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1

Prima di... cominciare
LIBRO DELLO STUDENTE
1
comunicazione: kommunikáció
una prima volta: első alkalommal
prendere appunti: jegyzetelni
funzione: funkció, (kommunikációs cél)
parere, il: vélemény
rifiutare: visszautasítani
rammarico: sajnálat
2
opportuno: megfelelő
svolgere (p.p. svolto): végrehajtani
correttamente (avv.): helyesen, hibátlanul
ripassare: átismételni
di ieri: tegnapi
inaugurazione: megnyitó ünnepség
dare una mano: segíteni valakinek
spostare: áthelyezni
offendere (p.p. offeso): megsérteni
3
a vicenda: egymásnak
in seguito: utána
ognuno di voi: mindegyikőtök
riferire: elmondani
5
e così via: és a többi
6
confrontare: egybevetni
genere, il: műfaj
cinematografico: film-, filművészeti
stanza: szoba
7
fratellino: öccs
a un certo punto: egy bizonyos ponton
accompagnare: elkísérni
stava piangendo: éppen sírt
convincere (p.p. convinto): meggyőzni
restituire: visszaadni
ovviamente (avv.): egyértelműen
farsi sentire: hallatja a hangját
accontentare: elégedetté tenni
neanche (avv.): sem
colpa: hiba
insistere (p.p. insistito): erősködni
in fondo: végtére
8
per iscritto: írásban
passante: járókelő
verificare: ellenőrizni
UNITÀ 1 Esami... niente stress!
LIBRO DELLO STUDENTE
stress, lo: stressz
Per cominciare 1
scambiarsi: kicserélni egymással, megbeszélni egymással

2

materia: tantárgy
ritenere: vélni, tartani
atlante, l’ (m.): atlasz
geografico: földrajzi
letteratura: irodalom
algebra: algebra
evoluzione: evolúció
fisica: fizika
manuale, il: kézikönyv

Per cominciare 3
gridare: kiabál
servire: szüksége van valamire
magari (avv.): talán
prestare: kölcsön adni
sfogliare: átlapozni, átnézni
fotocopiare: lefénymásolni
In questa unità...
incredulità: hitetlenkedés
rassicurare: megnyugtatni
complimentarsi: gratulálni valakinek
pronomi combinati: összetett névmások
interrogativi: kérdőszavak
A1
che c’è?: mi van?
superare: vizsgát letenni
caspita!: ejha!
assolutamente (avv.): feltétlenül
non ci credo: nem hiszem el
solo che arrivi tardi: későn jössz
accidenti!: a fenébe!
come faccio?: mit csináljak?
grazie lo stesso: mindenestre, köszönöm (azért köszönöm)
la parte sul Romanticismo: a romantikáról szóló rész
Romanticismo: romantika
trentina: kb. 30
mi raccomando: nagyon kérlek
giusto il tempo di fotocopiarle: épp csak addig, amíg lefénymásolom
dare indietro: visszaadni
A2
rivolgersi (p.p. rivolto): fordulni valakihez
risolversi (p.p. risolto): megoldódni
A3
contrarietà: ellenvetés
A4
accontentarsi (di): megelégedni valamivel
anzi: sőt
copia: másolat
pubblicare: kiadni
A6
riferirsi (a): vonatkozni valamire
A7
trasformarsi: átalakulni
rivedere (p.p. riveduto/rivisto): újralátni
consultare: megnézni
aggiunta: hozzáadás
esso: az (con esso = azzal)

comportamento: viselkedés
si figuri!: ugyan!

B2

B3
calpestare: eltaposni
distratto (inf. distrarre): szétszórt
addosso (avv.): neki (gli/le vai addosso = neki mész)
B4
sostiene l’esame: leteszi a vizsgát
sostenere: letesz (pl. vizsgát)
dunque: tehát
poeti minori: kisebb költők
minore: kisebb
capitolo: fejezet
andare avanti: folytatni
informato: informált
mandare via: elküldeni
frequentare: látogatni, (frequentare la lezione = órát látogat)
tentare (di): megpróbálni
copiare: másolni
B6
cornice, la: keret
tempo fa: régen, jóideje
parecchio: sok
precedere: megelőzni
fare parte (di): valaminek a részét képezi
B7
permesso: engedély
C1
dove cavolo... ?: hol a fenében..?
cavolo: kelkáposzta (fene)
mettersi (con): összejön valakivel
ha vinto al totocalcio: nyert a totón
fare visita: meglátogatni
ex: volt szerelme/barátja
fidanzarsi: eljegyzik egymást
tanto ormai non me ne frega più niente!: különben is, már
egyáltalán nem érdekel!
fregarsene: fütyülni valamire
C3
reagire: reagálni
riportare: tudtàra ad
conoscente: ismerős
annullare: eltörölni
torinese: torinói
in vista: kilátásban
a rischio: veszélyben
D1
tipo: alak
D2
dipendere (da) (p.p. dipeso): függni valamitől
D3
significativo: jelentős, meghatározó
D4
esami di maturità: érettségi vizsgák
maturità: érettség
coincidere (p.p. coinciso): megegyezik, egybeesik
tesina: diák által kiválasztott szóbeli érettségi vitatétel

commovente: megható
incubo: rémálom
per quanto riguarda: ami azt illeti
riguardare: vonatkozni valamire
preparazione: felkészülés
terribile: szörnyű
consegnare: átadni
compito: feladat
in bianco: üresen
inutile: értelmetlen, haszontalan
incorniciare: bekeretezni
foglietto: lapocska
regalo di nozze: nászajándék
nozze: esküvő
distaccato: tartózkodó
rispetto ai miei compagni: a társaimhoz képest
in pratica: a gyakorlatban
limitarsi (a): szorítkozni valamire
rendersi conto (di): rájönni valamire
terrorismo: terrorizmus
nell’aria: a levegőben
terrorizzato (inf. terrorizzare): megfélemlített
portafortuna, il: kabala
D6
di nascosto: titokban
E1
dipartimento: tanszék
frequenza: látogatás
prova: vizsga
esami di ammissione: felvételi vizsgák
ammissione: felvétel
facoltà: egyetemi kar
obbligatorio: kötelező
ingresso: bejárat
sono previsti: előreláthatóak
italianistica: olasz nyelvészet és irodalomtörténet
comprendere (p.p. compreso): magában foglal
E2
odontoiatria: fogorvosi kar
ingegneria: mérnöki kar
giurisprudenza: jogi kar
chirurgo: sebész
E4
organizzazione: szervezet, szervezés
materiale, il: anyag
informativo: tájékoztató
poiché: mivel
considerare: tekinteni
una delle migliori: egyike a legjobbaknak
non ne vuole sapere: nem akar hallani róla
distanza: távolság
mettere a rischio: kockáztatni
relazione: kapcsolat
E5
intenzione: szándék
studentesco: diák

3

Conosciamo l’Italia
La scuola...

asilo nido: bölcsöde
asilo: óvoda (menedék)
nido: fészek
scuola materna: óvoda
materna: anyai
scuola dell’obbligo: kötelezően látogatandó iskola,
(pl. általános iskola)
obbligo: kötelezettség
scuola elementare: elemi iskola
apprendere (p.p. appreso): elsajátítani, megtanulni
nozione: ismeret
cultura generale: álatlános kultúra
cultura: kultúra
guaio: baj
scuola media: középiskola (inferiore = általános iskola felső
tagozata, superiore = pl. gimnázium, szakközépiskola)
alunno: tanuló, diák
ottenere: elérni, megszerezni valamit
licenza media: bizonyítvány
licenza: engedély
scuola media superiore: középiskola (pl. gimnázium felső négy
osztálya, szakközépiskola)
superiore: felső
scientifico: természettudományi gimnázium vagy gimnázium
reáltagozata
linguistico: nyelvi
istituto: intézet
tecnico: szakközépiskola
professionale: technikum, szakiskola
durata: időtartam
totalità: teljesség, összesség
diploma di maturità, il: érettségi bizonyítvány
diploma, il: oklevél (ált. érettségi)
videolezione: videónézéssel, elemzéssel töltött órák
rendere (p.p. reso): tenni valakit, valamit valamilyenné
maturo: érett
...e l’università italiana
in possesso di diploma: érettségi birtokában
possesso: birtoklás
di loro scelta: általuk választott
a numero chiuso: numerus clausus (sikeres felvétel kötött a látogatása)
superamento (di un esame): vizsga letétele
accesso: bejutás
studio: tanulmány
universitario: egyetemi
sovraffollato: túlzsúfolt
percentuale: százalék
cosiddetto: úgynevezett
fuori corso: túlfutó (pl. aki később fejezi be a szakdolgozatát)
tesi di laurea, la: szakdolgozat
tesi, la: értekezés
d’altra parte: másrészről
nonostante: annak ellenére
staccato (inf. staccare): elrugaszkodott
mondo del lavoro: a munka világa

4

occupazione: munka
variare: változik
a seconda della facoltà: a kartól fűggően
tuttavia: mindazonáltal
laurea breve: 3 év alatt megszerezhető diploma
specifico: egyes, bizonyos
area: terület
corsi di specializzazione: specializációs kurzusok
dottorati di ricerca: doktori program (kutatóképzés, PhD =
Philosophiæ Doctor)
ricerca: kutatás
statale: állami
accademico: akadémiai
politecnico: műegyetem
ateneo: egyetem
carente: hiányos
tradursi (p.p. tradotto): válni valamivé
perdita di tempo: időveszteség
vantaggio: előny
svantaggio: hátrány
avere sede: székhelye van
sede, la: székhely
maestoso: fenséges
Glossario
discutere (p.p. discusso): megvitatni, vitatkozni
esame di laurea: államvizsga, diploma
ulteriore: későbbi
ambito: terület, közeg
Autovalutazione
riportare: visszavinni
che classe fai?: melyik osztályba jársz?
Appendice grammaticale
allegro: vidám
raccontare: elmesél
il perché: a miértje valaminek
Appendice situazioni comunicative
A
intensivo: intenzív
alloggio: szállás
escursione: kirándulás
B
super-intensivo: szuper-intenzív
supplementare: kiegészítő
indicativo: irányadó
a persona: fejenként
stanza singola: egyágyas szoba
stanza doppia: kétágyas szoba
uso cucina: konyhahasználat
nei dintorni di Firenze: Firenze környékén
dintorni: köruyèli
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1

batteria: elem
scarico: lemerült
giocattolo: játék

4

succo di frutta: gyümölcslé
dietetico: zsírszegény (diabetikus; diétás)
6
rubare: lopni, ellopni
foglio: papír, lap
7
onomastico: névnap
fatto: tény
8
lavanderia: mosoda
nel pomeriggio: délután
atteggiamento: viselkedés
9
medicina: gyógyszer
farmacista: gyógyszerész
10
convalidare: érvényesíteni
11
collezionare: gyűjteni
accaduto: atörténtek
macchina fotografica: fényképezőgép
fotografico: fényképészeti, fénykép- (jelző)
13
permettersi (p.p. permesso): megengedi magának
essere contrari a...: valami ellen lenni
arrestare: letartóztatni
si tratta certamente di un errore: bizonyára egy hibáról van szó
assumere (p.p. assunto): felvenni, alkalmazni
in un gran supermercato: egy nagy szupermarketben14
hai appreso la notizia: megtudtad a hírt
16
mestiere, il: mesterség
17
importare: importálni
distare: távol van
18
a buon mercato: olcsón
fabbrica: gyár
19
condurre (p.p. condotto): vezetni
milionario: milliomos
residenziale: lakó(park)
smetterla (di) (p.p. smesso): abbahagyni
20
derivare: ered
formulare: megfogalmazni
ciascuno: mindegyik
21
autista: sofőr
22
sociologo: szociológus
abbandono: elhagyás
scolastico: iskolai
dispersione: szétszóródás
adolescente: tinédzser, kamasz
alla base di...: valami alapján
mancanza: hiány
5

educativo: nevelő hatású
annoiare: untatni
media, i (sg. il medium): média (médiumok; i mass media =
tömegkommunikáció)
rendimento: jövedelem
disagio: zavar
Test finale
A
desinenza: végződés
collana: lánc
crociera: hajóút
magnifico: remek
meraviglioso: csodálatos
B
finanza: pénzügy
vivace: élénk
un sacco di...: egy csomó...
C
cortese: udvarias
convincente: meggyőző
diplomarsi: lediplomázni
specializzarsi: specializálódik, szakosodik
D
spaventoso: ijesztő
vi mangiano: megesznek titeket
UNITÀ 2 Soldi e lavoro
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
sportello bancomat: bankautomata
sportello: pénztárablak; bankfiók,
bancomat: bankautomata
assegno: csekk
Per cominciare 2
risparmiare: spórolni
Per cominciare 3
conto corrente, il: folyószámla
fare la fila: sorban állni
In questa unità...
curriculum vitae, il: önéletrajz
pronomi relativi: vonatkozó névmások
costrutto: szerkezet
gerundio: határozói igenév (gerundium)
A1
almeno (avv.): legalább
sicuro: biztos
bancario: banki
pensato apposta per gli studenti: direkt a diákoknak van
kitalálva
apposta (avv.): direkt, szándékosan
tipo?: például?
prima di tutto: mindenekelőtt
evitare: elkerülni
operazione: művelet
per telefono: telefonon
via Internet: Interneten keresztül
spiritoso: szellemes, vicces

5

al contrario: ellenkezőleg
maniera: mód
conto in rosso: valakinek mínuszos (üres) a bankszámlája
A3
impiegata di banca: banki alkalmazott
tasso d’interesse: kamatláb
tasso: kamat, kamatláb (mérték, ráta)
interesse, l’ (m.): kamat (érdek, haszon)
secondo: másodszor, továbbá
prelevare: pénzt kivenni
automatico: automata
appunto (avv.): pontosan
funziona anche come carta di credito: hitelkártyaként is
használható
acquisto: vásárlás
A5
indeclinabile: ragozhatatlan
equivoco: félreértés
A6
trattoria: kisvendéglő
A7
serio: komoly
A8
è sempre preceduto da...: mindig megelőzi a ...
accompagnato da...: kíséri a...
A9
in base a...: valami alapján..
avere fiducia (in): valakiben, valamiben megbízni
caotico: kaotikus
B1
in disordine: rendetlenül
disordine, il: rendetlenség
per curiosità: kíváncsiságból
curiosità: kíváncsiság
mutuo: hosszú lejáratú kölcsön
altrimenti (avv.): egyébként
al verde: leégett, nincs egy fillérje/garasa
il fatto è che...: a helyzet az, hogy...
B2
rivolgere una domanda: kérdést feltenni
rivolgere (p.p. rivolto): feltenni
B3
lasciarsi (con): szakít valakivel
C
egregio: tisztelt
C2
spettabile: tisztelt
cortese: udvarias
in risposta all’annuncio: a hirdetésre válaszolva
apparire (p.p. apparso): megjelenni
desiderare: kívánni valamit, vágyni valamire
sottoporre (a) (p.p. sottoposto): alávetni
candidatura: jelöltség
allegare: csatolni
maturare: (tapasztatatot) szerezni
didattica: didaktika
adolescente: tinédzser
esigenza: igény

6

prestigioso: értékes
in attesa di...: várva...
resto a Sua disposizione: az Ön rendelkezésére állok a jövőben
eventuale: esetleges
colloquio: interjú
distinti saluti: (szívélyes) üdvözlettel
distinto: tiszteletteljes, kiváló, megkülönböztetett
redazione: szerkesztőség
attualmente (avv.): jelenleg
fare riferimento: hivatkozni
riferimento: hivatkozás
personalmente (avv.): személyesen
C3
essa: ez (in essa itt: a levélben)
C4
tocca a voi: ti jöttök
azienda: vállalat
lettera di presentazione: bemutatkozó levél
campo: terület, ágazat
operare: tevékenykedni, dolgozni
posto: hely
editoria: könyvkiadás
arredamento: berendezés
ricoprire (p.p. ricoperto): betölteni
responsabile vendite: eladásért felelős
formula: formula, (megszólítási mód, üdvölzési forma)
apertura: nyitás
chiusura: zárás
ditta: cég
porgere (p.p. porto): küldeni
cordiale: szívélyes
cordialmente (avv.) szívélyesen
stima: megbecsülés, tisztelet
fede, la: hit
C5
proverbio: közmondás
C6
da sé: magától
pigliare: fogni
sano: egészséges
alloggiare: megszállni valahol
tesoro: kincs
D
in bocca al lupo!: kéz és lábtörést!
D1
candidato: jelölt
concorso: pályázat
deluso: csalódott
D2
ciascuno: mindegyik
ricerca: kutatás, keresés
nel senso che...: abban az értelemben, hogy...
fare la domanda: kérvényt benyújtani
mesi e mesi: hónapokon át
il che: ami
incoraggiante: bátorító
concorso pubblico: nyilvános pályázat
in che senso... ?: hogy érted...? milyen értelemben...?

crepi!: pusztuljon! (In bocca al lupo! = jókívánság, szószerinti
fordítása: "A farkas szájában", ami egy olyan helyzetre utal,
amikor vki fél vagy izgul vmi miatt, mint pl. egy vizsga előtti
helyzetben; erre a szokásos válasz: Crepi il lupo! = Pusztuljon el
a farkas!)
crepare: elpusztul, kimúlik; megdöglik, bekrepál
D3
coloro: azoknak
E1
colloquio di lavoro: állásinterjú
frequente: gyakori
E3
nascita: születés
stato civile: családi állapot
stato: állapot
civile: családi
celibe: nőtlen
istruzione: iskolázottság
titoli di studio: végzettség
voto: érdemjegy, szavazat
votazione: érdemjegy
informatico: informatikus
sistema operativo: operatív rendszer
operativo: operatív
lavorativo: munka(tapasztalat)
E5
abbigliamento: öltözködés
ricercare: keresni
addetto alle vendite: eladó; értékesítő
addetto: alkalmazott (vmiért felelős)
pacchetti informatici: informatikai csomag
preferibilmente (avv.): lehetőség szerint
affidabilità: megbízhatóság
precisione: pontosság
costituire: alkotni, jelenteni
periodo di prova: próbaidő
assunzione: felvétel
a tempo indeterminato: határozatlan időre
indeterminato: határozatlan
via fax: faxon
assicurazioni: biztosítások
neolaureato: újonnan diplomázott
inserire: kiképezni
responsabile commerciale: kereskedelmi felelős/
vezető
requisito: követelmény, elvárás
età inferiore ai 29 anni: 29 évnél fiatalabb kor
inferiore: alacsonyabb
programmi informatici: informatikai programok
preferenziale: elvárt
studi legali: jogi tanulmányok
legale: jogi
corsi specialistici: szaktanfolyam
specialistico: szak- (jelző)
finanziario: pénzügyi
tramite: valakin, valamin keresztül
aziendale: vállalati
sezione: részleg

opportunità: lehetőség
compagnia: társaság

F
in diretta: élőben, élő közvetítésben
diretta: közvetlen
F2
imbarazzante: zavarba ejtő
scambiato per l’ospite: összetéveszt a vendéggel
scambiare: elcserélni, összetéveszteni
cardinale, il: bíboros/érsek
Papa, il: Pápa
accorgersi (di) (p.p. accorto): észrevenni valamit
originario: eredeti
epocale: óriási (“évszázados” tévedés)
è finito: befejeződött
telecamera: tévékamera
mondiale: világszerte
proporsi come tecnico: technikusnak jelentkezni
proporsi (p.p. proposto): jelentkezni
tecnico: technikus
all’improvviso: hirtelen
stavo per allontanarmi: épp eltávolódni készültem
allontanarsi: eltávolódni
reception, la: recepció
quando un tipo: amikor egy alak
seguire: követni
di fretta: sietve
per stargli dietro: hogy mögötte legyen
correndo correndo: futva
camerino: kis szoba
truccatore: maszkmester
al trucco: sminkelés alatt
trucco: smink
dritto nello studio: egyenesen a studióba
conduttrice: műsorvezetőnő
incertezza: bizonytalanság
stare calmo: nyugodtnak lenni
calmo: nyugodt
licenziare: elbocsátani
assumere (p.p. assunto): alkalmazni
azzeccare: kitalálni
lì per lì: ott helyben
nel frattempo: időközben
lobby, la: hall
monitor, il: monitor
comparire (p.p. comparso): megjeleni
schermo: képernyő
volto: arc
sconosciuto: ismeretlen
coerente: koherens, összefüggő
intervistatrice: riporternő
l’equivoco si è sciolto: tisztázódott a félreértés
sciogliersi (p.p. sciolto): megoldódni
accogliere (p.p. accolto): fogadni
recarsi: megy valahova
disoccupato: munkanélküli
licenziamento: elbocsátás
in modo generico: általánosságban
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generico: általános
venire fuori: kiderül
incoerente: összefüggéstelen

evidenziare: kiemelni
aspetto: aspektus
progressivo: előremutató
prossimità: időbeli közelség

F3

F4
fare quattro passi: néhány lépést tenni
F5
storiella: történetecske
G1
definizione: definíció
tratte da un dizionario: szótárból vett
commercialista: könyvelő
elettricista: villanyszerelő
cuoco: szakács
operaio: munkás
riparare: megjavítani
installare: installálni, beüzemelni
impianto: létesítmény
elettrico: elektromos
mestiere, il: mesterség
scuola d’infanzia: óvoda
infanzia: gyerekkor
professionista: szakember
amministrativo: adminisztratív
serve a tavola: asztalnál felszolgálni
servire: felszolgálni
provvedere (a): takarítani
pulizie: takarítás
lavoratore: munkavállaló
dipendente: alkalmazott
manuale: fizikai
faticoso: fárasztó
arte del cucinare: a főzés művészete
sbrigare: sürgetni
corrispondenza: levelezés
G3
fissare: megbeszélni
chiarimento: tisztázás
G4
condizione: feltétel, állapot
ambiente, l’ (m.): környezet
in alternativa: alternatívaként
Conosciamo l’Italia
L’economia italiana - Il miracolo italiano
miracolo: csoda
economia basata sull’agricoltura: mezőgazdaságon alapuló
gazdaság
agricoltura: mezőgazdaság
materie prime: nyersanyagok, alapanyagok
piano: terv
finanziamento: finanszírozás
sostegno: támasz, tamogatás
ripresa economica: gazdasági fellendülés
mettere in ginocchio: térdre kényszeríteni
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realizzare: megvalósítani
opere pubbliche: közmunkák
autostrada: autópálya
consumo: fogyasztás
rinnovare: megújítani
manodopera: kézimunka
essere in grado: képesnek lenni valamire
esportare: exportálni
frigorifero: fridzsider
lavatrice, la: mosógép
tessile: textil (ielző)
settore: szektor, ágazat
metalmeccanico: gépipari, fémipari
petrolchimico: kőolajipari
senza precedenti: előzmények nélkül
“boom” economico: gazdasági robbanás
accentuare: kiemelni, megerősíteni
squilibrio: aránytalanság
decina: kb. tíz
migliaia, le (sg. il migliaio): több ezer
emigrare: emigrálni
industriale: ipari
cassa: pénztár
Mezzogiorno: Dél-Olaszország
istituire: alapítani
favorire: kedvezni valaminek
L’economia oggi
uno dei paesi più sviluppati al mondo: az egyik legfejlettebb
ország a világon
creatività: kreativitás
affermarsi: megerősödni
macchinario: gépállomány
motocicletta: motorbicikli
elettrodomestico: háztartási gép
design, il: design
pneumatico: autógumi
salumi, i (sg. il salume): szalámifélék, felvágottak
capo: ruhadarab
calzature: cipők, lábbelik
accessorio: kiegészítő
di alta qualità: jó minőségű
servizi: szolgáltatások
occupare foglalkoztatni
popolazione: népesség
tra l’altro: többek közt
telecomunicazione: hírközlés, távközlés
elemento: elem
quest’ultima: ez utóbbi
di proprietà: valakinek a tulajdonában lévő
Belpaese, il: Olaszország
ammirare: megcsodálni
tesori d’arte: művészeti kincsek
bellezze naturali: természeti szépségek
fiera: vásár
colosso: kolosszus (óriásvállalat)
appartenere: tartozni valamihez, valakihez
trasformazione: átalakulás
segnale, il: jel

verificarsi: bebizonyosodik
risorse naturali: természeti erőforrások
risorsa: forrás
a livello europeo: európai szinten
costoso: drága
marchio: védjegy, jelzés
portale, il: internetes oldal, portál
promuovere (p.p. promosso): ismertté tenni
lasciare il segno: nyomot hagyni
segno: jel, jegy
forte presenza: erős jelenlét
presenza: jelenlét
segreto: titok
Glossario
sostanza: anyag
petrolio: kőolaj
ferro: vas
legno: fa
edificio: épület
funzionamento: működés
industria: ipar
umano: emberi
stoffa: szövet
mettere in evidenza: kihangsúlyozni, kiemelni
evidenza: előtér(be állít)
fondare: alapítani
gomma: gumi
veicolo: jármű
settore terziario: harmadik szektor/szolgáltatások ágazata
esposizione: kiállítás
salone, il: szalon
mostra-mercato, la: kiállítás-piac
Autovalutazione
non vedere tutto nero: ne láss mindent sötéten
decennio: évtized
versare: befizetni, átutalni
mettere soldi da parte: pénzt félretesz
mole, la: óriási építmény
Appendice grammaticale
facoltativo: fakultatív, választható
legato (inf. legare): kötődni vkihez
complemento di specificazione: előljárós szerkezettel kifejezett
birtokhatározó, genitivus
concordare: egyezni
ammettere (p.p. ammesso): bevallani
oltre il termine previsto: az előírt határidőn túl
oltre: valamin túl
termine, il: határidő
elenco: lista
valere (p.p. valso): ér valamennyit
affrettarsi (a): sietni
compiere: betölteni (évet)
avvertire: értesíteni
Appendice situazioni comunicative
A
master, il: master-képzés (mester)
tecnologia: technológia
ottimo: kitűnő

tirocinio: gyakornokoskodás
membro: tag
staff, lo: személyzet
studi di registrazioni: (audióvizuális) felvételek tanulmányozása
registrazione: rögzítés, felvételkészítés
audio-visivo: audióvizuális
traccia: vázlat
trattamento economico: fizetési feltételek
trattamento: kezelés, hozzáállás
B
essere disposto (a): hajlandó vmire
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
operare: operálni
sopportare: elviselni
storico: történelmi
parlare male: rosszat mondani valakiről
2
cittadino: városi
3
sa il fatto suo: tudja a dolgát
non prende mai le cose sul serio: soha semmit nem vesz
komolyan
4
fidarsi (di): megbízik valakiben, valamiben
5
contare (su): számítani valakire, valamire
6
sporco: piszkos
7
parrucchiera: fodrász
8
scadere: lejár
maggiormente (avv.): túlnyomórészt
aprirsi (p.p. aperto): kinyílik
9
gioventù, la: fiatalság
pesciolino: halacska
ereditare: örököl
10
affidare (a): megbízni valakit valamivel
11
dipendente: alkalmazott
idratante: hidratáló
effetto: hatás
miracoloso: csodás
vantaggioso: előnyös
12
beato: boldog
13
alla rinfusa: összekeverve
colui: személyre vonatkozó mutató névmás (írott nyelvre jellemző)
colei: személyre vonatkozó mutató névmás (írott nyelvre jellemző)
non guasta: nem rossz, nem árt
guastare: elrontani, ártani
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borsa di studio: ösztöndíj
gadget, il: reklámajándék

14
scoppiare una guerra: kitör egy háború
orribile: szörnyű
in tempo: időben
17
corrispondente: megfelelő
noioso: unalmas; (idegesítő)
18
pallacanestro, la: kosárlabda
19
in riferimento a...: hivatkozva valamire...
a pieni voti: legmagasabb osztályzatot éri el (pl. jelesre, kitünőre)
conseguire: végigcsinálni
management, il: vezetés, menedzsment
precedentemente (avv.): előzőleg
perfezionare: tökéletesíteni
competenza: hozzáértés, szaktudás
scrittura: írás
grafica: grafika
impiego: munka
estero: külföld
elettronica: elektronika
tuttora (avv.): most is
prospettive: lehetőségek
ambizione: ambíció
responsabilità: felelősség
all’interno di...: valamin belül
struttura: struktúra
professionalità: szaktudás
riscontro: válasz
gentilezza: kedvesség
teorico: elméleti
20
vicedirettore: igazgató helyettes
includere (p.p. incluso): tartalmaz
borsa: tőzsde
prepagare: előre fizetni
Test finale
A
mammone, il: anyjától nehezen elszakadó, “az anyja szoknyáján
ülő férfi”
precario: ideiglenes
stage, lo: gyakorlat
dedicarsi: valaminek szenteli önmagát
a tempo pieno: teljes időben
con il risultato che...: azzal az eredménnyel, hogy
per necessità: szükségből
B
ignorante: tudatlan
C
automobilistico: autókkal foglalkozó
destino: sors
D
fortemente (avv.): erősen, határozottan
potere, il: hatalom
ruota: kerék
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motore: motor
notevole: jelentős
extraurbano: városon kívüli
a pagamento: fizetős
vietare: megtiltani
pedone: gyalogos
distribuzione: elosztás, disztribúció
interpretazione: értelmezés
UNITÀ 3 In viaggio per Italia
LIBRO DELLO STUDENTE
in viaggio per l’Italia: Olaszországban utazva
Per cominciare 1
località: helység
viaggio di nozze: nászút
culturale: kulturális
Per cominciare 4
stipendio: fizetés
altissimo: nagyon magas
spostamento: utazás
In questa unità...
paragone, il: összehasonlítás
dare giudizi: ítéletet alkotni
giudizio: ítélet
turistico: turista, turisztikai
lessico: szókincs
relativo a...: vonatkozik valamire, vmivel kapcsolatos
alberghiero: szállodai
comparazione: összehasonlítás
grado: fok, fokozat
farcela: véghezvinni, kibírni
andarsene: elmenni valahonnan
A1
numerare: megszámozni
vivace: élénk
fare a meno (di): valami nélkül meglenni
già: hát igen
meno (avv.): kevésbé
non ti resta che Firenze: nem marad más csak Firenze
impersonale: személytelen
dai: menj már
città d’arte: művészetek városa
la pensi: így gondolod
rinunciare (a): lemondani valamiről
casa, dolce casa: otthon, édes otthon
quanto: mint
spostarsi: helyet változtat
vaporetto: vaporettó, kis, velencei hajó
il massimo: a legjobb
ospitale: vendégszerető
frenetico: őrjöngő, tomboló
per di più: és még hozzá
fa un freddo cane: kutyahideg van
catena: lánc
A2
intendere (p.p. inteso): érteni vmihez
sopportabile: elviselhető

sopportare: elviselni
punto di vista: szempont, szemszög
alternativa: alternatíva
A3
indeciso: határozatlan
vivo: élő
prendere in considerazione: figyelembe venni
considerazione: megfontolás
rischiare (di): kockáztatni
A4
declinarsi: ragozódik
A6
confronto: összehasonlítás
comparativo di maggioranza: hasonlító szerkezet - középfok
maggioranza: nagyobb vagy több
minoranza: kisebb vagy kevesebb
uguaglianza: egyenlőség (ugyanolyan, mint – hasonlító szerekezet - alapfok)
A7
magro: sovány
comodo: kényelmes
A8
osservazione: észrevétel
abitante: lakos
esattezza: pontosság
superficie, la (pl. le superfici): terület
B
torinese: torinói
B1
mentalità: mentalitás
B2
metà: fele valaminek
viceversa (avv.): oda-vissza
sindaco: polgármester
sono pazzo di Agrigento: megőrülök Agrigentóért
pazzo: őrült
costiera: partszegély
adorare: imádni
meridionale: déli
settentrionale: északi
di origini calabresi: kalábriai eredetűek
calabrese: kalábriai
piemontese: piemonti
sangue, il: vér
siciliano: szicíliai
ho parenti sparsi lungo tutta la penisola: az egész félszigeten
elszórva vannak rokonaim
spargere (p.p. sparso): szétszórni
lungo: valaminek a mentén
scrittrice: írónő
è una parte di me: egy részem
spirito: szellemiség
civile: civilizált, polgári
emozione: érzés
affascinare: lenyűgözni, elkápráztatni
fermo: álló
guidare: vezetni

semaforo: közlekedési lámpa
privacy, la: magánélet
garantire: biztosítani
chiunque: akárki
a ogni ora: bármikor
insomma (avv.): végül is
terribilmente (avv.): szörnyen
veneziano: velencei
si lascia guidare: hagyja magát vezetni
godere (di): élvezni vmit
B4
furbo: ravasz
recitare: előadni
verdura: zöldség
B5
chef: főszakács
attraente: vonzó
B6
riquadro: négyzet
sardo: szárd
palermitano: palermói
milanese: milánói
lombardo: lombard
emiliano: emíliai
molisano: molisei
C1
criterio: kritérium
C2
immerso nel verde: zöldterület közepén
immergere (p.p. immerso): elmerülni, lemerülni
immenso: végtelen
campeggio: kemping
parcheggio: parkoló
C3
menzionare: említeni
satellitare: műholdas
accesso: elérés, használat
mini bar, il: minibár
frigobar, il: minibár
aria condizionata: légkondicionáló
C4
matrimoniale: kétszemélyes, francia- (jelző)
con vista sul parco: parkra nézC
chiede indicazioni su come arrivare: eligazítást kér arról, hogy
hogyan kell odatalálni
C5
quanto possibile: amennyit lehet
C6
raggiungere (p.p. raggiunto): elérni valahova, megközelíteni
vmit
esclusivo: exluzív
auditorium, l’ (m.): auditórium
attrattiva: látványosság
situare: elhelyezkedni
residenziale: lakó- (ielző)
atmosfera: hangulat
rilassante: nyugtató, relaxáló
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spuntino: villásreggeli
sala riunioni: konferenciaterem
riunione: értekezlet, gyűlés
capienza: befogadóképesség
Grande Raccordo Anulare: nagy körgyűrű
raccordo: csatlakozás
anulare: gyűrűs
proseguire: tovább haladni
ristrutturare: felújítani
rapido: gyors
collegamento: összeköttetés
punti di interesse: központok
prima colazione a buffet: svédasztalos reggeli
prima colazione: reggeli
buffet, il: svédasztal
torte fatte in casa: házi készítésű torták
gratuitamente (avv.): ingyen
su richiesta: kérésre
garage, il: garázs
Rete, la: Internet
doccia: zuhany
idromassaggio: hidromasszázs
con sauna convenzionata: hozzátartozó szaunával
sauna: szauna
convenzionare: megállapodást kötni
C7
pernottare: megaludni
D1
prezioso: értékes
superlativo relativo: relatív felsőfok
D3
fumetto: képregény
D4
superlativo assoluto: abszolút felsőfok
D5
signoria: fejedelemség, középkorvégi olasz állam
grandezza: nagyság
monumentale: monumentális
Nettuno: Neptunus
capolavoro: főmű
raccolta: gyűjtemény
straordinario: különleges
cittadino: városlakó
incantare: elbűvölni
fiorentino: firenzei
salvare: megmenteni
medievale: középkori
stradina: utcácska
bottega: bolt
artigiano: kézműves
aperte sulla via: az utcára nyíló
malinconia: mélabú
ovunque (avv.): akárhol, bárhol
scoprire (p.p. scoperto): felfedezni, felfedni
tetto: tető
antenna: antenna
D6
paragrafo: bekezdés
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D7
cattivo: rossz
peggiore: rosszabb
guadagno: fizetés
più alti del previsto: magasabbak a vártnál
aspettativa: (el)várható (pl fizetés, élettartam)
D8
misura: méret
polizia stradale: utcai rendőrség
responsabilità: felelősség
E2
soggiorno: tartózkodás
pernottamento: megszáll valahol, megalszik valahol; eltöltött
éjszaka
ricevimento: fogadás
volo: repülés, járat
bagaglio: csomag
guida: utikönyv
meta: uticél
E5
invitante: hívogató
brochure, la: prospektus
deludente: lehangoló
esporre (p.p. esposto): kifejteni
affrontare: szembenézni
ospitalità: vendégszeretet
professionalità: szaktudás
personale, il: személyes
Conosciamo l’Italia
Roma
eterno: örök
impero: birodalom
antichità: ókor
estendersi (p.p. esteso): kiterjed
riva: part
fiume, il: folyó
Tevere, il: Tiberis folyó
contare: számol
splendido: gyönyörű
metropoli, la: nagyváros
ore di punta: csúcsidő
ordinario: közúti
innumerevole: megszámlálhatatlan
meritare: megérdemelni
foro: fórum
religioso: vallásos
politico: politikai
vi si trovano: itt találhatók
rovine: rom
templi, i (sg. il tempio): templomok
palazzo: palota
epoca: kor
anfiteatro: amfiteátrum
isola pedonale: járdasziget
pedonale: gyalogos
punti di ritrovo: találkozóhely
piacevole: kellemes
animare: élettel megtölteni

frequentatissimo: nagyon látogatott
deve il suo nome a...: valaminek köszönheti a nevét..
ambasciata: követség
enorme: óriási
scalinata: lépcső
trinità: háromság
monte, il: hegy
grandioso: nagyszabású
gettare: dobni
moneta: váltópénz
fare ritorno: visszatérni
basilica: bazilika
circondare: körbevesz
portico: oszlopsor, oszlopcsarnok
pietà: könyörület
cappella: kápolna
indipendente: független
catacomba: katakomba
terme: fürdő
Glossario
governare: kormányozni
imperatore: császár
pratiche religiose: vallásgyakorlatok
riservare: megőrizni
tutt’intorno: körös-körül
impressionare: lenyűgözni
sotterraneo: földalatti
cristiano: keresztény
cimitero: temető
pregare: imádkozni
disporre (di) (p.p. disposto): rendelkezni vmivel
Milano e Bologna
fertile: termékeny
Borsa Valori: értéktőzsde
efficiente: hatékony
inevitabile: elkerülhetetlen
trasferirsi: elköltözni
urbano: városi
rappresentativo: jellegzetes
senz’altro: kétségkívül
gotico: gótikus
cattedrali, le (sg. la cattedrale): katedrálisok
celebre: híres
lirico: lírikus
un tempo: egykor
residenza: lakóhely
duchi, i (sg. il duca): hercegek
dal vivo: élőben
cenacolo: utolsó vacsora
convento: kolostor
naviglio: hajózható csatorna
gastronomico: gasztronómiai
rinomato: híres
varietà: változatosság
torri, le (sg. la torre): tornyok
pendente: ferde
andare a spasso: sétál
andare in scena: előadásra kerül

colonnato: oszlopsor

Glossario

Venezia e Napoli
canale, il: csatorna
suggestivo: szuggesztív
sospiro: sóhaj
condannato: elítélt
sospirare: sóhajtani
sott’acqua: vízalatt
affondare: süllyed
lentamente (avv.): lassan
centimetro: centiméter
meraviglioso: gyönyörű
sorgere (p.p. sorto): kiemelkedik
veneto: venetói
bizantino: bizánci
intervento: beavatkozás
traccia: nyom
romanico: román stílusú
rinascimentale: reneszánsz
ducale: Dózse- (jelző) (az egykori velencei köztársaság feje)
gloria: siker, büszkeség
doge, il: dózse
Repubblica marinara: tengeri köztársaság
morire (p.p. morto): meghalni
golfo: öböl
ai piedi: lábainál
vulcano: vulkán
regno: királyság
glorioso: dicsőséges
testimonianza: emlék
affascinante: vonzó
aperto: nyitott, közvetlen
dialetto: dialektus
musicale: zenei
grave: súlyos
disoccupazione: munkanélküliség
criminalità: bűnözés
Glossario
emozionante: izgalmas, mély benyomást keltő
stupito: meglepett
orgoglio: büszkeség
autorità: hatalom
Autovalutazione
a due letti: kétágyas szoba
la maggior parte: a legtöbb
a quattro stelle: négycsillagos
Appendice grammaticale
di già: máris
in gamba: belevaló
pessimo: szörnyű, rémes
minimo: legkevesebb
Appendice situazioni comunicative
A
mezza pensione: félpanzió
B
sistemazione: elhelyezés
tappa: megállóhely
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accoglienza: vendégfogadás
imperiale: császári
aperitivo: aperitif
visita guidata: idegenvezetés
bilingue: kétnyelvű, bilingvis
imbarco: beszállás
inclusi nel prezzo: benne vannak az árban
includere (p.p. incluso): tartalmazni
pullman, il: távolsági busz
a scelta: választható
al di fuori di...: valamin kívül...
bevanda: ital
in caso di...: abban az esetben, hogy
impossibilità: lehetetlenség
alcuno: néhány
importo: összeg
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
2
educato: jólnevelt
3
servizi: mellékhelyiségek
raramente (avv.): ritkán
4
dedurre (p.p. dedotto): következtetni
5
nutriente: tápláló
miele, il: méz
argento: ezüst
campo di calcio: focipálya
campo da tennis: teniszpálya
6
stupidaggine, la: butaság, hülyeség
riservato: zárkózott
decisamente (avv.): határozottan
per ricordo: emlékként
presuntuoso: elbizakodott, erőszakos
maleducato: neveletlen
8
benestante: jómódú
10
Tunisia: Tunézia
11
violento: erőszakos
stancante: fárasztó
12
diamante, il: gyémánt
pietra: kő
13
inquinamento: szennyezés
14
mettere piede: beteszi a lábát
15
in commercio: forgalomban
16
altezza: magasság
piramide, la: piramis
Partenone, il: Parthenon

14

lunghezza: hosszúság
topo: egér

in classifica: rangsor
stagionale: évszakra jellemző

17

labbra, le (sg. il labbro): ajkak
sdraiare: feküdni
rapire: kiragadott, elrabolt
infinito: végtelen
dipingere (p.p. dipinto): fest

19

palazzina: bérház

18

questionario: kérdőív

20

21
albergatore: szállodatulajdonos
praticamente (avv.): gyakorlatilag
collaboratore: munkatárs
punto di forza: erősség
gustare: megízlelni, megkóstolni
Test finale
B
a partire da...: a partire da 400 euro, 400 eurótól ...
assaggio: kóstolás
degustazione: kóstoló (mint esemény)
normanno: normann
eremiti, gli (sg. l’eremita): remeték
barocco: barokk
programmare: tervezni
C
m2 (metro quadro/quadrato): négyzetméter
1° test di ricapitolazione (unità 1, 2 e 3)
C
vergognarsi: szégyelli magát
divorziare: elválni
UNITÀ 4 Un po’ di storia
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
Rinascimento: reneszánsz
Medioevo: középkor
Per cominciare 2
conquistare: meghódítani
invadere (p.p. invaso): lerohanni
favola: mese
parlamento: parlament
monarchia: monarchia
Per cominciare 4
fondazione: alapítás
Romolo: Romulus
uccidere (p.p. ucciso): megölni
Remo: Remus
dittatore: diktátor
villaggio: falu
generale, il: tábornok
odiare: gyűlölni

Augusto: Augustus
Caligola: Caligula
Nerone: Neró
Marco Aurelio: Marcus Aurelius
In questa unità...
lontani nel passato: messere a múltban
affermare: állítani valamit
contraddire (p.p. contraddetto): ellentmondani
passato remoto: régmúlt
remoto: távoli
avverbi di modo: módhatározók
A1
con il tempo: idővel
Romani: rómaiak
sconfiggere (p.p. sconfitto): legyőzni valakit
potenza: hatalom
militare: katonai
Impero Romano: Római Birodalom
re, i (sg. il re): király
divenire (p.p. divenuto): válik valamivé
Asia: Ázsia
Africa: Afrika
senatore: szenátor
nominare: kinevezni
accusare: vádolni
cristiani: keresztények
incendio: tűzvész
bruciare: ég
saggio: bölcs
A3
confondere (p.p. confuso): összekeverni
tradire: megcsalni, elárulni
invidia: irigység
incendiare: felgyújtani
dare retta (a) igazat adni
nemico: ellenség
A6
ben cinque secoli: bő öt évszázadon át
genovese: genovai
Cristoforo Colombo: Kolombusz Kristóf
B1
indiscreto: tapintatlan
B3
scacchi: sakk
Gallo: gall
a tutti i costi: mindenáron
pozione: pozíció
magica: mágikus
invincibile: legyőzhetetlen
combattere: harcolni
barbari: barbárok
Mongolia: Mongólia
generoso: nagylelkű
ci conto: számítok rá
B4
assassinare: meggyilkolni
procurare: biztosítani
dare in pasto: eledelül felkínálni

leone, il: oroszlán
affidare (a): megbízni valakit valamivel
missione: küldetés
pericoloso: veszélyes
amici del cuore: szívbéli jóbarátok
darsi appuntamento: találkozót adni egymásnak
C
c’era una volta: volt egyszer
C1
Cappuccetto Rosso: Piroska
buccia: héj
focaccia: lapos kenyérféle
bosco: erdő
giraffa: zsiráf
confusione: zűrzavar
quanto fa sei per otto?: mennyi hatszor nyolc?
neanche per sogno: szó sem lehet róla
scalino: lépcsőfok
soldo: pénzérme
per terra: a földön
lascia stare: hagyjad
gomma da masticare: rágógumi
masticare: rágni
C4
togliere (p.p. tolto): felvenni, levenni
D1
concordia: egyetértés
numeri romani: római számok
D2
linea del tempo: időegyenes
Costantino: Konstantin
trasferire: átköltöztetni
Costantinopoli: Konstantinápoly
Visigoti: vizigótok
barbaro: barbár
Vandali: vandálok
distruggere (p.p. distrutto): lerombolni
Longobardi: longobárdok
germanico: germán
occupare: elfoglalni
gran parte, la: nagy rész
Carlomagno: Nagy Károly
Franchi: frankok
incoronare: megkoronázni
Sacro Romano Impero: Szent Római Birodalom
sacro: szent
Normanni: normannok
cacciare: elűzni, kiűzni
signore: úr
Carlo d’Angiò: Anjou Károly
città-stato, la: városállam
D3
Medici: Medici
salire al potere: hatalomra kerülni
potere, il: hatalom
fiorire: felvirágzik
raramente (avv.): ritkán
avvenire (p.p. avvenuto): történik
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D4
corrispondente: megfelelő
comunale: városi
vitale: lényeges
invasione: megszállás
barbarico: barbár
cessare: megszűnik
svilupparsi: fejlődik
console, il: konzul
eleggere (p.p. eletto): szavazni
nobile: nemes
borghese: polgár
mercante: kereskedő
contadino: paraszt, földműves
diritto di voto: szavazati jog
diritto: jog
voto: szavazat
ristringere (p.p. ristretto): szorítkozni
potente: befolyásos
entrare in conflitto: konfliktusba kerülni, keveredni
conflitto: konfliktus
Principato: fejedelemség, hercegség
in mano: kezében
ascesa: felemelkedés, hatalomra kerülés
capo: vezető
trasmettersi (p.p. trasmesso): öröklődik, átszáll
di padre in figlio: apáról fiúra
rappresentante: képviselő
espandere (p.p. espanso): kiterjeszteni
dominio: uralom
sanguinoso: véres
amante: szerető
corte, la: udvar
abbellire: megszépíteni
banchiere, il: bankár
detto il Magnifico: Magnificónak nevezett (nagyméltóságú,
nagyszerű)
vera e propria: igazi, valódi
lotta: harc
creazione: alkotás
vanno di pari passo: egymás mellett haladnak
D5
sinceramente (avv.): őszintén
ovvio: egyértelmű, nyilvánvaló
negare: tagadni
decisamente (avv.): határozottan
fortemente (avv.): erősen, határozottan
difendere (p.p. difeso): megvédeni
apparente: látszólagos
apparentemente (avv.): látszólag
agire: cselekedni
velocemente (avv.): gyorsan
difficilmente (avv.): nehezen
curioso: kíváncsi
E2
banchetto: bankett, lakoma
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Conosciamo l’Italia
Brevissima storia d’Italia
Dalle Signorie al dominio straniero
in lotta: harcban
intenso: intenzív
attività: tevékenység
divisione: felosztás
provocare: előidézni
contendersi (p.p. conteso): harcolni, versengeni
distruzione: lerombolás
indipendenza: függetlenség
ducato: hercegség
Stato della Chiesa: az Egyházi állam
Verso l’Indipendenza
verso: valami felé
a poco a poco: lassan, lassan
fallire: megbukni
diplomatico: diplomáciai
conte, il: gróf
primo ministro: miniszterelnök
coraggio: bátorság
liberare: felszabadítani
proclamare: kikiáltani
esercito: hadsereg
Dall’Unità al fascismo
fascismo: fasizmus
all’indomani: másnapján
indomani (avv.): másnap
povertà: szegénység
vincitore: győztes
morto: halott
tormentare: kínozni
socio-economica: szociális-gazdasági
ventennio: húsz év
fascista: fasiszta
regime, il: rezsim, uralom
autoritario: tekintélyuralmi
antidemocratico: antidemokratikus
violenza: erőszak
duce, il: vezér
propaganda: propaganda
consenso: egyetértés
diffondere (p.p. diffuso): elterjeszteni
superiorità: felsőbbrendűség
scopo: cél
disastroso: szörnyű, vészthozó
alleanza: szövetség
entrata in guerra: háborúba lépés
ufficialmente (avv.): hivatalosan
fucilare: agyonlőni
alleati: szövetségesek
partigiano: partizán
Resistenza: ellenállás
prendere le armi: fegyvert fogni
armi, le (sg. l’arma): fegyverek
nazista: náci
dovunque (avv.): mindenütt
perfino (avv.): még...is

a tavola: asztalnál
tavola: asztal
slogan, lo: szállóige, szlogen
tacere: hallgatni
abolire: eltörölni
stretta di mano: kézfogás
vittima, la: áldozat
Il dopoguerra, il “boom” economico,
gli “anni di piombo”
dopoguerra, il: háború utáni időszak
“anni di piombo”: “ólomévek” (nehéz, válságos időszak)
piombo: ólom
ricostruire: újjáépíteni
referendum, il: népszavazás
elezioni: szavazás
realmente (avv.): valóban
democratico: demokratikus
tristemente (avv.): hírhedt (sajnálatos módon ismert esemény)
rapimento: elrablás
uccisione: meggyilkolás
strage, la: mészárlás
Tra il XX e il XXI secolo
parole d’ordine: jelszavak
Tangentopoli: “Tangentopoli” (korrupciós ügyek és
csúszópénzek botrányának időszaka)
mani pulite: Tiszta kezek ügye
porta alla luce: felszínre hozni
vasto: széles, kiterjedt
corruzione: korrupció
centinaia, le (sg. il centinaio): több száz
immigrato: emigráns
proveniente: valahonnan jövő
multietnico: sokféle nemzetiségű
moneta unica: egységes pénznem
valuta: valuta
dare inizio: kezdetét veszi
Albania: Albánia
operazione: tevékenység
Glossario
dichiarare: kijelenteni
pubblicamente (avv.): nyilvánosan
approvazione: elfogadás
favorevole: kedvező
votazione: szavazás
questione: kérdés, probléma
violento: erőszakos
denaro: pénz
in cambio di...: cserébe valamiért
illegale: illegális
abbandonare: elhagyni
Autovalutazione
accusa: vád
mi sa che...: azt hiszem, hogy...
era: kor, korszak
italiano standard: standard olasz
Appendice grammaticale
parlante: beszélő
coinvolgere (p.p. coinvolto): bevonni

emotivamente (avv.): érzelmileg
disinteresse, il: érdeklődés hiánya
lontananza: messzeség, távolság
emotivo: érzelmi
soggettivo: szubjektív
fiaba: mese
letterario: irodalmi
fatta eccezione: kivételt képez
alba: hajnal
matto: őrült

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1

temere: félni
per il peggio: a legrosszabb
socio: társ, üzlettárs
a lungo: sokáig
telegrafo: távíró
senza fili: drótnélküli
filo: fonal, drót, vezeték

2

4

5
modo di fare: hozzáállás, intézési mód
6
conseguenza: következmény
rimprovero: szidás
7
fare finta (di): úgy tenni mintha, színlelni
8
tenere: tartani vmitől
11
luna di miele, la: mézeshetek
Malta: Málta
insistenza: kérlelés
citofono: kaputelefon
negativamente (avv.): negatívan
inesistente: nemlétező
chiarezza: világosság
12
volontario: önkéntes
rifiuti: szemét, hulladék
fastidioso: kellemetlen
mal di gola, il: torokfájás
gola: torok
premio Nobel: Nobel-díj
premio: díj
discorso: beszéd
ero sfinito: kimerült voltam
13
accademia: akadémia
Svezia: Svédország
assegnare: odaítél
attentato: merénylet
Brigate Rosse: VörösBirgádok
14
sequenza: sorrend
burattino: (felülről kézzel mozgatott) báb
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falegname, il: asztalos
attrezzo: szerszám
stupirsi: meglepődik
fissare: merően nézni
non credere ai propri occhi: nem hiszi a saját szemének
tirare fuori: előhúzni
16
studio medico: orvosi rendelő
computer portatile: hordozható számítógép
portatile: hordozható
licenziarsi: felmondani
di sabato: szombaton
17
dolcemente (avv.): édesen
attuale: jelenlegi
casuale: véletlen, esetleges
18
ricavare: képezni
recente: új, legújabb
probabile: valószínű
19
piuttosto che: inkább, mint
20
ammalarsi: megbetegedni
rimandare: elhalasztani
finché: amíg
sebbene: bár, jóllehet
21
latino volgare: vulgáris latin (beszélt, népi latin)
volgare: közönséges
modificazione: változtatás
Test finale
A
gravità: súlyosság
mettere in allarme: riasztani
allarme, l’ (m.): riasztás
stare a sentire: hallgatni, figyelni
nostalgia: nosztalgia
soldato: katona
sparare: lőni
rifiutarsi: megtagadni
B
mitico: legendás
scuderia: versenyistálló
costruzione: gyártás
vettura: kocsi
conferire: adni, átnyújtani
laurea honoris causa: tiszteletbeli doktori diploma (díszdoktorrá
avatás)
meccanico: szerelő
pista: pálya
C
Meridione, il: déli terület
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UNITÀ 5 Stare bene
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 2
salute, la: egészség
Per cominciare 3
sonno: alvás
In questa unità...
speranza: remény
porre condizioni: feltételeket szabni
condizione: feltétel
proposizione: mondat
subordinato: alárendelő
A
stressato: stresszes
A1
faccia: arc
rigirarsi: forgolódni
ritmo: tempó, ritmus
non più di tanto: már nem is annyira
fondamentale: alapvető, elengedhetetlen
dubitare: kételkedni
energia: energia
pigro: lusta
integratore: ételkiegészítő
A3
senza contare che...: nem számolva azzal...
a meno che...: hacsak
meglio tardi che mai: jobb későn, mint soha
C
mantenersi: jòltartja magát, (fiatalnak) maradni
C1
alla rinfusa: összekeverve
fattore: tényező
invecchiare: öregíteni
fumo: dohányzás
alcolico: szeszes ital
eccesso: túlzás
vita sedentaria: ülő életmód
sedentario: ülő
grassi: zsírok
equilibrato: kiegyensúlyozott
C2
ricavare: képezni
C4
soggettività: szubjektivitás
volontà: akarat
stato d’animo: lélekállapot
animo: lélek
leale: tisztességes, őszinte
certezza: bizonyosság
oggettività: objektivitás
ricchi sfondati: dúsgazdagok
C5
in fin dei conti: végeredményben
stanco morto: hullafáradt

D
viva la salute: éljen az egészség
viva: éljen
D2
istruttore: edző
D3
prevalentemente (avv.): elsősorban, túlnyomórészt
massaggio: masszázs
sport di squadra: csapatsport
D4
affinché: azért, hogy
D5
congiunzione: kötőszó
benché: bár, habár
sebbene: bár, jóllehet
malgrado: annak ellenére, hogy
purché: amennyiben
a condizione che...: azzal a feltétellel, hogy
a patto che...: azzal a feltétellel, hogy
patto: szerződés, megállapodás
tranne: kivéve
D6
divorziare: elválni
D7
concordanza: egyeztetés
E1
stressare: stresszelni
sotto stress: stressz alatt
E2
causare: okozni
elaborare: kidolgozni
gravidanza: terhesség
lite, la: viszály, per
graduatoria: rangsor

E4

E6
effettivamente (avv.): valóban
sotterranei: földalatti
merito: érdem
nobile: nemes
appassionato: rajongó
tifoso: szurkoló
flauto dolce: furulya
flauto: fuvola
supporre (p.p. supposto): feltételezni
attaccare discorso: beszédbe elegyedni vkivel
attaccare: hozzáerősíteni
discorso: beszéd, beszélgetés
rallentare: lelassítani
variazione: zenei változat, variáció
barocco: barokk
rendere l’idea: gondolatot kifejezni
metafisica: metafizika
via dicendo: és így tovább
parlare al muro: a falnak beszélni
concepire: felfogni, megérteni

ciclismo: kerékpározás
pallavolo, la: röplabda
pallacanestro, la: kosárlabda
ingrassare: hízni
investire: befektetni

F1

F2

Conosciamo l’Italia
Lo sport in Italia

sondaggio: felmérés
praticare: vmilyen sportot űzni
finlandese: finn
svedese: svéd
danese: dán
olandese: holland
portoghese: portugál
ne è la prova: erre a bizonyíték
Azzurri: az olasz nemzeti futballválogatott
antagonismo: rivalizálás, versengés
sostegno: támogatás
sponsor, lo: szponzor, támogató
altrettanti: ugyanilyen, ugyanakkora
praticante: gyakorló
dilettante: dilettáns
coprire (p.p. coperto): befedni, behálózni
attirare: vonzani
ciclista: biciklista
a caccia di...: küzdelem valamiért
per merito di...: valaminek köszönhetően
pilota, il: pilóta
sostenitore: támogató
volante, il: kormány
cavallino: lovacska
rampante: ágaskodó (cavallino rampante = ágaskodó paripa)
atletica leggera: könnyű atlétika
atletica: atlétika
vittoria: győzelem
Olimpiadi, le: Olimpiai játékok
calcetto: a foci egy fajtája, öt-öt játékosból álló csapatok játszák
a focipályánál kisebb pályán
danza: tánc
pesca: halászat
alpinismo: hegymászás
pesi: súlyemelés
bocce: olasz tekejáték
pattinaggio: korcsolyázás
equitazione: lovaglás
sub: búvárkodás
vela: vitorlázás
tiro a segno: céllövészet
tiro con l’arco: íjlövészet
arco: íj
campo: pálya
misura: méret
ginnastica artistica: művészi torna
ginnastica ritmica: ritmikus sportgimnasztika
soddisfazione: elégedettség
l’atleta più titolato: a legtöbb díjat nyert atléta
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atleta: atléta
olimpionico: olimpiai bajnok
disciplina: sportág
Glossario
rivalità: rivalizálás
competizione: versengés
ciclistico: kerékpáros, biciklis
percorrere (p.p. percorso): megtenni
da corsa: verseny (futam)
sollevare: felemelni
zampa: állat lába, mancsa
anteriore: mellső
scalare: felmászni
arrampicarsi: felmászni
parete, la: fal
boccia: olasz tekejátékban a golyó
pallino: kis labda
boccino: kis golyó
Autovalutazione
individuale: egyéni
pallone, il: labda
immigrazione: bevándorlás
Appendice grammaticale
ignorare: nem tudni valamit
mi fa piacere: örülök
impressione: benyomás
sono di cattivo umore: rossz kedvem van
umore: kedv, hangulat
tifare: szurkolni
qualunque: akármilyen
nocivo: ártalmas, káros
inversione: fordított szórend
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
2
influenza: influenza
3
agitato: izgatott
inferno: pokol
riscaldamento: fűtés
4
da un pezzo: egy ideje
sposa: menyasszony
9
brillante: ragyogó
aspettarsi: számítani valamire
figura: szereplés
11
carta d’identità: személyi igazolvány
identità: identitás
commettere (p.p. commesso): elkövetni
leggerezza: könnyelműség
imperdonabile: megbocsáthatatlan
12
casco: bukósisak
13
anticipo: előleg
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robusto: erős, izmos

entro: valamennyi időn belül

16
17

18
nei vostri confronti: veletek szemben
un’ora di anticipo: egy órával korábban
anticipo: korábbi időpont; (előleg)
autogrill, l’ (m.): Olaszországban az autópálya melletti ismert
étteremlánc elnevezése
19
ceramica: kerámia
fine: finom
20
preoccupazione: aggodalom
pianeta, il: bolygó
21
pensione: panzió
fama: hírnév
accomodarsi: helyet foglalni
intimità: intimitás
22
attrezzare: felszerelni
rilassarsi: kikapcsolódni
Test finale
A
fianco: oldal(án), (al suo fianco=mellette)
B
il pieno di benzina: teletankolás
C
dimensione: dimenzió, kiterjedés, méret
2° test di ricapitolazione (unità 5 e 6)
A
domestica: háztartási alkalmazott
attentamente (avv.): figyelmesen
B
di tutto cuore: teljes szívből
C
educatamente (avv.): jólnevelten
D
tramonto:naplemente
UNITÀ 6 Andiamo all’opera?
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
barbiere, il: borbély
In questa unità...
indefinito: harározatlan
A1
libretto: librettó, opera szövegkönyv
detto tra noi: magunk közt mondva
verso: verssorok
dal momento che...: mivel
godersi: élvezni
in pace: nyugalomban
atto: felvonás

A3
i ruoli sono capovolti: szerepcsere történt
capovolgere (p.p. capovolto): megfordulni
accomodarsi: helyet foglalni
A5
desueto: szokatlan(ná vált)
di lusso: luxusA7
quadratino: négyzet
B
fenomeno: (mint) jelenség (berobban a köztudatba)
B1
teatralità: színpadiasság
curiosità: érdekesség
coro: kórus
ecclesiastico: egyházi
canto: éneklés
gioventù, la: fiatalkori évek
affamato: éhes
debuttare: debütál (első bemutatkozás, premier)
stagione: idény
al di là di...: (vmin) felül
brillante: nagyszerű
dramma, il: tragédia (itt: dramma intimo = személyes tragédiája)
minaccia: fenyegetés
tradimento: félrelépés (házasságtörés)
compagno: párja vkinek (házastárs, élettárs)
malattia: betegség
polmonare: tüdő- (ielző)
emorragia: vérzés
delirare: önkívűletben ünnepelni
sofferenza: fájdalom, szenvedés
personalità: egyéniség
debutto: premier
aria: ária
recital, il: előadóest
antologia: antológia (gyűjtemény)
apparizione: fellépés
notorietà: ismertség, népszerűség
socialmente (avv.): társadalmilag (itt: társadalmilag elkötelezett)
beneficenza: jótékonyság(i)
partecipazione: részvétel
stella: híresség
B2
ostacolo: nehézség
B3
ispirare: ihletni
luccicare: (napfény) megcsillan (a tenger hullámain)
terrazza: terasz
schiarirsi: élénkülni, élénkebbé válni (a hang)
sciogliere (p.p. sciolto): felhigítani
vena: ér
lampara: lámpással ellátott bárka (éjszakai hajózásoz)
scia: nyomvíz, sodorvíz
elica: hajócsavar
dolore, il: fájdalom
morte, la: halál

lacrima: könnycsepp
affogare: megfulladni
mimica: mimika, arcjáték
scordare: elfelejtni (elfeledtetik)
voltarsi: hátratekintni
splendere: fényleni
assai (avv.): nagyon
soffocare: megfulladni
B6
da parte mia: nevemben (részemről)
B7
narrare: elmesélni
tragico: tragikus
gelosia: féltékenység
manifestare: jelentkezik vmiben (hogyan jelentkezik, milyen
formában)
C2
convenire (p.p. convenuto): megérni
C4
contrariamente (avv.): ellentétben
costruzione: szerkezet, forma
C5
completamente (avv.): teljes mértékben
a dirotto: ömlik (szakad az eső)
D1
insolito: szokatlan
fischiare: kifütyülni (fütyülni)
palco: színpad
sostituto: másodénekes (beugró énekes)
D2
trasmettere (p.p. trasmesso): közölni, közvetítni
giornale radio, il: rádióhírek
D3
sceneggiata: színrevitel
rappresentazione: előadás
prima: első
mondanità: hírverés
celeste: mennyei
gradire: szívlelni
vergogna: szégyen
platea: nézőközönség; földszinti nézőtér
primo tempo: első rész
applauso: taps
fischio: füttyszó
perplesso: megdöbbent, megzavarodott
intervallo: szünet
sovrintendente, il: főintendáns (operában vezető munkatárs)
rincrescimento: sajnálat
riscaldamento: beéneklés (bemelegítés)
intanto (avv.): ezalatt, eközben
ripagare: viszonozni, meghálálni
performance, la: performance (előadás, teljesítmény)
accaduto: a történtek, az eset
buttare: bedobni
di corsa: gyorsan
rimborso: visszafizetés
D4
radiofonico: rádiótudósítás
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in corsivo: dőlt betűvel
corsivo: dőlt
domattina (avv.): holnap reggel
tale: egy bizonyos ember; ilyen jellegű
D6
appieno (avv.): teljesen, tökéletesen
seno: kebel
libare: belekóstolni
piuma: pihe
mutare: megváltoztatni
amabile: szeretnivaló
leggiadro: bájos
pianto: sírás
riso: nevetés
menzognero: hazug
misero: nyomorult
affidarsi: rábízza magát vkire
confidare: rábíz vmit
mal cauto: óvatlanul
cauto: óvatos
brindare: inni vkinek az egészségére, koccintani
prudente: elővigyázatos
D8
mi danno proprio ai nervi: idegesítenek
E1
soprano, il: szopránénekes
orchestra: zenekar
E3
botteghino: jegypénztár
o meno: vagy egyéb típusú
E5
black out, il: áramszünet
Conosciamo l’Italia
L’opera italiana
non a caso: nem véletlen
Gioacchino Rossini
ritirarsi: visszavonulni
buffo: vidám
gazza ladra: tolvaj szarka
drammatico: drámai
Giacomo Puccini
trionfo: siker
spensierato: gondtalan
vicenda: történet
ruotare: vki körül forogni
amante: szerető
suicidarsi: öngyilkosnak lenni, megöli magát
Giuseppe Verdi
ali, le (sg. l’ala): szárnyak
dorare: bearanyozni
ebreo: zsidó, héber
prigioniero: fogoly, rab
Risorgimento: az olasz egység megteremtésének kora (1700-as
évek vége-1870)
patriottico: hazafias
trilogia: trilógia
per sbaglio: tévedésből
D5
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sbaglio: hiba
eroe, l’ (m.): hős
opporsi (p.p. opposto): szembeszállni; ellenállni
camelia: kamélia
sventura: csapás, balszerencse
consolare: vigasztalni
vespro: vecsernye (esti mise; Szíciliai vecsernye: 1282. évi felkelés)
patrioti, i (sg. il patriota): hazafi
onorare: tiszteletet kifejezni
lanciare: bedobni a köztudatba
acrostico: mozaikszó (akrosztikon)
destino: sors
ambientare: vmilyen környezetbe helyezni (helyszíne)
commozione: együttérzés
spegnersi (p.p. spento): elhunyni
melodramma, il: zenedráma, zenés színjáték (a melodráma eredeti jelentése)
cavalleria rusticana: Parasztbecsület (regény és opera címe)
cavalleria: lovasság
rusticano: parasztos
questione d’onore: becsületbeli ügy
onore: becsület
librettista: szövegkönyvíró
Glossario
sereno: vidám, derűs
preoccupazione: aggodalom
tematico: tematika, motívum
stilistico: stilisztikai
sacrificare: feláldozni vmit
ideale, l’ (m.): ideál
danno: kár
acronimo: mozaikszó
accompagnamento: kíséret
Autovalutazione
peggiorare: romlani
Appendice grammaticale
esitare: habozni
Appendice situazioni comunicative
B
pianta: térkép
contribuire: hozzájárulni
allestimento: megrendezés
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
bidone, il: szeméttároló
riciclaggio: újrahasznosítani
comprensivo: megértő
immediatamente (avv.): azonnal
2
avere cura (di): gondoskodni vkiről
leggibile: olvasható
7
mal di schiena, il: hátfájás
schiena: hát
ragioniere, il: okleveles könyvelő
azione: részvény

società: gazdasági társaság

faccenda: ügy
pettegola: pletyka
prendersela: megsértődni

8

pinacoteca: képtár

10

sincerità: őszinteség

12

di persona: személyesen

scottarsi: leégni (napozás)
franchezza: őszinteség
disperarsi: kétségbeesni

9

11

13

14
fare colpo (su): jó benyomást váltani ki vkiből
mercatino: kis, helyi piac (pl. heti piac, kirakodóvásár)
16
abbronzarsi: lebarnulni
creme abbronzanti: naptej
abbronzante: barnító
ombrellone: napernyő
inedito: kiadatlan
iniziativa: kezdeményezés
creativo: kreatív
18
connettore: kötősző
19
prescegliere (p.p. prescelto): előre kiválasztani
manifestante: tüntető
contestazione: tiltakozás
consueto: szokásos (módon)
sindacato: szakszervezet
immancabile: elhagyhatatlan
animalista: állatvédő
no global: globalizációellenes
pacifista: pacifista
protestare: tiltakozni
dare eco: nagy visszahangot kelteni
eco, l’ (m. o f., pl. gli echi): visszhang
come del resto: ahogyan máskor is
nel complesso: összességében
pacifico: békés
amarezza: keserűség
spiare: meglesni
distante: távoli (távol tart)
rituale, il: rituálé
spalla: váll (hátat fordít)
20
conservatorio: konzervatórium
separazione: különélés
rivale: rivális
Test finale
A
chiacchiera: fecsegés

B
allievo: tanítvány
coordinamento: zenei összeállítás (ért felelős)
cartellone, il: plakát
ripensare: átgondolni
rimontare: összeállítani
appositamente (avv.): kifejezetten
regio: királyi
parallelo: párhuzamos
comicità: komikusság
shakesperiano: shakespeari
collaudare: kipróbálni
coinvolgente: magával ragadó
fusione: összhang
recitazione: színjáték
impresa: vállalkozás
attitudine: magatartás; hozzáállás
entusiasmare: fellelkesülni
entusiasmante: lelkesítő
stagnina: lápi ibolya (stagno = láp, mocsár)
UNITÀ 7 Andiamo a vivere in campagna
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 2
inquinamento: környezetszennyezés
smog, lo: szmog
Per cominciare 4
casetta: házikó
In questa unità...
immobiliare: ingatlan- (jelző)
ecologia: ökológia, környezettan
associazione: egyesület
ambientalista: környezetvédő
agriturismo: falusi turizmus
A1
inferno: pokol
insopportabile: elviselhetetlen
razza: fajta
ecologico: ökológiai
ecologista: természetvédő
oggigiorno (avv.): manapság
A4
a me fa molto comodo: számomra nagyon kényelmes
irrespirabile: belélegezhetetlen
ma che ti è preso oggi?: mi történt veled a mai napon?
B1
metro quadrato: négyzetméter
costruzione: építés
riscaldamento autonomo: központi fűtés
riscaldamento: fűtés
autonomo: külön, önálló
ammobiliare: bebútorozni
B2
cucina abitabile: amerikai konyha
abitabile: lakható
doppi servizi: két külön fürdő
ripostiglio: kamra, tároló
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cantina: pince
termoautonomo: különálló fűtés/központi fűtés
recentissimo: teljesen új
edificazione: építés
ampio: tágas
abitativo: lakó (jelző)
mq (metro quadro/quadrato): négyzetméter
riordinare: újjárendezni
d’epoca: korabeli
monolocale: garzon
arredare: berendezni
angolo cottura, l’ (m.): főzősarok
B4
marmo: márvány
pietra: kő (kőzetburkolat)
ceramica: csempe (melegburkolat)
cemento: cement
C6
opuscolo: füzet (tájákoztató füzet)
ciclabile: biciklis, kerékpárral járható
combinare: összegyeztetni
mobilità: mobilitás
civiltà: civilizáció, kultúra
integrarsi: integráns részévé válni vminek
incoraggiare: bátorítani
attuazione: megvalósítani
salvaguardare: megóvni
drastico: drasztikus
inquinante: környezetszennyező
incremento: növekedés
coda: sor (sorbanállás)
multa: bírság
introvabile: megtalálhatatlan
rapidamente (avv.): gyorsan
invivibile: lakhatatlan
C8
liberamente (avv.): szabadon
D1
misurare: mérni
D2
ambientale: környezetvédelmi
raccolta differenziata: differenciált hulladékgyűjtés
differenziare: megkülönböztetni
D3
attuale: aktuális
cortile, il: udvar
a piedi nudi: mezítláb
nudo: meztelen
prato: rét
respirare: belélegezni
scordarsi: elfelejteni
comperare: megvásárolni
catrame, il: kátrány
erba: fű
criticare: kritizálni
D5
pallido: sápadt
fantasma, il: kísértet
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E1
impazzire: megbolondulni
eolico: szél- (jelző)
geotermico: geotermikus (földhőtani)
idrogeno: hidrogén
esperimento: kísérlet
elettricità: elektromosság
alimentare: táplálni
biodiesel, il: biodízel
E2
impatto: hatás
Occidente, l’ (m.): nyugat
fare la parte del leone: oroszlánrésze vminek
esaurimento: (készlet)kimerülés
paesi in via di sviluppo: fejlődő országok
subire: elszenvedni
esclusivamente (avv.): kizárólag
ecosistema, l’ (m.): ökoszisztéma
capacità: kapacitás
pianeta, il: bolygó
arco: időtartam (vmi leforgása alatt)
generazione: generáció
allegramente (avv.): könnyelműen
rigenerabile: regenerálható
all’infinito: végtelenségig
infinito: végtelen
prossimo al collasso: közel jár az összeomláshoz
collasso: összeomlás
umanità: emberiség
costringere (p.p. costretto): rákényszerít
imbarcarsi: útra kelni
sopravvivere (p.p. sopravvissuto): túlélni
E3
effetto serra: üvegházhatás
effetto: hatás
serra: üvegház
spreco: pazarlás
riciclare: újrahasznosítani
E5
single: egyedülálló, szingli
scoraggiarsi: elveszíteni a reményt
F1
danneggiare: károsítani
rinnovabile: megújúló
sprecare: pazarolni
proteggere (p.p. protetto): védeni
in via d’estinzione: kihalás veszélye fenyegeti
estinzione: kihalás
F2
al sicuro: biztonságban
F5
agenzia immobiliare: ingatlanügynökség
F6
scienziato: tudós
priorità: prioritás

Conosciamo l’Italia
Gli italiani e l’ambiente
L’agriturismo
agricolo: mezőgazdasági, agrár
fattoria: gazdaság, tanya
gradualmente (avv.): fokozatosan
condividere (p.p. condiviso): megosztani
nel corso di...: az idő folyamán/során
a contatto con...: közvetlen közelségben
contatto: kapcsolat
coltivare: művelni
allevamento: tenyésztés
agrituristico: falusi turizmushoz tartozó
molteplice: sokféle
ristorazione: étkeztetés
didattico: oktatás
scolaresca: tanulók
degustazione: kóstoló
in crescita: növekedésben
crescita: növekedés
salvaguardia: védelem
rurale: vidéki
permanenza: tartózkodás
soggiornare: elszállásolni
imitare: lemásolni
trattenere: szórakoztat
Legambiente
tutela: védelem
difesa: védelem, megóvás
quotidianamente (avv.): mindennapos
battaglia: csata
affiancare: mellé állni, segíteni
circolo: egyesület
campagna: kampány
goletta: háromárbócos könnyű vitorlás
volontariato: önkéntesség
spiaggia: strand
volontario: önkéntes
parco nazionale: nemzeti park
coscienza: lelkiismeret
trekking, il: gyalogos túra
ecoturismo: ökoturizmus
paesaggio: táj
escursionista: kiránduló, természetjáró
sentiero: ösvény
Glossario
giudicare: megítélni
riunirsi: összefogni
iniziativa: kezdeményezés
in funzione di...: vmilyen cél érdekében
sensibilità: érzékenység vmivel szemben
determinato: bizonyos
Autovalutazione
riciclabile: újrahasznosítható
esaurirsi: kimerülni
alluvione: áradás
Appendice grammaticale
esperto: szakértő

Appendice situazioni comunicative
B
delizioso: nagyon szép
villetta: kis villa
bifamiliare: kétcsaládos
immediatamente (avv.): azonnal
terrazzo: terasz
rustico: rusztikus
deposito: tároló
allarme, l’ (m.): riasztó
casolare, il: parasztház, kunyhó
divisibile: felosztható
rifugio: menedék
immergersi (p.p. immerso): elmerülni
sottotetto: padlásszoba, manzárdszoba
nucleo: mag (család)
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
cucciolo: kölyök-, vmely állat kicsinye
2
evidentemente (avv.): nyilvánvalóan
da morire: halálra
diffidente: bizalmatlan
3
scadenza: lejárat
rimandare: halogatni
4
cartello: tábla
5
rompere con...: szakítani vkivel (vmivel)
convegno: konferencia
6
andare in pensione: nyugdíjba vonul
pensione: nyugdíj
in orario: időben
cagnolino: kiskutya
9
pretendere (p.p. preteso): elvárni
11
dimostrare: megmutatni
guarire: meggyógyulni (másik jelentése: meggyógyít)
13
connettivo: kötőszó
dare un passaggio: felvenni/elkísérni/elvinni autóval vkit
passaggio: út
rimproverare: megszidni
15
critico: kritikus
isolato: elszigetelt, elkülönített
18
perturbazione: időjárási front, légköri zavar
preparativo: előkészület
sostenibile: fenntartható
istituzionale: intézményi
19
degrado: pusztulás
fondatore: alapító
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naturalista: természettudós; természetbúvár
biologo: biológus
principe, il: herceg
Test finale
A
urgente: sürgős
B
morbidamente (avv.): finoman (itt: finoman átszeli)
strisciare: síklani
serpente, il: kígyó
laboratorio: laboratórium
vernice, la: festék
chimico: kémiai (másik jelentése: kémikus)
primaverile: tavaszi
sgradevole: kellemetlen
odore: szag
indescrivibile: leírhatatlan
deodorante, il: dezodor
candela: gyertya
aromatico: illatosított
violetta: ibolya
UNITÀ 8 Tempo libero e tecnologia
LIBRO DELLO STUDENTE
In questa unità...
congratularsi: gratulálni vkinek vmiért
disapprovazione: helytelenítés
inventore: feltaláló
A1
stufo: elege van vmiból, megunni vmit
effetti: effektus
isolarsi: elkülönülni
estroverso: extrovertált, kifelé forduló
socievole: társaságkedvelő
superficiale: felszínes
c’entra: köze van vmihez
pub, il: söröző
realtà virtuale: virtuális valóság
virtuale: virtuális
a proposito: mellesleg
A5
riguardante: vmire vonatkozó
A8
miliardario: milliárdos
cieco: vak
lira: líra
miliardo: milliárd
pensione: nyugdíj
lotteria: lottó
B1
reazione: reakció, reagálás
B2
approvare: helyeselni
B5
avvisare: értesíteni
C3
segnalare: beszámolni
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megafono: hangosbemondó
utente: felhasználó
imporre (p.p. imposto): igényelni, követelni
fase, la: szakasz, fázis
pionieristico: úttörő jellegű
frutto di...: gyümölcse vminek
consentire: megengedni
dichiarazione d’amore: szerelmi vallomás
dichiarazione: vallomás
cerimonioso: körülményes
Ch.imo (Chiarissimo): tisztelt (professzorok megszólítása)
grottesco: groteszk, furcsa, különös
disegnino: rajzocska
canzoncina: dalocska
in confidenza: bizalmas viszony
confidenza: bizalmasság
punire: megbüntetni
rassicurazione: megnyugtatás
chiocciolina: csigácska
rifilare: átváltoztatni
eccessivo: túlzott
sintassi, la: szintaxis
ortografia: helyesírás
perdonabile: megbocsátható
virgolette: idézőjel
C5
indovinare: kitalálni
abuso: visszaélés
incollato: leragadni
dipendenza: függőség
patologia: kórtan, patológia
terapia: terápia
C6
tribunale, il: bíróság
condannare: elítélni
circostante: környező
curare: kezelni, gyógyítani
disintossicazione: elvonókúra
C7
ci sentiamo: hallunk egymásról
pleonastico: pleonasztikus
D1
pagina web: weboldal
promozionale: promóciós
contrattuale: szerződéses
ricaricare: feltölteni
assistenza: ügyfélszolgálat
ricaricabile: feltölthető
videochiamata: videótelefonos hívás
videominuto: videóshívás perce
attivare: aktiválni
attivazione: aktiválás
attivabile: aktiválható
riacquistabile: meghosszabbítható
riacquistare: újból megvásárolni; visszaszerezni
accedere: hozzájutni
pubblicizzare: reklámozni

D3
scommettere (p.p. scommesso): fogadni vmiben
D4
pesare: súlya van, nyom
batteria: elem
D5
individualmente (avv.): önállóan
squillare: cseng
accorto: előrelátó; óvatos
digerire: megemészteni
cosina: dolog
essere alle prese con...: küszködni vmivel
essenza: lényeg
squillo: csengés
bloccarsi: leblokkolni
scostumato: udvariatlan
giustificare: igazolni
disturbo: zavarni
arrecare: okozni
giovanotto: fiatalember
partecipe: részese vminek
approfittare: élni az alkalommal; használ
piazzare: beletenni
salutino: röviden üdvözlés
pressappoco (avv.): többé-kevésbé
E1
stampante, la: nyomtató
lettore cd, il: cd-olvasó
altoparlante, l’ (m.): hangszóró
processore: processzor
memoria: memória
cavo: vezeték
filo: vezeték
allegato: melléklet
E2
griglia: táblázat
tasto: billentyű
E4
certificato: bizonyítvány
suoneria: csengőhang
giustificarsi: megmagyarázni
Conosciamo l’Italia
Scienziati e inventori italiani
contributo: hozzájárulás
progresso: fejlődés
Galileo Galilei
fondatore: atyja vminek
sperimentale: kísérleti
meccanica: mechaniks, erőműtan
termoscopio: termoszkóp, hőmérsékletváltozást jelző műszer
ideare: kitalálni
compasso: körző
perfezionare: tökéletesíteni
telescopio: távcső, teleszkóp
satellite, il: hold (mellékbolygó)
Giove: Jupiter
macchie solari: napfoltok
macchia: folt

solare: nap- (jelző)
microscopio: mikroszkóp
astronomico: csillagászati, asztronómiai
Copernico: Kopernikusz
universo: univerzum
inquisizione: inkvizíció
carcere, il: börtön
rinnegare: megtagadni
copernicano: kopernikuszi
Alessandro Volta
volt, il: volt
unità di misura: mértékegység
cattedra di fisica: fizikai tanszék vezetése
cattedra: tanszék (egyéb jelentései: katedra, emelvény; trónus)
elettroforo: elektrofor
accumulare: összegyűjteni, felhalmozni magában
carica: töltés
pratico: praktikus
Antonio Meucci
brevettare: szabadalmaztatni
causa: per
Guglielmo Marconi
intuire: felfedezni
onda: hullám
elettromagnetico: elektromágneses
trasmittente: adó(készülék)
ricevente: vevő(készülék)
impressionante: lenyűgöző, nagy hatást keltő
radiotelegrafico: rádiótávírási
Atlantico: Atlanti-óceán
dedicarsi (a): szenteli magát vminek
perfezionamento: tökéletesítése vminek
radiotelegrafia: rádiótávírás
praticamente (avv.): gyakorlatilag
giustamente (avv.): helyénvalóan
influenzare: befolyásolni
decisivo: meghatározó módon
scienza: tudomány
definitivamente (avv.): végleg
telegrafo: távíró
senza fili: kábel nélküli
Leonardo da Vinci
elicottero: helikopter
ricostruzione: rekonstrukció
Glossario
intelligenza: intelligencia
circonferenza: kör
eretico: eretnek
brevetto: szabadalom
Autovalutazione
installazione: installáció, összeszerelés
riciclaggio: újrahasznosítás
clic, il: klikkelés
Appendice grammaticale
talvolta (avv.): néha
lamentoso: panaszos
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Appendice situazioni comunicative
B
prospetto: prospektus
continuo: folyamatos
esercitazione: gyakorlás
immediato: azonnali
concetto: fogalom
padronanza: tudás (elsajátított ismeretek)
partecipante: résztvevő
motore di ricerca, il: keresőprogram
motore: program (motor)
sicurezza: biztonság
grafico: grafika
formattazione: formattálás
modifica: módosítás
gestione: kezelés
virus, il: vírus
navigazione: keresés, szörfölés
formato: formátum
multimedialità: multimedialitás
opzione: opció
diurno: nappali
pomeridiano: esti
quota: díj
comprendente: magában foglaló
attestato di frequenza: látogatási igazolás
attestato: igazolás
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
3
debito: adósság
4
stop, lo: stoptábla
5
mi gira la testa: szédülök
10
complicato: bonyolult
ciecamente (avv.): vakon
11
pezzetto: darabocska
12
scaffale, lo: polc
13
a voce: szóban
preistoria: őskor
connessione: kapcsolat
i propri cari: saját kedvesei
rivoluzionario: forradalmi
dotare: ellátni
sensore: szenzor, érzékelő
calore: hő
corporeo: test- (jelző)
applicazione: alkalmazás
abbraccio: ölelés
ricambiare: viszonozni
confortevole: kellemes
microfibra: mikroszál
necessariamente (avv.): szükséges
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innovativo: innovatív

promozione: előléptetés

14

15
resistere (p.p. resistito): ellenállni vminek
tentazione: kísértés
faccina: “smile” ábrája
tutt’ora (avv.): máig
semi-serio: félkomoly
scherzoso: vicces
introduzione: bevezetés
denotare: kölcsönözni vminek vmit
inserimento: beillesztés
radicato: alapvető részévé vált vminek, elterjedt
testimoniare: tanúskodik
detto: mondás
valido: érvényes
16
al plasma: plazma- (jelzős szerkezet)
plasma, il: plazma
all’avanguardia: high-tech (jelző)
avanguardia: high-tech
collegarsi: kapcsolódik
contemporaneamente (avv.): egyidejűleg
memorizzare: memorizálni
Test finale
A
assurdo: abszurd
C
congresso: kongresszus
giustizia: igazság
ingiustamente (avv.): igazságtalanul
connazionale: honfitárs
sbarcare: partra szállni
enciclopedia: enciklopédia
rivoluzionare: forradalmasít
D
trasportare: szállítani
3° test di ricapitolazione (unità 6, 7 e 8)
A
giovanotto: fiatalembr
E
oroscopo: horoszkóp
tenerci: fontosnak tartani vmit
UNITÀ 9 L’arte... è di tutti!
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1

liuto: lant
Venere, la: Vénusz

Per cominciare 3
meravigliarsi: csodálkozni
rubare: ellopni
arrestare: letartóztatni
guardiano: őr
fuggire: szökni
In questa unità...

forma passiva: szenvedő szerkezet
passivo: szenvedő
passivante: si passivante (az ige szenvedő alakját képző ‘si’
névmás)
A1
restauro: restaurálás, helyreállítás
Dio mio!: Istenem!
a quanto pare: úgy tűnik
chi si è visto si è visto: akit láttak, láttak
cifra: összeg
imprenditore: vállalkozó
commissionare: megbízni
custode: őr
interrogare: kihallgatni
sullo sfondo: háttérben
sfondo: háttér
A2
sorprendere (p.p. sorpreso): meglepni
incredibilmente (avv.): hihetetlen módon
scappare: megszökni
A3
riprendere (p.p. ripreso): felvenni
clamoroso: hírhedt, sokat emlegetett
inviato: tudósító
inestimabile: felbecsülhetetlen
Beni culturali: Kultúr(minisztérium)
bene, il: (kulturális) érték
al riguardo: erre vonatkozóan
A4
che fine hanno fatto...?: mi lett a sorsa a ...?
A6
forma attiva: cselekvő forma
dipingere (p.p. dipinto): festeni
zoo: állatkert
concentrare: (figyelmet) összpontosítani vmire
A7
comprensibile: érthető
collezionista: gyűjtő
inaugurare: ünnepélyesen megnyitni
A8
fabbricare: gyártani, készíteni
B2
assicurare: megnyugtatni
B4
risalire: megtalálni
viaggiatore: utazó
B5
al più presto: leghamarabb
B6
didascalia: képfelirat
scolpire: szobrot faragni, készíteni
collocare: elhelyezni
affrescare: freskót festeni
volta: boltíves mennyezet
affresco: freskó
giudizio universale: utolsó ítélet
universale: egyetemes, egyetemleges
risistemazione: átalakítani, újratervezni

cupola: kupola
figura: alak
biblico: bibliai
giudice: ítélethozó
riemergere (p.p. riemerso): előhozni
autentico: eredeti
condanna: ítélet
definitivo: végső
peccatore: bűnös lélek
C2
finanziare: finanszírozni
gigante, il: óriás
raffigurare: ábrázolni
appariscente: feltűnő
semiaffondato: félig elsüllyedt
giacere: feküdni
C4
riformulare: átfogalmazni
merce, la: áru
quanto prima: minél előbb
C5
annunciazione: angyali üdvözlet
adorazione: (szentség)imádás
magi, i (sg. il magio): háromkirályok (A háromkirályok imádása)
incompiuto: befejezetlen
al servizio di...: vki szolgálatában
scultore: szobrász
scenografo: díszlettervező
roccia: szikla (Sziklás Madonna)
enigmatico: rejtélyes
avanzare: előállni
ammiratore: csodáló
applicare: alkalmazni
tecnica: technika
sfumato: elmodósott (finom fény-árnyék rajztechnika)
chiaroscuro: árnyékolás (fény-árnyhatással fest)
sperimentazione: kísérletezés
anatomia: anatómia
astronomia: csillagászat (asztronómia)
idraulica: hidraulika (vízerőtan)
ottica: optika
carro armato: tank, harckocsi
rivoluzionario: forradalmi
manoscritto: kézirat
schizzo: vázlat
pittura: festészet
apostolo: apostol
Gesù: Jézus
D1
etichetta: felirat (címke)
divano tre posti: háromszemélyes dívány
a partire da...: -tól, -től kezdve (ár)
bontà: minőség
stagionare: érlelni
confezionare: becsomagolni
D4
versione: változatni

29

rondine, la: fecske
gallo: kakas
topo: egér
confessare: bevallani
nuocere (p.p. nociuto/nuociuto): ártani
appetito: étvágy
buoi, i (sg. il bue): szarvasmarha
panni: rongyok, gúnya (szennyes)
D7
sacrificio: áldozat
E1
per natura: (annak) született
lupa: anyafarkas
lupetto: farkaskölyök
disperazione: kétségbeesés
ammazzare: megölni
mordere (p.p. morso): megharapni
grotta: barlang
laggiù (avv.): odalenn
materasso: matrac
petto: mellkas
mi mise una pulce nell’orecchio: bolhát tett a fülembe
pulce, la: bolha
morso: harapás
bene, il: jótett
ebbene: nos
religione: vallás
F1
astratto: absztrakt
F2
natura morta: csendélet
ritratto: potré
F5
riproduzione: másolat
Conosciamo l’Italia
L’arte in Italia
movimento: (művészeti) irányzat, mozgalom
Dal 1600 a oggi
reggia: királyi palota
nomi di spicco: ismert nevek
spicco: feltűnő
conversione: megtérés
esercitare: gyakorolni
realista: realista
impegnato: elkötelezett
caratteristico: jellegzetes
allungare: meghosszabbítani
lineare: lineáris (vonalvezetés)
risentire (di): érződik rajta vmilyen hatás
cubismo: kubizmus, kubista festészet
futurista: futurizmus
continuità: folyamatosság
retro: hátoldal
L’arte contemporanea è... a portata di mano!
contemporaneo: kortárs
a portata di mano: elérhető
predecessore: előd
su commissione: megbízásra
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commissione: megbízás
grattacielo: felhőkarcoló
estetica: esztétika
degno: méltó
eredità: örökség
designer: designer, formatervező
sinuoso: áramvonalas
scheggia: szilánk
pendolino: ingázó
futurismo: futurizmus
Glossario
dinamismo: dinamizmus
lodare: dicsérni
curva: görbevonal
ondulato: hullámos
Autovalutazione
riallacciarsi: bekapcsolódni
Appendice grammaticale
per corrispondenza: levelezéssel, levelezésen keresztül
perifrastico: körülírásos
Appendice situazioni comunicative
B
suddividere (p.p. suddiviso): felosztani
splendidamente (avv.): felségesen
allestire: kiállítani
offuscare: elhomályosítani, megkopik
tramonto: naplemente
combattimento: viadal
cruento: véres
gladiatore: gladiátor
feroce: vad- (jelző)
cumulativo: gyűjtő(jegy)
validità: érvényesség
cripta: színház (általános jelentése: kripta)
tomba: sírhely
visitatore: látogató
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
caricare: fel/bepakolni, fel/berakni
2
eseguire: játszani
3
sospetto: gyanú
4
guasto: üzemzavar, hiba
gattino: kiscica
5
elevato: magas
9
gallerista: galériatulajdonos
sentenza: ítélet
antiquario: régiségkereskedő
commissario: felügyelő
10
frigo: hűtő
11
offesa: sértés

villaggio turistico: üdülőtelep
proibire: megtiltani

13

14
investimento: befektetés
fonte, la: forrás
recentemente (avv.): újabban
cancro: rák (betegség)
colpo di fortuna: váratlan szerencse
mosaico: mozaik
16
riscoprire (p.p. riscoperto): újra felfedezni
17
ne ho fin sopra i capelli: elegem van vmiből
18
incrociare: keresztbefon
bonus, il: bónusz
derivante: származó
chiasso: zaj
20
portatore di handicap: fogyatékkal élő
raro: ritka
catastrofe, la: katasztrófa
archeologico: régészeti
apposito: külön(terem)
Test finale
A
restaurare: restaurálni
autorizzare: kijelölt
rinviare: elhalasztani
anonimo: névtelen, anonim
inaugurale: megnyitó
B
dettaglio: részlet
C
rassegna: szemle (filmhét)
archivio: archívum, adattár
multimediale: multimediális
migrazione: vándorlás, migráció
omaggio: vki tisztelete jeléül
nazifascista: náci
filmato:filmfelvétel
illustrare: bemutatni
educare: nevelni
cronaca: hírek
proiezione: vetítés
inseguire: krónika, eset
UNITÀ 10 Paese che vai, problemi che trovi
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
tizio: figura; pasi
porta blindata: biztonsági ajtó
blindato: páncélozott, védett
Per cominciare 4
mascherare: álarcot hordani

In questa unità...
discorso diretto: egyenes beszéd
discorso indiretto: függő beszéd
A1
capitare: történik
questura: rendőrkapitányság
evidentemente (avv.): nyilvánvalóan
assurdo: abszurd
praticamente (avv.): gyakorlatilag
all’opera: munka közben
camion, il: kamion, teherautó
trasloco: költözés
travestirsi: átöltözik álruhába
facchino: költöztető, teherhordó
che faccia tosta!: micsoda szemtelen alak!
tosto: kemény, belevaló
umidità: pára (párás idő)
portone, il: kapu
colmo: csúcs
tranquillamente (avv.): nyugodtan
A3
disperato: kétsébeesett
toh: nini! nicsak!
gentilmente (avv.): kedvesen, udvariasan
gentiluomo: úriember
A6
passaggio: átváltás
cambiamento: változtatás
permanere (p.p. permaso): hatással van, fennmaradni
B1
messa: messa
fare la comunione: áldozatra járul
comunione: szentáldozás; közösség
vorrebbe dargliele: megverné
bastone, il: bot
bimbo: gyermek
arrendersi (p.p. arreso): feladni
rispetto: tisztelet
B2
droga: kábítószer
razzismo: fajgyűlölet
aborto: abortusz
divario: szembenállás
B4
infischiarsene: fütyülni vmire
B6
indicatore: határozó
C
statistico: statisztikai
tossicodipendente: drogfüggő
in cura: elvonókúrán lévő
comunità: közösség
laico: laikus, világi
C3
con me hai chiuso: leszámoltam veled
C5
fatica: erőfeszítés
affetto: szeretet
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struttura: intézmények
rimandare: halogatni
diminuire: csökken
via d’uscita: kiút
malavita: (szervezett) bűnözés, alvilág
traffico: forgalom
stupefacente, lo: kábítószer
una volta per tutte: örökre, örökérvényűen
consiglio dei ministri: minisztertanács
stanchezza: fáradtság
sforzo: erőfeszítés
spaccio: illegális forgalmazás; terjesztés, kiskereskedelem
D1
arresto: letartóztatás
prigione, la: börtön, fogház
delinquente: bűnöző
rapina: rablás
spacciatore: drogárus
pena: büntetés, bírság
D2
CENSIS: gazdasági és társadalmi területen működő olaszországi
közvéleménykutató központ (Centro Studi Investimenti Sociali)
zingaro: cigány
microcriminalità: “mikrobűnözés”, kisebb bűncselekmények
összessége (pl. zsebtolvajlás)
criminale: bűnöző
reato: bűncselekmény
insicurezza: biztonság hiánya
D3
punizione: büntetés
evadere (p.p. evaso): megszökni
arresti domiciliari: házi őrizet
domiciliare: házi, otthoni
convivenza: együttélés
caserma: kaszárnya
maresciallo: főtörzsőrmester
militare: hivatalos személy (itt: rendőr); katona (rendőrség =
félkatonai szolgálat)
evasione: szökés
scontare: letölteni
domicilio: lakhely
galera: börtön
E1
rifarsi una vita: új életet kezdeni
primo ’900: az 1900-as évek eleje
E2
vu’ cumprà, il: eredetileg színesbőrű, árusként dolgozó bevándorlók elnevezése (ekdete:Vuoi comprare?), ma általános jelentése: bevándorló
affettuoso: szeretteljes
conciliare: összegyeztetni
compatrioti, i (sg. il compatriota): honfitárs
ammucchiare: összezsúfolódtak
piroscafo: gőzös
offesa: sértés
sbarcare: partra szállni
fibra: rost
bottiglione, il: palack
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brillantina: brillantin, hajkenőcs
lucido: fényes
sceicco: sejk
obolo: csekély adomány
accendino: öngyújtó
lavavetri, il: ablakmosó
crudeltà: kegyetlenség
alla ventura: a sorsára hagy vkit
ventura: sors; balszerencse
E3
selezionare: kiválasztani
parola chiave: kulcsszó
emigrato: kivándorló, emigráns
immigrare: bevándorolni
E4
odierno: mai, mostani
E5
allenatore: edző
F2
calo: csökkenés
F3
incinta: terhes
disgrazia: szerencsétlenség
dittatura: diktatúra
omicidio: gyilkosság
assassinio: meggyilkolás
sfida: kihívás
annoiare: untat
battersi: küzdeni
avvertire: észlelni
vuoto: üresség
umiliazione: megaláztatás
violentare: megerőszakolni
buio: sötétség
servirsi (di): szüksége van vmire
sguardo: ránézés, tekintet
malvagio: gonosz
schiavitù, la: rabszolgaság
ingiustizia: igazságtalanság
muscolo: izom
saldo: erős
fardello: nagy csomag
tenerezza: gyengédség
ordinare: parancsolni
prepotente: zsarnokoskodó, hatalmakodó, erőszakos
F5
parità: egyenlősége
sesso: nem
G1
derivare: származni
minacciare: fenyegetni
G3
giustizia: hatóságokkal (igazságügy)
tradizionalista: törvénytisztelő (hagyománytisztelő)
G4
immaginario: képzeletbeli
possibilmente (avv.): lehetőség szerint

Conosciamo l’Italia
Aspetti e problemi dell’Italia moderna
sottoccupazione: részidős foglalkoztatottság; alulfoglalkoztatottság
precario: határozatlan időre szóló (bizonytalan, kiszolgáltatott)
saltuario: alkalmi
lavoro nero: fekete munka
determinato: határozott
precludere (p.p. precluso): elvágni vmi útját
in definitiva: végérvényesen
profondo: súlyos
criminalità organizzata: szervezett bűnözés
Cosa Nostra: sziciliai maffia elnevezése
eclatante: eklatáns
affondare: (gyökerei) visszanyúlnak
radice, la: gyökér
corrompere (p.p. corrotto): megvesztegetni
omertà: cinkos hallgatás a szervezett bűnözésben
boss: főnök
mafioso: maffia- (jelző)
pentito: vádalkut kötő maffiozó (bűnbánó)
pentirsi: megbánja a bűnét
radicarsi: gyökerezik vmiben
camorra: maffia típusú szervezet elnevezése a mai Nápolyban
és Campania tartományban
’ndrangheta: maffia típusú szervezet elnevezése Calabria
tartományban
Sacra Corona Unita: maffia típusú szervezet elnevezése Puglia
tartományban
paese delle meraviglie: csodaország
meraviglia: csoda
clandestino: illegális bevándorló
rigoroso: szigorú
istituzione: intézmény
sanitario: egészségügyi
preoccupante: aggasztó
crescente: növekvő
pensionato: nyugdíjas
tutt’altro che...: minden csak nem...
ottimistico: optimista (jelző)
tendenza: tendencia
leggermente (avv.): enyhén
invertirsi: megfordul
temporaneo: ideiglenes
processo: bírósági per
profugo: menekült
salario: bér
scoraggiare: nem támogat vmit (pl. szigorúan szabályozza az
állam)
asiatico: ázsiai
Glossario
provvisorio: ideiglenes
incerto: bizonytalan
impedire: megakadályozni
ostacolare: akadályozni
risiedere: tartózkodik
illegalmente (avv.): illegálisan
inserirsi: beilleszkedni

Autovalutazione
francamente (avv.): őszintén szólva
maleducato: rosszulnevelt
severo: szigorú
trullo: kör alakú, kúpos építmény, lakhely elnevezése (lásd
Alberobellóban)
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
appropriato: megfelelő
3
arabo: arab (magyar kifejezés erre: “nekem kínai”)
tango: tangó
4
camera degli ospiti: vendégszoba
Dublino: Dublin
5
disastro: szörnyű (teljesítményt nyújtott)
6
India: India
coraggioso: bátor
lanciarsi: kiugrani, leveti magát
paracadute, il: ejtőernyő
10
salumiere, il: hentes, csemegekereskedő
11
precolombiano: Amerika felfedezése előtti időszak (Kolombusz
előtti)
13
replicare: válaszolni, visszavágni
15
schiavo: rabszolga
consumismo: fogyasztói társadalom érvényesülése
fare i conti: számítania kell vmire
bolletta: számla (víz, villany, gáz)
sopravvivenza: túlélés
16
crocchetta: burgonyakrokett
biocarburante, il: bioüzemanyag
autoveicolo: gépjármű
destinare: vmire szán
effettuare: elvégezni
consegna: kiszállítás
emissione: kibocsátás
tonnellata: tonna
non-santità: “az egészségre nem adó”
santità: egészégügy
multinazionale: multinacionális vállalat
frittura: sütő- (jelző)
griffato: márkás
inquinare: szennyezni
trovata: ötlet
17
contratto a progetto: megbízási szerződés
precariato: bizonytalanság, kiszolgáltatottság
profondamente (avv.): mélyen
dignità: méltóság
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Test finale
A
sul tuo conto: a te számládra (negatívumként)
al meglio: legjobb módon
rimediare: helyrehoz, orvosol
B
rieducare: átnevelni
intolleranza: intollerencia (érzéketlenség, türelmetlenség)
obbligare: kötelezni
xenofobo: idegengyűlölő (xenofób)
insultare: bántani
barriera: (börtön) rácsai v. falai
integrazione: integráció
multiculturale: multikulturális
musulmano: muzulmán
Algeria: Algéria
finalità: végső cél
oggetto: áldozat
discriminazione: diszkrimináció
reintegrare: integrálni; (beilleszedhessen)
intervenire (p.p. intervenuto): beavatkozni vmibe
rieducazione: átnevelés
C
criminale: bűnöző
UNITÀ 11 Che bello leggere!
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
commissario: felügyelő
anonimo: névtelen
principe, il: fejedelem
tiranno: diktátor, önkényúr
saggio: értekezés (tanulmány)
Per cominciare 3
segno zodiacale: csillagjegy
zodiacale: állatövi, zodiákus
astrologia: asztrológia
In questa unità...
oroscopo: horoszkóp
parole alterate: kicsinyítő, nagyító stb. képzővel ellátott szavak
(főnevek)
alterare: megváltoztatott
A
gemelli: ikrek
A1
confuso: összezavarodott
ariete, l’ (m.): kos
guastare: ártani
cancro: rák
è nato sotto il segno del...: vminek a jegyében született
vergine, la: szűz
A3
sorridere (p.p. sorriso): mosolyogni
chiaro e tondo: kerek perec
pesci: halak
resistere (p.p. resistito): ellenállni
impermeabile: vízhatlan
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simultaneo: egyidejű

A5

A6
rimproverare: megróni, megszidni, korholni, feddni,
figyelmeztetni, szemére hányni, szemére vetni
promozione: előléptetés
B
di che segno sei?: milyen jegyben születél?
B1
capricorno: bak
B2
passionalità: szenvedélyesség
toro: bika
semplicità: egyszerűség
paziente: türelmes
sensibile: érzékeny
parole a doppio senso: kétértelmű szavak
sognatore: álmodozó
zodiaco: állatöv
esibire: szerepelni
esteriore: külső
interiore: belső
seducente: hódító
puntualità: pontosság
altruismo: altruizmus, emberszeretet
bilancia: mérleg
stanchezza: fáradtság
in compenso: ellenben, kárpótlásul, másrészt
creativo: kreatív
tollerante: tolleráns
scontro: összetűzés
scorpione, lo: skorpió
provocatore: provokátor
ambizioso: ambíciózus
catturare: foglyul ejt/vmi csapdájába hagyja ejteni magát
riprendersi (p.p ripreso): talpra állni
sagittario: nyilas
buon umore: jókedv
fidanzamento: eljegyzés, jegyben járás/jegyesség
concreto: lényegretörő
a lungo: hosszú ideig
ringiovanire: megfiatalodni
acquario: vízöntő
eccentrico: különc
fantasioso: fantáziadús
stupire: bámulatba ejt; megdöbbent
razionalità: ésszerűség, racionalitás
imprevedibile: kiszámíthatatlan
B4
esclamativo: felkiáltó
compilare: kitölteni
modulo: nyomtatvány, űrlap
in continuazione: folyamatosan
sintomo: tünet
di mezzo: közepette (két dolog között ott van, mint akadály)
B5
non penso che a lui: csak rá tudok gondolni

corrente, la: áramlat, irányzat
narratore: elbeszélő
indifferente: közönyös
ribaltare: kihangsúlyozni
ottimismo: optimizmus
propagandare: hirdetni
borghesia: polgárság
privo di...: vminek híján lévő
noia: unalom
coniugale: házastársi
borghese: polgári
orientarsi: tájékozódni
psicoanalisi, l’ (f.): pszichoanalízis
giocoso: játékos
unirsi: csatlakozni vkikhez
ragno: pók
visconte, il: vicomte (várgrófi cím, magyarul algróf és vikomt
formában is ismeretes)
dimezzare: megfelezni
barone, il: báró
cavaliere, il: lovag
inesistente: nem létező
antenato: ős
definire: meghatározni
parodia: paródia
cavalleresco: lovagi
allusione: célzás, említés
fiabesco: meseszerű
invisibile: láthatatlan
liberazione: felszabadítás
C3
sorridente: mosolygó
C5
laser, il: lézer
D2
basarsi (su): vmin alapszik
oggettivo: objektív
relativo: relatív
costante: állandó
mentire: hazudni
ingannare: becsapni
crearsi illusioni: illuziókba kergeti magát
illusione: illúzió
milionario: milliomos
riconoscere: felismerni
D3
compagnia: társaság
copione, il: forgatókönyv
mercato nero: fekete piac
arricchirsi: meggazdagodni
fare l’amore: szeretkezni
soldato: katona
tolleranza: tollerancia
sipario: színházi függöny
furioso: tomboló, őrjöngő
irrefrenabile: visszatarthatatlan
palcoscenico: színpad
C1

berretto: sapka
a sonagli: csörgős, csörgő(sipka)
sonaglio: csörgő
D4
teatrino: bábszínház
librone: nagy könyv
ragazzaccio: csibész fiú
D5
modificare: megváltoztatni
terminazione: végződés
alterazione: változtatás
dimensione: méret
diminutivo: kicsinyítő
accrescitivo: nagyobbító
peggiorativo: pejoratív, rosszalló értelmet adó
dispregiativo: megvető
parolaccia: káromkodás; sértő, durva szó
vezzeggiativo: becéző
E1
libraio: könyvárus, könyvkereskedő
E3
storicamente (avv.): történelmi szempontból
bene o male: jó vagy rossz dolog
invogliare: késztetni
confrontarsi: szembesülni vmivel
lettura: olvasmány
casa editrice: kiadóvállalat
E5
tendere (a): hajlik vmire
narrazione: elbeszélés
intreccio: bonyodalom, cselekmény
memoria: emlékiratok
biografia: életrajz, biográfia
e via via: és így tovább
disdegnare: megvetni
tomo: kötet
adesione: közelség
appassionante: felkavaró
casuale: véletlenszerű
gradevole: kellemes, élvezetes
accostarsi: vmi egymásutánja
sensazione: érzés; érzet
accessorio: kiegészítő
decorativo: díszítő, dekoratív
impegnare: elkötelezi magát vmi mellett
abbronzato: lebarnult
materassino: (gumi)matrac
cenno: intés
vago: határozatlan, bizonytalan
riabbassare: újra leengedni
proseguimento: folytatás (buo•n proseguimento! = minden jót
továbbra is!)
d’un fiato: egy szuszra
fiato: szusz
capo: fej
amaro: keserű
staccarsi: elszakadni vmitől
minaccioso: fenyegető
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voluminoso: terjedelmes

tipografo: tipográfus
impaginare: tördel
redattrice: szerkesztő
editore: kiadó
grafico: grafikus
Conosciamo l’Italia
La letteratura italiana in breve
1300
divino: isteni
punto di riferimento: támpont
1500
poema, il: (hős)költemény; eposz
addio: búcsúvétel
epica: epikus
1700
locandiera: fogadósné
servitore: szolga
padrone, il: úr
1800
esaltare: kiemelni
ostile: ellenséges
prosa: próza
Verismo: verizmus, olasz realizmus
analitico: analitikus
esito: kimenetel
ugualmente (avv.): ugyanúgy
pessimistico: pesszimista
1900-1950
dare vita (a): megteremteni
illustre: kiváló, illusztris
narrativa: elbeszélő
1950-2000
menzogna: hazugság
sortilegio: varázslat
anima mundi: világlélek
anima: lélek
I premi Nobel
assegnare: odaítélni
romanziera: regényíró
osso: csont (osso di se•ppia = fémcsiszoló szépiacsont)
seppia: tintahal
a sorpresa: meglepetésül
satirico: szatirikus
accidentale: véletlen, előre nem látott
anarchico: anarchista
promozione: promóció
Glossario
eroico: hősies
caratterizzare: jellemezni
sentimento: érzés
falsità: hamisság
magia: mágia, varázslat, boszorkányság
incantesimo: varázslat, bűvölet
Autovalutazione
pseudonimo: álnév
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F1

Autovalutazione generale
1
mansione: feladatkör
3
scultura: szobor; szobrászat
4
mancante: hiányzó
compito in classe: órai dolgozat
irresponsabile: felelőtlen
non posso dargli tutti i torti: nem hibáztathatom
rimpiangere (p.p. rimpianto): visszasírni
5
urgente: sürgős
ladruncolo: gyermektolvaj; kezdő tolvaj
portiera: portásnő
duramente (avv.): keményen
onestamente (avv.): őszintén
7
competente: hozzáértő, szakértő
bagnarsi: megázni
memorizzare: memorizálni, bemagolni
8
disordinato: rendetlen
Appendice grammaticale
ossia: vagyis
assistente: asszisztens
vincente: nyerő
Appendice situazioni comunicative
A
avvincente: meggyőző
saggistica: esszéírás; esszé
individuo: egyén
filosofico: filozófiai
complesso: összesség
linguistica: nyelvészet
spunto: kiindulási pont
ombrellone: napernyő
B
stupirsi: csodálkozni
sempreverde: örökzöld
ironia: irónia
paradosso: paradoxon
impegnativo: megterhelő
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
rumorosamente (avv.): hangosan
2
essere a conoscenza (di): tudni vmiről
3
un tantino: egy keveset
notte in bianco: alvás nélül töltött éjszaka
4
dare ascolto: hallgatni vkire
6
severamente (avv.): szigorúan
acustico: hang- (jelző)
mettere in moto: elindítani

allacciare: bekapcsolni
cinture di sicurezza: biztonsági öv
8
del resto: egyébként
caduta: esés
10
rilassare: relaxáló, pihentető
rinfrescare: felfrissinteni
pendere: ferdülni
12
chiudere a chiave: kulcsra zárni
rileggere (p.p. riletto): újra átolvasni
13
suffisso: szuffixum (képző, toldalék)
grazioso: bájos
15
appartenenza: hovatartozás, besorolás
17
frequentarsi: találkozgatni
principe azzurro: álmai hercege

ultime: legújabb hírek
sin da...: -tól, -től
promettente: ígéretes
appoggiare: támogatni
ingresso: bejárat

Test finale
A

B
lettera di avviso: tájékoztató levél
avviso: tájékoztatás, értesítés
4° test di ricapitolazione (unità 9, 10 e 11)
A
tempesta: vihar
arbitro: bíró
sospendere (p.p. sospeso): felfüggeszteni
forza di volontà: akaraterő
C
impegnarsi: megerőlteti magát
D
scivolare: csúszni
recensione: recenzió, kritika
E
pappagallo: papagály
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