
włoski słownik tematyczny
 ELEMENTY DOMU I OGRODU

l’entrata, l’ingresso wejście

la porta d’ingresso drzwi wejściowe

il portone drzwi typu brama

la porta blindata drzwi antywłamaniowe

la serratura zamek

la chiave klucz

il battente kołatka

la catenella łańcuch

il chiavistello zasuwka

lo spioncino wizjer

il numero civico numer domu

il giardino ogród

il cortile podwórze

il recinto ogrodzenie

il cancello brama

il campanello dzwonek

il citofono domofon

il videocitofono videodomofon

la cassetta delle lettere, la cassetta della 

posta, la cassetta postale

skrzynka na listy

le bollette rachunki

i volantini reklamy

il prato trawnik

l’erba trawa

le piante rośliny
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i fiori kwiaty

gli alberi drzewa

la siepe żywopłot

piastrellato wykafelkowany

la veranda weranda

il portico portyk

il posto auto miejsce postojowe

il garage garaż

il viottolo ścieżka

le scale schody

la ringhiera barierka

il corrimano poręcz

i gradini stopnie

lo zerbino wycieraczka

la soglia próg

entrare dentro wejść do środka

la facciata fasada

sulla parete na scianie

le finestre okna

il davanzale parapet

fuori na zewnątrz

le finestre danno sul giardino okna wychodzą na ogród

le finestre danno sulla strada okna wychodzą na ulicę

le persiane okiennice

l’avvolgibile roleta 

il tetto dach

le tegole dachówki

il camino komin

il spazzacamino kominiarz

l’antenna tv antena tv
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l'antenna parabolica antena satelitarna

dentro w środku

entrare wejść

uscire wyjść

la parete ścina

la parete portante ściana nośna

il soffitto sufit

il pavimento podłoga

POMIESZCZENIA	

il corridoio, l’ingresso korytarz

il tinello jadalnia z aneksem kuchennym

il salotto salon

il soggiorno pokój dzienny

la camera pokój

la stanza pokój

la cameretta mały pokój

la camera da letto sypialnia

la camera dei bambini pokój dziecięcy

la sala da pranzo jadalnia

la camera degli ospiti pokój gościnny

la cucina kuchnia

il bagno łazienka

la dispensa spiżarnia

il guardaroba garderoba

la lavanderia pralnia

il ripostiglio schowek

la cantina piwnica
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