
włoski słownik tematyczny
 parole dell’inverno

l’inverno zima

in inverno, d’inverno zimą

i quattro stagioni cztery pory roku

il dicembre grudzień

il gennaio styczeń

il febbraio luty

il marzo marzec

segue l’autunno następuje po jesieni

precede la primavera poprzedza wiosnę

il freddo zimno

fa freddo jest zimno

l’aria fredda zimne powietrze

le temperature basse niskie temperatury

le temperature sotto lo zero temperatury poniżej zera

freddoloso zmarzluch

essere resistente al freddo być odpornym na zimno

avere freddo być komuś zimno

fa buio presto szybko robi się ciemno

invernale zimowy

il clima invernale zimowy klimat

congelare zamrażać, zamrozić, (ze) sztywnieć (np. 

z zimna, ze strachu

congelarsi zamarzać, zamarznąć, zamrozić się

congelato zamrożony, zamarznięty

il congelatore zamrażarka
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il gelone odmrożenie

mancare brakować 

il sole słońce

essere stanco być zmęczonym

ammalarsi spesso często chorować

avere la febbre mieć gorączkę

avere il catarro mieć katar

avere le tosse mieć kaszel

avere il mal di gola mieć ból gardła

avere il mal di testa mieć ból głowy

la neve śnieg

il fiocco di neve płatek śniegu

nevicare śnieżyć, padać (o śniegu)

innevato ośnieżony

il cumulo di neve zaspa

spalare la neve odgarniać śnieg

lo spazzaneve pług śnieżny

rimuovere, togliere il ghiaccio o la brina 

dal parabrezza dell’auto, sbrinare

usuwać szron z przedniej szyby, 

odszraniać

sciogliersi rozpuścić się

il disgelo odwilż

il gelo mróz

il ghiaccio lód

la lastra di ghiaccio, il banco di ghiaccio kra

il ghiaccio nero gołoledź

il ghiacciolo sopel

il gelicidio oblodzenie

la gelata przymrozek

la calabrosa szadź

la brina szron
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la grandine grad

la palla di neve śnieżka

lanciare rzucać

la battaglia di palle di neve bitwa na śnieżki

il pupazzo di neve bałwan

gli sport invernali zimowe sporty

i pattini da ghiaccio łyżwy

pattinare jeździć na łyżwach

la pista di ghiaccio lodowisko

lo slittino sanki

scivolare ślizgać się

sciare jeździć na nartach

gli sci narty

lo sciatore, la sciatrice narciarz, narciarka

l’impianto di risalita wyciąg narciarski

la pista da sci trasa narciarska

la stazione sciistica ośrodek narciarski

la settimana bianca biały tydzień

la valanga lawina

la tormenta zamieć śnieżna
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