

libero su quattro lati wolnostojący

libero su 2,3 lati wolny z 2, 3 stron

il centro residenziale kompleks domów
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ZABUDOWANIA NA WSI

la casa di campagna dom na wsi

la fattoria gospodarstwo rolne, farma

la casina dom bez zabudowań gospodarskich

il casale dom z zabudowaniami gospodarskimi

la casetta domek

il casolare dom w stylu kolonialnym

la villa rustica dworek w rustykalnym stylu

il cottage dom w rustykalnym stylu

lo chalet dom w górach

INNE 

la casa vacanze dom wakacyjny

l’albergo hotel

con 3,4,5 itd. stelle 2,3,4 itd. gwiazdkowy

l’agriturismo agroturystyka

il campeggio kamping

la tenda namiot

il bungalow bungalow

il villaggio turistico wioska turystyczna

l’ostello schronisko

la casa di cura dom opieki

la casa dello studente akademik

la casa della guardia forestale leśniczówka

la tana melina, nora

il castello zamek
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MIESZKANIE

abitare mieszkać

affittare wynajmować

abitare da soli mieszkać samotnie

abitare con la famiglia mieszkać z rodziną

coabitare con qualcuno mieszkać z kimś 

al piano terra na parterze

al primo piano na pierwszym piętrze

al secondo, terzo piano na drugim, trzecim piętrze

la residenza adres zameldowania

il domicilio adres zamieszkania

il luogo di abitazione miejsce zamieszkania 

non avere dimora fissa nie mieć stałego miejsca zamieszkania

prendere dimora stabile zamieszkać na stałe

OSOBY

il locatore, il proprietario, il padrone di 

casa

właściciel

l’affittuario, l’inquilino, il locatario najemca

il vicino di casa sąsiad

la vicina di casa sąsiadka

i vicini sąsiedzi

il coinquilino współlokator

la coinquilina współlokatorka
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MIEJSCE

in città w mieście

in centro w centrum

in periferia na obrzeżach

la campagna wieś

il borgo, il paese, il paesino, la cittadina miasteczko

i quartieri dzielnice

i rioni dzielnice

NIERUCHOMOŚCI

le spese opłaty

pagare płacić

il canone, l’affitto czynsz

le spese condominiali opłaty na utrzymanie współwłasności

l’amministratore dell’immobile administrator nieruchomości

l’acquisto di un immobile zakup nieruchomości

l’agenzia immobiliare agencja nieruchomości

l’agente immobiliare agent nieruchomości

gli immobili in vendita nieruchomości na sprzedaż

fare l’offerta złożyć ofertę

il valore dell’immobile wartość nieruchomości

il venditore sprzedający

accettare zaakceptować, przyjąć

rifiutare odrzucić

l’acquisto di un immobile zakup nieruchomości

acquistare zakupić

comprare kupić
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la vendita sprzedaż

vendere sprzedać

la caparra kaucja

la provvigione prowizja

il notaio notariusz

il titolo di proprietà tytuł własności

le offerte di mutuo oferty kredytów hipotecznych

gli annunci immobiliari ogłoszenia nieruchomości

affittare wynajmować

affittasi do wynajęcia 

da affittare na wynajem

il contratto d’affitto, la locazione umowa najmu

la cauzione kaucja

le tre mensilità di canone trzymiesięczny czynsz

prendere in affitto wynająć

stare in affitto wynajmować

dare lo sfratto wyeksmitować 

il termine della disdetta termin wypowiedzenia

PRZEPROWADZKA

il trasloco przeprowadzka

la ditta traslochi firma przeprowadzkowa

trasferirsi przeprowadzać się

sistemarsi urządzić się

arredare umeblować
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