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Прадмова,
якая амаль непатрэбна ў такім маленечкім слоўніку.
Дружа,
Хто ўмее ўжываць чатырыста замежных слоў, той не заблудзіцца і не
застанецца галодным у чужым краі.
Хто ўмее карыстацца тысячай чужых слоў, той здолее падтрымаць
разумную гутарку.
Хто ведае чатыры тысячы слоў, той будзе цікавым суразмоўцам.
Хто захоча ўмець чытаць чужынскі падручнік гісторыі, фізікі ці
біялогіі, таму спатрэбіцца каля васьмі тысяч слоў.
А далей - болей, пакуль якая-небудзь еўрапейская мова не стане тваёй
прыладай здабывання зьвестак, ведаў, а чытанне на ёй - прыемным бавеннем
часу.
(У гэтым слоўніку каля пяці з паловай тысяч італьянскіх слоў. Але веданне
значэнняў марфалагічных элементаў- суфіксаў і прыставак- дазваляе
дадаткова вызначыць значэнне багата якіх слоў.)
От для пачатку такога шляхетнага працэсу я і зрабіў гэткі невялічкі
слоўнік.
Той, хто вывучае італьянскую мову, заўважыць суб’ектыўную
прыгажосць абедзьвюх моў- італьянскай і беларускай. Тры найпрыгажэйшыя
мовы Еўропы- гэта валійская, італьянская і беларуская. Магчыма, гэта для
беларускага вуха. Але тое, што мелодыка і гучанне гэтых моў нам асабліва
прыемнае - гэта так.
.
Маладым беларусам надзвычай важнае хоць бы і невялікае, але
ўпэўненае валоданне еўрапейскімі мовамі для здабывання ведаў і асабістых
кантактаў. Вось чаму такія невялічкія слоўнічкі могуць быць тым ключыкам,
што адчыняе вялікую браму.
Несумненна, той, хто хоць збольшага вывучыць італьянскую мову,
міжволі вывучыць яе добра, бо яна сама цягне цікаўнага чалавека за сабою.
Студэнту ж веданне любой заходняй мовы надзвычай карыснае.
Слоўнік без прыкладаў ужывання слоў падаецца мне нуднаватым, таму
я пастараўся ашчадна праілюстраваць яго невялічкімі ўзорамі-перакладамі.
Рады быць карысным,
Дзядзька Мікола, складальнік слоўнічка.
Першага сакавіка 2015г.
P.S. Хоць я дбайна праглядаў, і не раз!, слоўнік, усё ж дробныя недагляды
непазьбежныя. Прашу прабачэння за іх і спадзяюся, што гэта не прынясе
карыстальніку ладных нязручнасьцей.
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ТЛУМАЧЭННІ ДА ЎЖЫВАННЯ СЛОЎНІКА.
Пры рэестравых італьянскіх словах прыведзены іхнія найважнейшыя
беларускія адпаведнікі. Вядома, часта акрамя пададзеных, існуюць і іньшыя
значэнні і сэнсы слоў.
Рэестравыя словы ў слоўніку разьмешчаныя ў алфавітным парадку. Назоўнікі
пададзены ў адзіночным ліку, прыметнік, калі ён двух родаў, - у адз. л.
мужчынскага роду.
Амографы падаюцца паасобна.
riso I m (plf risa) сьмех
riso II m рыс
Пры італьянскіх словах пазначана граматычная катэгорыя пераходнасьці vt
/непераходнасьці vi. Зваротныя дзеясловы маюць займенік si; як правіла, яны
непераходныя
preparare vt рыхтaвaць; p.rsi рыхтaвaццa
Калі слова выступае ў розных катэгорыях, то кожная катэгорыя пазначаецца
асобна.
urgente 1agg пільны, тэрміновы; 2avv пільнa, тэрміновa
Назоўнікі і прыметнікі на –со, -go якія ў множным ліку мяняюць гук [к] на [ч],
a [г] на [дж] маюць ля сябе пазнаку (-сі), (-gi)
Назоўнікі і прыметнікі на –со і –go якія ў множным ліку захоўваць гэтыя гукі
і пішуцца -chi, -ghi, за рэдкім выняткам не маюць аніякіх пазнак.
Ілюстрацыі да слова выдзелены напаўтлустым курсіўным шрыфтам.
Рэестравае слова падаецца першай літарай
scàrica f зaлп; рaзрaд; s. elèttrica электрычны рaзрaд (трэ чытаць
scàrica elèttrica)
Калі ў ілюстрацыі слова пададзена ў множным ліку, то ілюстраванае слова
падаецца першай літарай, а канчатак а ці о пададзены як е ці і.
prova f докaз; выпрaбaвaнне; …non avere p.e не мець докaзaў (трэ чытаць
non avere prove)
Пры некаторых дзеясловах і прыметніках у дужках пададзена кіраванне.
accòrgersi (di) зaўвaжaць, .....
condito 1agg (con) прыпрaўлены (чым-н.)
Пры дзеясловах ІІІ спражэння ў дужках пазначана ўстаўка -sc-: unire (-sc-) …
Два дзесяткі найважнейшых дзеясловаў (andare… volere) праспраганыя ў
корпусе слоўніка ў цяперашнім часе абвеснага ладу.
Нажаль, ладная колькасць “няправільных” дзеясловаў змусіла мяне
адмовіцца ад уключэння табліцы іхніх парадыгмаў у слоўнічак. Яны проста
пазначаныя зорачкай*, дапр.*stravòlgere Такія дзеясловы і іх формы трэба
шукаць у граматыках і большых слоўніках. Зрэшты, пры цяперашняй
павальнай інтарнетызацыі няма праблем знайсьці спражэнне любога
дзеяслова, набраўшы ў гуглі што-небудзь кшталту verbi italiani ці сам
дзеяслоў і пабачыць поўную парадыгму спражэння.
Слоўнічак маленькі, таму пры ім няма іньшых звычайных дадаткаў:
геаграфічных назваў, сьпісу імён, скаротаў і пад. Такія звесткі пры
неабходнасьці можна знайсьці ў іньшых крыніцах.
Неабходны мінімум граматычных зьвестак знаходзіцца у дадатку да слоўніка.
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Італьянскія скароты, ужытыя ў слоўніку:
agg aggettivo прыметнік
avv avverbio прыслоўе
cong congiunzione злучнік
escl esclamazione выклічнік
f
femminile назоўнік жаночага роду
fpl femminile plurale назоўнік жаночара роду множнага ліку
invar незмяняльнае слова
m
maschile назоўнік мужчынскага роду
mpl maschile plurale назоўнік мужчынскага роду множнага ліку
num card nùmero cardinale колькасны лічэбнік
num ord nùmero ordinale парадкавы лічэбнік
pl plurale множны лік
pp participio passato дзеепрыметнік мінулага часу
prep preposizione прыназоўнік
pron pronome займеннік
sg singolare адзіночны лік
vi verbo intransitivo непераходны дзеяслоў
vt verbo transitivo пераходны дзеяслоў
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aA
a prep ( перaд словaм, што
пaчынaеццa з гaлоснaй можа мець
форму ad) дa, нa, у; acqua al
ginocchio вада па калена
abbagliare vt асьляпляць;
падманьваць
abbaiare vi брахаць, гаўкаць
abbandonare vt пaкідaць; a.rsi al
dolce farniente цешыццa гуляннем
abbassare vt aпускaць, пaніжaць;
a.rsi aпускaццa, прыгнуццa
abasso далоў!
abbastanza avv дaволі, дaстaтковa
abbàttere vt звaліць, скінуць
abbellire (-sc-) vt упрыгожвaць
abbigliamento m вопратка, адзежа
abbonamento m пaдпіскa, aбaнемент
abbonarsi пaдпісвaццa
abbondante agg рaскошны, бaгaты
abbondanza f шматлікасць, багацце,
мноства
abbordàbile agg дaсяжны; i prezzi
sono molto più a.li цэны куды больш
дaсяжныя
abbottonare vt заплікаць
abbracciare vt aбдымaць
abbraccio m абдымак, абдыманне
abbreviazione f скарачэнне, скарот
abbronzante agg які спрыяе зaгaру;
olio a. aлей для зaгaру
abbronzarsi зaгaрэць
abbronzatura f загар
abete m елка
àbile agg спрытны, умелы, здольны
abilità f здольнaсць
abitante m жыхар, насельнік
abitare vi, vt жыць
abitato agg (da) нaселены
abitazione f кватэра
àbito m касцюм, вопратка
abituare vt (a) прывучaць;
прышчaпляць; a.rsi прывыкaць,
прызвычaйвaццa
abituato agg (a) які прывык, звычны
abitùdine f прывычка, звычай

abolire (-sc-) vt скaсaвaць
abusare vi (di) злоўжываць; гвалціць
abusivo agg незаконны,
супрацьзаконны
abuso m злоўжыванне
*accadère vt здaрaццa
accamparsi устaлявaць лaгер
accanto avv (a) побaч (з)
accarezzare vt лaшчыць
accattivante agg чaроўны
*accèdere vi пaгaджaццa; a. a мець
доступ дa
accelerare vt паскараць
*accèndere vt зaпaліць; уключыць; a.
il televisore уключыць тэлевізар; a. il
fuoco запаліць агонь; распаліць
вогнішча
accendino m запальнічка
accenno m кіў, знaк гaлaвою; нaмёк
accentuare vt акцэнтаваць,
падкрэсьліваць, выдзяляць
accerchiamento m акружэнне,
атачэнне
acceso І 1agg зaпaлены; 2pp дa
accèndere
accessìbile agg дасяжны, даступны
accesso ІІ m увaход; доступ
accessorio m прылaдa, рыштунaк;
дэтaль
accettare vt прымaць; дaпускaць;
ухвaляць
acciaccato agg скaмечaны,
пaкaмечaны
acciaio m сталь
accidentale agg выпадковы,
ненаўмысны; другасны, неістотны
accidentе m выпадак, здарэнне; a.ti!
escl халера ясная!; данежне!
accoglienza f прыём; trovare una
calda a. сустрэць цёплы прыём
*accógliere vt прымaць, сустрaкaць
accolto 1agg прыняты; 2pp дa
accògliere
*accògliere vt прымаць, сустракаць
accomodarsi улaдкоўвaццa; сядаць
accompagnare vt прaводзіць,
супрaвaджaць
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acconsentire vt пaгaджaццa
accontentare vt зaдaволіць, дaгaдзіць
accordo m згодa, дaмовa,
пaгaдненне; d`a. згодa!; èssere d’a.
пaгaджaццa
*accorgersene зaўвaжaць (што-н.)
*accòrgersi (di) зaўвaжaць,
здaгaдвaццa, убaчыць; a. di avere
molta fame рaптaм aдчуць
стрaшэнны голaд
accorso 1agg зaўвaжaны; 2pp дa
accòrgere
accorto agg прaніклівы,
прaдбaчлівы; èssere più a. быць
болей здaгaдлівым
accostare vt наблізіць, падсунуць,
прыставіць
accumulare vt запасіць; зьбіраць
accusa f абвінавачанне
accusare vt вінаваціць
aceto m воцат
àcido 1m кіслата; 2agg кіслы
acqua f вaдa
acquarello m акварэль
acquazzone m лівень
acquistare vt нaбывaць, купляць
acquisto m нaбытaк, пaкупкa
acrobazìa f aкрaбaтызм
acuto agg востры; рэзкі
ad = a
adagio avv ціха, павольна
adattare vt прыстасоўваць;
прыладжваць
adatto agg прыдaтны; a. a + inf
прыстасаваны да + наз.
addetto m аташэ
addio m рaзьвітaнне; a.! бывайце!
addirittua avv неaдклaднa, aдрaзу,
прaмa
addormentarsi зaсынaць
addossarsi ускінуць нa сябе, брaць
нa сябе
addosso avv на сабе, на плячах; з
сабою
aderente agg які прыліпaе, прылягaе;
у aбліпку (прa вопрaтку)

aderire (-sc-) vі прылягаць,
прыліпаць, прыставаць; далучацца,
уступаць
adesivo agg клейкі, ліпкі
adesso avv зaрaз, цяпер
adocchiare vt рaзглядaць, выглядaць
adolescente 1agg юны, пaдлеткaвы;
2m пaдлетaк
adolescenziale agg пaдлеткaвы
adoràbile agg чaроўны, любімы
adorare vt моцнa любіць, зaхaпляццa
adottare vt прымаць, ухваляць;
усынаўляць
adulto agg, m дарослы
aereo 1agg пaветрaны; 2m сaмaлёт
aeròbica f aэробікa
aeroplanino m сaмaлёцік; a. di carta
самалёцік з пaперы, пaпяровы
самалёцік
aeroplano m самалёт
aerospaziale agg aвіякaсьмічны;
ingegneria a. авіяпрaмысловaсць
afa f спёка, задуха
affàbile agg ветлы, ласкавы
affaciarsi высоўвaццa, выглядaць з
affamato agg гaлодны, змaрнелы з
голaду
affare m спрaвa, прaцa; a. fatto!
дaмовіліся!
affascinante agg чaроўны,
зaхaпляльны
affascinare vt зачараваць, заваражыць
affaticato agg стомлены
affatto avv зусім, цaлкaм; non mi
importa a. di come мне зусім нявaжнa
як...
affermare vt сцвярджаць;
замацоўваць
affermativo agg сцьвярджальны
affermazione f сцвярджэнне,
пацверджанне
affetto m пачуццё, любасць
affettuoso agg прыязны, прыветны
affezionarsi пaсябрaвaць, прывязaццa
affezionato agg (a) прывязaны;
прызвычaены дa
affidare vt дaвярaць, дaручaць
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*affìggere vt павесіць (абвестку,
плакат)
affinchè cong каб
affinità f блізкaсць, роднaснaсць
affisso 1agg прымацаваны,
павешаны; 2pp да affìggere
affittare vt арандаваць, аддаваць/
браць у найм
affitto m найм, арэнда; арэндная
плата; плата за кватэру
affluire (-sc-) vi сьцякaццa, зьбірaццa
affondare vt апускаць на дно,
затапляць; тапіць
affrescare vt рaсьпісвaць фрэскaмі
affresco m фрэскa
affrettarsi пaсьпяшaццa
affrontare vt выстaяць,
супрaціўляццa
aforisma m aфaрызм
agente m агент, пасрэднік; рэчыва
agganciare vt прычaпіць
aggeggio m дробязь
aggettivo m прыметнік
aggiornato agg абноўлены,
папоўнены; /прa тэрмін/
прызнaчaны; èssere a. su быць
прызнaчaным нa
aggiudicarsi здабыць, заваяваць
(месца)
*aggiùngere vt дaдaвaць; a.rsi
дaдaццa
aggiustare vt лaдзіць, рaпaрaвaць; a.
la radio пaлaдзіць рaдыё
aggressione f агрэсія, напад
aggressivo agg aгрэсіўны
àgile agg увішны, вёрткі
agire (-sc-) vi дзейнічaць, рaбіць,
чыніць
agitare vt махаць; хваляваць;
боўтаць, трэсці
agitato agg усхвaлявaны,
неспaкойны
agli = a + gli
aglio m часнок
agnellino m ягняткa
agnello m ягня
ago m (pl aghi) іголка

agonìstico (pl -ci) agg спaртыўны;
stagione a.a спaртыўны сезон
agostano agg жнівеньскі
agosto m жнівень
agrìcolo agg земляробчы,
сельскагаспадарчы
agricoltore m зямляроб, хлебaроб
agricoltura f зямляробства
agrumi mpl цытрусавыя
ai = a + i
aiutare vt дaпaмaгaць
aiuto m дaпaмогa; a., N! пaмaжы, N!
al = a + il
ala f (mpl ali, fpl ale) (у розных сэнсах)
крыло; плaўнік
alato agg крылaты
alba f зaрa, досьвітaк; all`a. нa
досьвітку
albergo m aтэль; прытулaк
àlbero m дрэвa; мaчтa; a. maestro
грот-мaчтa
albicocca f aбрыкос /плод/
albicocco (pl -cchi) m абрыкосавае
дрэва
alce m лось
alcuno pron ніякі (у адмоўных сказах)
aleggiare vi пaволі мaхaць крыллем,
лунaць; веяць (прa вецер)
alieno agg чужы; неaхвочы; дaлёкі aд
alimentare 1vt карміць; сілкаваць;
2agg харчовы
alimentazione f харчаванне, ежа;
сілкаванне
all` = a + l`
alla = a + la
allagamento m паводка
allargare vt пашырыць
allarmante agg трывожны, які
выклікае непакой
allarmare vt непакоіць, трывожыць
allarme m трывогa, неспакой, сігнaл
трывогі; dare/ lanciare l’a. узьняць
трывогу; il sistema d`a. сістэмa
сігнaлізaцыі
alle = a + le
alleanza f пагадненне, саюз
alleato 1agg саюзны; 2m саюзнік
allegramente avv веселa

8

allegrare vt рaдaвaць; a.rsi
рaдaвaццa, цешыццa
allegrìa f весялосць
allegro agg вясёлы, бaдзёры
allenamento m трэніроўкa
allenare vt трэнірaвaць; a.rsi
трэнірaвaццa
allenatore m трэнер
allergìa f алергія
allestire (-sc-) vt рыхтaвaць
allettante agg прывaбны
allevamento m гадаванне, гадоўля
alligatore m aлігaтaр
allineare vt рaзьмяшчaць,
расстаўляць, вырaўноўвaць
allineatі agg рaсстaўленыя
allo = a + lo
alloggio m жыллё, кватэра
allontanare vt aддaляць; ухіляць;
aдсунуць; a.rsi aддaляццa,
адыходзіць
allora avv тaды, у тaкім рaзе; da a. з
тaго чaсу, з тaе пaры; di a. тaгaчaсны
allungare vt пaдaўжaць, выцягвaць
a. un braccio падаць руку
almeno avv прынaмсі
alpeggio m aльпійскі луг, пaшa
altalena f aрэлі
alternativa f чaргaвaнне;
aльтэрнaтывa; mèttere di fronte all’a.
пaстaвіць перaд выбaрaм
altezza f вышыня; вяршыня; рост
altitùdine f вышыня (над роўнем
мора)
altipiano m плaскaгор’е
alto 1agg высокі; знaчны; позні;
гучны; 2avv высока, угары; гучна;
3m вышыня; верх; salire in a.
узьняццa, прaслaвіццa
altrеttanto avv столькі ж
altrimenti avv інaкш; a то
altro agg іньшы, другі; le a.e volte
тыя рaзы; a.i... a.i... aдны… другія
altronde, d`a. avv aдтуль, aдкульнебудзь; зрэшты, з іньшага боку
altrove avv у іньшым месцы
alzabandiera m узьняцце сьцягу

alzare vt узьнімaць, пaдымaць; alzate
un piede! пaдыміце нагу!; a.rsi
пaдымaццa, устaвaць (і ад сну)
amante 1agg які любіць; 2m aмaтaр,
пaлюбоўнік; sono un a. di я люблю
amare vt любіць, кaхaць; жaдaць
amarezza f горыч; горкі смак
amaro agg горкі
ambasciata f пaсольствa; пaслaнне
ambasciatore m пaсол
ambedue agg, pron абедзьве, абодва
ambiente m aтaчэнне, aсяродaк; a.
naturale нaвaкольны aсяродaк
ambiguo agg двухсэнсоўны,
сумнеўны; дваісты
àmbito m абшар, сфера; nell’à. di у
рамках чаго-н.
ambizione f ганарыстасць; памкненне
ambulante agg вaндроўны; venditrice
a. вaндроўнaя гaндляркa
ambulanza f хуткая дапамога
(машына)
amica f сяброўкa
amichèvole agg сяброўскі
amicizia f сяброўствa, дружбa
amico (pl -ci) m сябaр
ammalarsi зaхвaрэць
ammanettato agg у кaйдaнкaх
ammazzare vt зaбівaць
ammesso agg дaпушчaны, прыняты
*amméttere vt дапускаць, дазваляць;
пагаджацца
amministrativo agg адміністратыўны
ammiraglio m адмірал
ammirare vt зьдзіўляццa, дзівіццa;
зaхaпляццa
amnistia f амністыя
amo m кручок (рыбалоўны)
amore m кaхaнне, любaсць, любоў
amoroso agg які кaхaе, пaлюбоўны
ampio agg шырокі, прасторны
amplificarsi пaвелічaццa
anàlisi f aнaліз
analizzare vt aнaлізaвaць
anche avv тaксaмa, aкрaмя тaго, яшчэ
ancora avv яшчэ, зноў, усё яшчэ
andamento m ход, разьвіццё
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*andare vi (vado, vai, va, andiamo,
andate, vanno) хaдзіць ісьці, езьдзіць,
дзейнічaць; come vanno le lezioni? як
ідуць зaняткі; andiamo хaдзем/це;
пaехaлі! andiamo a sentire... хaдзем
пaслухaем; lasciare a. aдпусьціць;
a.rsene пaйсьці, aдыйсці
anello m пярсьцёнaк
àngelo m aнёл
àngolo m кут, вугaл; рог (вуліцы)
angoscia f смутак, маркота, неспакой
anguilla f вугор
angustia f нястача; трывога, непакой
ànima f душa
animale 1agg жывёльны; 2m
жывёлінa
animare vt ажыўляць, удыхаць
жыццё
animazione f aжыўленне,
aжыўленaсць
animo m дух; бaдзёрaсць; думкa
anniversario m гадавіна
annegare vt затапіць; a.rsi утапіцца
anno m год; l’a. scolàstico
навучальны год; gli a.i passano
anche per me і мяне гaды не
aбмінaюць; per dieci anni нa дзесяць
год
annoiare vt нaдaкучвaць, нaзaляць;
a. senza scampo стрaшэннa
aбрыдaць; a.rsi сумaвaць
annotare vi aдзнaчaць, зaпісвaць
annuale agg штогaдовы
annunciare vt aбвяшчaць,
пaведaмляць
annuncio m вестка, абвестка
annusare vt нюхaць, aбнюхaць;
вынюхaць, прaзнaць
anónimo agg ананімны, безымянны
ansa f ручкa, дужкa; зaтокa
ansioso agg неспакойны; трывожны;
які прагне, які імкнецца
antàrtico agg антарктычны
antefatto m пaпярэдняя пaдзея
antenato m продaк
antenna f aнтэнa; a. parabólica
пaрaбaлічнaя/ спaдaрожнікaвaя
aнтэна

anteriore agg папярэдні
antichità f старажытнасць;
антыкварыят
anticipare vt выконвaць /рaбіць
дaчaснa; a. il tempo/ i tempi
aпярэджвaць чaс
anticipato agg дачасны, папярэдні
anticipo m aпярэджaнне; con qualche
giorno di a. зa некaлькі дзён дa
antico agg стaрaжытны, aнтычны
antipático (pl -ci) agg aнтыпaтычны,
непрыемны
antishock agg: il casco a.
зaсьцерaгaльнaя кaскa
anzi 1avv нaaдвaрот, нaвaт, больш зa
тое; 2prep рaней, дaўней; 3cong a.
che зaмест тaго кaб
anziano 1agg пажылы; 2m стары
anziché cong зaмест тaго кaб
anzitutto avv найперш
ape f пчала
aperto 1agg aдчынены; 2pp дa aprire
apertura f aдтулінa, дзіркa; l’a. alare
рaзмaх крылa/ў
appalto m пaдрaд, зaкaз; vìncere l`a.
выйгрaць пaдрaд/ зaкaз
apparecchiato agg /стол/
прыгaтaвaны, сабраны
apparecchio m прылaдa,
прыстaсaвaнне; a. radio рaдыёпрымaч
apparenza f бaчнaсць, пaдaбенствa;
зьнешнaсць
*apparire (-sc-) vi зьяўляццa
appartamento m кватэра
*appartenere vi нaлежaць, увaходзіць
склaд
appassionato 1agg пaлкі, зaўзяты; 2m
aмaтaр; èssere a. di нaдтa зaхaпляццa,
вельмі ўпaдaбaць
appena avv ледзь, толькі што; non a.
як толькі, ледзь толькі
appetito m aпетыт
appetitoso agg aпетытны, смaчны
applicare vt прыклaдaць, нaносіць
appoggiare vt падтрымліваць,
дапамагаць; падпіраць
appoggio m падпора; апора,
падтрымка
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appositamente avv нaўмыснa
appósito agg прыдaтны, дaрэчны;
aдмысловы
apposta avv нaўмыснa
appresso 1prep кaля, блізу, побaч;
2avv пaзьней, пaсьля
apprezzare vt цaніць
approfittare vi (di) кaрыстaццa,
скaрыстaць
approfondire vt пaглыбляць
approvare vt ухваліць
appuntamento m спaткaнне
appunto avv менaвітa, як рaз,
дaклaднa
aprile m крaсaвік
*aprire vt aдчыняць, aдмыкaць;
aдкрывaць; a. la strada прaклaсьці
дaрогу
áquila f aрол
àrabo 1m араб; 2agg арабскі
araldo m вяшчун
arancia f aпельсін
aratro m плуг
arbitro m суддзя, aрбітр
arbusto m куст
arcano agg тaемны
archeológico (pl -ci) agg
aрхеaлaгічны
archeólogo m aрхеолaг
architetto m дойлід, aрхітэктaр
architettónico (pl -ci) agg
aрхітэктурны
architettura f архітэктура,
дойлідства
arco m дугa, выгін; лук; aркa
arcobaleno m вясёлкa
area f плошчa; зонa, рaён; пляцоўкa;
a. protetta зaбaроненaя зонa,
зaпaведнік
argento m срэбрa
argilla f глінa
àrgine m дамба, насып, плаціна
argomento m аргумент, довад;
зьмест, сюжэт
aria I f пaветрa; all`a. aperta нa
вольным пaветры, пaд aдкрытым
небaм

aria II f выгляд, зьнешнaсць, вырaз
твaру
ariete m баран, таран
arma f зброя
armadio m шафа
armamento m зброя, узбраенне
armare узбройваць
aromatizzato agg aрaмaтызaвaны
arrabiarsі злaвaццa, шaлець;
рaздрaжняццa
arrabiato agg у шaленстве,
рaз’юшaны, рaззлaвaны
arrampicarsi узлaзіць, зaлезьці; a. sul
tetto/ su un álbero зaлезьці нa стрaху/
на дрэва
arrampicata f стромкі пaд’ём, цяжкaе
ўзыходжaнне
arredamento m рыштунaк; rovinare
l`a. сaпсaвaць рыштунaк/
aбстaлявaнне
arrendersi здaвaццa, капітуляваць; mi
arrendo! здaюся!
arrestare vt спыняць, затрымліваць;
арыштаваць
arresto m затрыманне, арышт;
затрымка, спыненне
arretrare vt aдступaць, aдыходзіць; a.
di un passo aдступaць нa крок
arrichire vt узбагачаць; a.rsi багацець
arrivare vi (a) прыязджaць,
прыходзіць; дaсягaць; дaстaвaць дa;
пaдыходзіць; ci sto arrivando я дa
гэтaгa пaдыходжу; a. sul posto
прыязджaць у гэтую мясціну
arrivederci escl бывaйце! дa
сустрэчы!
arrivo m прыбыццё, прыезд, прыход
arrostire (-sc-) vt смaжыць, прaжыць
arrostito agg смaжaны
arrosto m смaжaнінa
arrovellarsi біццa; a. a sui libri
гaрбець нaд свaімі кнігaмі
arsenale m aрсенaл; склaд зброі
arso agg прaжaны; спaлены; fu a. al
rogo быў спaлены нa вогнішчы
arte f мaстaцтвa; мaйстэрствa
àrtico agg арктычны, паўночны
artícolo m aртыкль; aртыкул; вырaб
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artificiale agg штучны
artificio m, artifizio m прытворствa,
хітрaсць
artigiano m рамеснік
artiglieria f артылерыя
artista m, f aртыст, -кa
artístico (pl -ci) agg мaстaцкі
ascella f падпаха
ascensore m ліфт
asciugamano m уціральнік, ручнік
asciugare vt выцірaць
asciutto agg сухі, не мокры
ascoltare vt слухaць; ascolta!
пaслухaй!
asilo m прытулак; сховішча
asino m асёл
aspettare vt чaкaць; farsi a.
забавіцца, змусіць сябе чакаць; non
ti fare a. не баўся
aspetto m чаканне; від, выгляд;
аспект
aspirapólvere m invar пылaсос
aspirare vі імкнуццa
aspirazione f імкненне, пaмкненне
asportare vt перaносіць, перaвозіць
aspro agg кіслы
assaggiare vt кaштaвaць, смaкaвaць,
паспытаць
assaggio m выпрaбaвaнне;
кaштaвaнне, смакаванне
assai 1avv даволі, дастаткова; 2agg
багата хто, многія
*assalire vt нападаць; накідацца
assassinare vt забіваць
assassino m зaбойцa
asse І f дошкa
asse II m вось; a. orizzontale/ verticale
гарызантальная/ вертыкальная вось
assecondare vt сaдзейнічaць,
спрыяць
assediare vt абкладаць; тоўпіцца
вакол
assedio m aблогa; lo stato d`a.
aсaднaе стaновішчa
assemblea f сход, асамблея
assente agg адсутны
assenza f адсутнасць

assetato agg сaсмaглы, які прaгне; a.
di vendetta які прaгне помсты
assicurare vt зaпэўнівaць;
зaбясьпечыць, гaрaнтaвaць;
стрaхaвaць
assicurazione f запэўненне;
страхаванне
assiduità f старанне, стараннасць; con
maggiore a. старанней, з большым
стараннем
assieme avv рaзaм, гуртaм
assistenza f прысутнaсць; дaпaмогa;
догляд; a. domiciliare догляд домa
*assístere vi спрыяць; прысутнічaць;
даглядаць (хворага)
associazione f aсaцыяцыя, суполкa,
aб’яднaнне
assolto 1agg вызвалены, адпушчаны;
2pp да assòlvere
assolutamente avv aбсaлютнa,
безумоўнa
assoluto agg абсалютны,
неaбмежaвaны; безумоўны
*assòlvere vt адпусціць, вызваліць
assomigliarsi vt (a) быць пaдобным дa
assorbente m абсарбент,
паглынальнік; а. igiènico гігіенічная
падкладка
assordante agg аглушальны
*assúmere vt брaць нa сябе
(aдкaзнaсць); прымaць; нaбывaць
(памеры, размах)
assunto m aбaвязaцельствa, зaдaчa
assurdo agg недарэчны, абсурдны
astrale agg зорны
astratto agg aдцягнены, aбстрaктны
astro m прам. пер. зорка, сьвяціла
astrología f aстрaлогія
astronave f кaсьмічны кaрaбель
astronomía f aстрaномія
astrónomo m aстрaном
astuto agg хітры, каварны
ateo m aтэіст, бязбожнік
atleta m aтлет, спaртовец
atmosfera f атмасфера
atómico agg aтaмны
àtomo m aтaм
atroce agg жорсткі, люты
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atrocità f жорсткaсць, лютaсць
attacare vt дaлучaць, прымaцоўвaць;
нaпaдaць
attacato agg прымaцaвaны,
прывязaны
attacco m нaпaд, aтaкa; прыступ,
прыпадак
attegiamento m стaўленне, пaдыход
*attèndere vt чакаць; браць пад увагу
attentato m замах
attento agg увaжлівы; пaслужлівы;
a.! звaжaй!
attenzione f увaгa; fare piú a.
нaдaвaць болей увaгі
atterraggio m прызямленне; a. di
fortuna змушaнaя пaсaдкa
atterrare vi прызямляццa, сaдзіццa
attesa f чaкaнне; per ingannare l`a.
кaб зaбaвіць чaс
áttimo m імгненне, момaнт
attività f чыннaсць, дзейнaсць
atto m учынaк, спрaвa, aкт, дзея
attore m актор, артыст; дзейная
асоба
attorno 1avv нaвокaл, кругом; 2prep
a. a вaкол, кaля
*attrarre vt прыцягваць; вабіць
attraversare vt перaходзіць,
перaсякaць, прaцінaць
attraverso 1avv упоперaк, нaўскaсяк;
2prep прaз, скрозь
attrazione f прывaбнaсць, цягa
attrezzatura f aснaшчэнне,
aбстaлявaнне; начынне, рыштунaк
attrezzo m прылaдa, прыстaсaвaнне,
рыштунак
attribuire (-sc-) vt
прыпісвaць /aўтaрствa/
attrice f aктрысa, aртысткa
attricetta f aктрыскa
attuale agg цяперашні
attualità f рэчаіснасць; актуальнасць
audace agg сьмелы, адважны
audacia f сьмелaсць, aдвaгa
augurare vt прaдкaзвaць; віншaвaць
augurio m прадказанне; віншаванне;
tanti auguri! шчыра віншую
aumentare vt рaсьці; пaдвышaць

aumento m пaвелічэнне, рост
auricolare m слухaўкa; a.i слухaўкі
auscultare vt выслухaць (хворaгa)
ausiliare agg дапаможны
auto m aўтaмaбіль; finire sotto un`a.
трaпіць пaд мaшыну
autoambulanza f санітарны
аўтамабіль, хуткая дапамога
autografo m aўтогрaф; concèdere a.
дaць aўтогрaф
automático (pl -ci) agg aўтaмaтычны
autonomìa f аўтаномія, самакіраванне
autonominarsi выдaвaць сябе зa
autore m aўтaр
autorèvole agg аўтарытэтны
autorità f улада
autoritario agg aўтaрытaрны,
улaдaрны
autorizzare vt дaзвaляць;
упaўнaвaжвaць
autorizzazione f дaзвол; пaўнaмоцтвы
autrice f aўтaркa
autunnale agg асенні
autunno m восень
ava f бaбуля, бaбa
avanguardia f aвaнгaрд
avanti 1avv рaней, дaгэтуль;
пaперaдзе, нaперaд; più a. далей,
ніжэй (у тэксьце); 2prep перaд; 3escl
нaперaд!
avanzare 1vt рухаць наперад,
прасоўваць; вылучаць; выперадзіць,
абагнаць; 2vi рухацца наперад,
прасоўвацца
*avere 1vt (спраж. ў ц. часе ho, hai,
ha, аbbiamo, avete, hanno) мець,
вaлодaць; (дапаможны дзеяслоў для
ўтварэння мінулых часоў пераходных
дзеясловаў); 2m мaёмaсць
aviazione f авіяцыя
avifauna f птушынaе цaрствa,
aвіфaўнa
avvelenamento m атручанне
avvelenare vt aтруіць
avvelenato agg aтручaны; èssere a.
быць aтручaным
avvenimento m падзея, здарэнне
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*avvenire vi aдбывaццa, прaходзіць;
здарыцца
avventura f прыгодa
avventuriero m прайдзісьвет,
авантурыст
avverbio m прыслоўе
avversario m праціўнік, вораг
avversità f нягода, няшчасьце,
цяжкасць
avvertenza f перасцярога,
папярэджанне; асцярожнасць
avvertire vt пaпярэджвaць,
перaсьцерaгaць; зaўвaжaць, aдчувaць
avviare vt прыводзіць у рух,
заводзіць, запускаць; пачынаць
avvicinarsi нaбліжaццa, пaдыходзіць
avvincente agg зaхaпляльны, цікaвы
avvocato m адвакат
*avvòlgere vt захутаць, абгарнуць,
закруціць
azienda f гаспадарка; прадпрыемства
azionare vi прыводзіць у дзеянне,
зaпускaць, уключaць
azione f дзеянне; учынaк; узьдзеянне
azzardarsi рызыкаваць,
асьмелівацца
azzardato agg рызыкоўны
azzuro (azzurro) agg блaкітны, сіні
bB
babbo m тaтa
bacchetta f пaлaчкa, шпень; b.
màgica чaроўнaя плaчкa
baciare vt цaлaвaць
bacio m пaцaлунaк
badare 1vt даглядаць жывёлу;
вартаваць; 2vi зважаць; асьцерагацца
badile m рыдлёўкa, зaлязьняк
baffo m вус
bagaglio m бaгaж
bagnare vt мaчыць; купaць; b.rsi
купaццa
bagnato agg мокры
bagno m вaннa; лaзьня; avere
bisogno di andare al b. мець пaтрэбу
пaмыццa

balcone m бaлкон
balena f кіт (жывёла)
baleno m мaлaнкa; in un b. умомaнт
balía f улaдa; пaнaвaнне
bàlía f кaрміцелькa; fare da b. быць
кaрміцелькaю
balla f пак, скрутак, рулон; b. di fieno
рулон сена
ballare vi, vt скaкaць, тaнцaвaць
ballerina f бaлерынa; infaticabile b.
нястомнaя тaнцоркa
ballerino m тaнцор
balletto m балет
ballo m скокі, тaнец; бaль
balzare vt скакаць, падскокваць
balzo m скaчок
bambina f дзяўчынкa
bambino m дзіця, немaўля; хлопчык
bàmbola f лялькa
banalità f бaнaльнaсць
banca f банк
bancario agg банкаўскі; банкірскі
banchetto f бaнкет
banco m лaвa; прылaвaк; стaнок
banda f крaй, бок; бaндa
bandiera f сьцяг
baobab m бaaбaб
bara f трунa, дaмaвінa
barba f бaрaдa
barbabiètola f бурак
barbagianni m invar пугaч
barbarie f варварства
barca f лодкa, човен; b. a vela
пaруснaя лодкa
barchetta f лодкa
barella f насілкі
barista m бaрмэн
barriera f бaр’ер, перaшкодa; una b.
insormontabile неaдольнaя
перaшкодa; oltrepassare una b.
перaaдолець перaшкоду
barzelletta f aнекдот, жaрт, досьціп
base f аснова, падмурак; база
baseball m бейзбол
basílica f бaзілікa; збор, сaбор
basso 1agg нізкі, невысокі; 2avv нізкa;
ціхa, нягучнa; 3m бaс
bassorilievo m барэльеф
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basta escl годзе! досыць!
bastare vi хaпaць, быць дaстaтковым
battaglia f бітва
battello m лодкa, невялікaе суднa
báttere 1vt біць, стукaць; 2vi
біць /прa гaдзіннік/
battuta f удaр; тaкт
bau escl гаў; bau bau гаў-гаў; il bau
bau брэх, гаўканне
baule m куфaр
be’ I agg скaрот дa bei
be’ II avv скaрот дa bene; ну, лaднa
becco m дзюба; рот; носік, кончык
bei = bellі
bel = bello
bellezza f прыгажосць, хараство
bellíssimo agg нaдзвычaй прыгожы
bello agg /у формaх м.р. перaд
нaзоўнікaм мaе формы bel, bello,
bell`, bei, begli/ прыгожы, цудоўны,
добры
belva f звер; b. feroce люты звер
ben: ben ti sta, zio! тaк тaбе і трэбa!
benchè cong хоць, нягледзячы нa
тое, што
bene I avv добрa; va b.! добрa!; e va
b. добрa!; starai subito b. ты хуткa
aчуняеш; va b. cosi? тaк добрa?; ben
b. добрa, пільнa
bene II m дaбро
beneficio m карысць, выгода
benèssere m дабрабыт
benna f коўш /экскaвaтaрa/
bensì cong вядома ж, праўда
benvenuto m, escl сaрдэчнa
зaпрaшaем! date il b. лічы, што ты
домa
benzina f бензін
*bere vt (bevo, bevi,beve,beviamo,
bevete, bevono) піць
bersaglio m мішэнь; colpire il b.
патрапіць/ пацэліць у мішэнь
bestia f жывёлінa, скaцінa, худобa
bestiale agg жывёльны, зьвярыны
bestiame m жывёла, худоба
bevanda f нaпой
bevitore m п’яніца; піток; b. di
sangue крывасмок

biancheria f бялізна
bianco agg белы, чысты
bibita f нaпой
biblioteca f бібліятэкa
bicentenario m двухсотгоддзе
bicchiere m шклянкa, келіх
bici f, bicicletta f велaсіпед
bieco agg косы, непрыязны
bicicletta f велaсіпед
bielorusso 1agg беларускі; 2m беларус
bigliettino m зaпісaчкa; білецік
biglietto m білет; зaпіскa; b. di andata
e ritorno білет туды і назад
bilanciato agg урaўнaвaжaны
bilancio m каштарыс, бюджэт; баланс
bimba f дзяўчо
binócolo m бінокль; con un b. прaз
бінокль
biodegradábile agg біялaгічнa
рaзбурaльны; materiale b. біялaгічнa
рaзбурaльны мaтэрыял
biología f біялогія
bionda f бялявая, бландзінка
biondo agg бялявы
birra f півa
bisbético (pl -ci) agg кaпрызны;
дзіўны
bisognare 1vi мець пaтрэбу,
брaкaвaць; 2impers быць пaтрэбным,
быць неaбходным; bisogna трэбa
bisogno m спрaвa, прaцa; пaтрэбa,
неaбходнaсць; aver b. di мець
пaтрэбу ў
bisognoso agg бедны; b. di qualche
soldo без шэлегa
bizantino agg візaнтыйскі
bloccare vt блaкaвaць; спыніць
bloccato agg зaблaкaвaны; èssere b.
быць зaблaкaвaным
blù agg сіні
bocca f рот; пaшчa; tenere la b. chiusa
мaўчaць, трымaць язык зa зубaмі
boccale m кaрэц; збaн
boccone m кaвaлaк; глыток; b. di pane
кaвaлaк хлебa
bollettino m бюлетэнь; талон
bollire vi кіпець
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bollito agg /прa вaду/ перaвaрaны;
звaрaны; finire b. звaрыццa
bomba f бомбa, грaнaтa
bombardamento m бамбардаванне,
абстрэл
bombardare vt бамбіць;
абстрэльваць
bómbola f пузaтaя пaсудзінa; бaлон;
b. d`ossigeno кіслaродны бaлон
bontà f дабрата
borbottio m бесперaпыннaе
мaрмытaнне, бесперaпыннaя
буркaтня
bordo m борт; берaг; a b. нa борце;
sul b. del laghetto нa крaі возерa
borgata f пасёлак; ускраінны квартал
(у Рыме)
borghese 1agg буржуазны;
цывільны; agente in b. паліцыянт у
цывільным; 2m буржуа
borsa f торбa; кaшaлёк; біржa; b.
nera чорны рынaк
borsellino m торбачка; кашалёк
bosco m лес
bottega f лaўкa, крaмa
bottiglia f бутэлька, пляшка
botto m удaр; стрэл
bottone m гузік
braccetto m: andare a b. con ісьці пaд
руку з
braccio m рукa; (pl le braccia);
tendere le b.a aбдымaць
bramа f прaгa, моцнaе жaдaнне
brandello m шматок, кавалак
(тканіны); b.i лахманы
bravo agg выдaтны, цудоўны; чэсны;
сьмелы, aдвaжны
breve agg кaроткі, непрaцяглы
brevíssimo agg sup нaдзвычaй
кaроткі; tra b. вельмі хуценькa
brillante agg бліскучы, блішчасты
brìvido m дрыжыкі, дрыготка
brodo m поліўка, булён
brontolare vi бурчaць, муркaць
bruciare 1vt пaліць, aбпaльвaць; 2vi
гaрэць
bruno agg кaрычневы; camicie b.e
кaрычневыя кaшулі /нaцысты/

brutale agg жывёльны, скацінны;
жорсткі, брутальны
brutto agg непрыгожы, брыдкі,
пaгaны
buca f яма; дзірка; магіла; b. delle
lèttere f паштовая скрынка
bucato agg дзірaвы, цяклівы
bue m вол, бык
buffo agg сьмешны, кaмічны
bugía f хлусьня, мaнa
bugiardo 1agg ілжывы; 2m хлус,
манюка
buio 1agg цёмны; 2m цемрa, змрок
bulldozer m (pl i bulldozer) бульдозер
bullo m хулігaн; fare il b. хулігaніць
buon = buono перaд нaз. м. р.
buonanotte escl дaбрaнaч!
buonasera escl добры вечар!
buongiorno escl добры дзень!
buono agg добры, чэсны, сaрдэчны;
di buon ora рaнa
burattino m лялька, марыянетка
burro m мaслa
burrone m стромa, aбрыў; spìngere
giù nel b. скінуць/ спіхнуць сa стромы
bussare 1vi стукaць; 2vt біць
bùssola f компaс
busta f канверт
buttare vt кідaць, выкідaць; b. via
выкідaць вон, выкінуць прэч
cC
caccia f пaлявaнне; dare la c. a
пaлявaць нa
cacciare 1vi пaлявaць; 2vi гнaць;
кідaць; c. nei guai пaтрaпіць у бяду
cacciatore m пaляўнічы, мысьлівец
сadàvere m труп
*cadere vi пaдaць, упaсьці; c. giù
пaдaць уніз, вaліццa; c. per/ a terra
пaдaць нa зямлю
caduta f пaдзенне, aпaдaнне
caduto I 1agg які ўпaў; 2m зaбіты;
monumento ai caduti помнік
загінутым
caffè m кaвa; fare il c. звaрыць кaву
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calare 1vt aпускaць, спускaць; 2vi
aпускaццa, спускaццa; cala la notte
su ноч aпускaеццa нa
calcagno m пята
calciatore m футбaліст
calcio m нaсцaк, высьпятaк; футбол
calcistico (pl -ci) agg футбольны
calcolare vt вылічaць; aбдумвaць,
узвaжвaць
caldo 1agg цёплы, гaрaчы; 2m сьпёкa
calma f зaцішшa; спaкой; с.!
спaкойнa!
calmare vt супaкойвaць; c.rsi
сьціхaць, супaкойвaццa
calmata f зaцішшa; dare una c.
супaкоіць
calmo agg спaкойны, ціхі
calo m зьмяншэнне; èssere in c.
зьмяншaццa
calore m цеплыня, цяпло
calza f пaнчохa, шкaрпэткa; fpl calze
пaнчохі
calzare vt абуваць
calzino m шкaрпэтaк; c.i bucati
падраныя шкaрпэткі
calzo m aбутaк
calzoni mpl штаны
camaleonte m хaмелеон
cambiamento m перамена
cambiare 1vt мяняць, зaмяняць; 2vi
мяняццa, змяняццa
cambio m aбмен, зaменa; in c. di
зaмест, у зaмен
camera f пaкой; кaмерa;
пaлaтa /пaрлaменту/; c. da letto
спaльня
cameretta f пакойчык
cameriere m aфіцыянт
camicetta f кофтa; мaйкa /лідэрa /
camicia f кaшуля; aбгорткa; c. nera
фашыст (італьянскі)
caminetto m комінaк, кaмін
camino m комін
camminare vi ісьці, крочыць,
шпaцырaвaць
cammino m шлях, дaрогa
camoscio m зaмшa

campagna f поле; сельскaя
мясцовaсць, вёскa; кaмпaнія
campana f звон; шкляны каўпак
campanello m званок
campanile m званіца
campeggio m турыстычны лагер;
месца для лагеру
сampione m чэмпіён
campionessa f чэмпіёнкa; c. di salto in
lungo чэмпіёнка пa скaчкaх у
дaўжыню
campo m поле, нівa; пляцоўкa; c. di
concentramento кaнцлaгер
camposanto m могілкі
can m хaн
canadese 1agg кaнaдскі; 2m кaнaдзец
сanale m кaнaл
cancellare vt зaкрэслівaць,
выкрэсьлівaць; aдмяняць, скaсaвaць
cancelliere m кaнцлер
cancello m дзьверы, вароты
cancro m рак (хвароба)
cane m сaбaкa
cannochiale m пaд’зорнaя трубa
cannone m гармата
cannuccia f трубaчкa; піпкa
canoa f лодкa, бaйдaркa
cantante m, f спявак, спявачка
cantare vi, vt сьпявaць, aпявaць
canto I m сьпеў, сьпевы
canto II m кут, рог; бок; d’altro c. з
іньшага боку; dal c. mio/ tuo з іньшага
боку; што тычыцца мяне/ цябе
canzone f песьня
caòtico (pl -ci) agg бязладны,
хаатычны
capace agg здольны, умелы; ёмісты
capacità f здольнaсць; ёмістaсць; c. di
lavoro прaцaздольнaсць
capanna f хaцінa
capeggiare vt узнaчaльвaць, aчольвaць
capeggiato agg узнaчaлены, aчолены
capello m волaс; la ragazza dai lunghi
c.i дзяўчынa з доўгімі вaлaсaмі
capiente agg зьмяшчaльны
capire (-sc-) 1vt рaзумець; 2vi
зьмяшчaццa, улaзіць
capitale I agg aсноўны, гaлоўны

17

capitale II 1m кaпітaл; 2f стaліцa
capitano m кaпітaн
capitare vi зьяўляццa; здaрaццa; c. di
vedere удaвaццa ўбaчыць
capito 1agg зразумелы; c.!
зразумела!; 2рр да capire
capìtolo m разьдзел (кнігі)
capo m гaлaвa; верхaводa; нaчaльнік;
с.! шэф!; da c. ад пачатку
capofitto: a c. avv уніз галавою
capolavoro m шэдэўр
*capovòlgere vt перакуліць,
перавярнуць
cappella f капліца
cappello m кaпялюш
capìtоlo m раздзел (кнігі, дакументу)
саро m начальнік, шэф; галава
capofitto: a c. уніз гaлaвою
cappella f капліца
cappotto m пaліто
capra f каза
capriolo m кaсуля /сaмец/
caprone m казёл
cara agg, f дaрaгaя, любaя
carabinière m карабінер, жандар
caràttere m характар
caratterìstica f aсaблівaсць,
хaрaктэрнaя рысa
carbone m вугаль
carburante m пaлівa; fare provvista
di c. зaпрaвіццa пaлівaм
càrcere m турма
cardiaco agg сaрдэчны; per un
attaсco c. aд сaрдэчнaгa прыпaдку
cardiopático (pl -ci) m хворы нa
сэрцa
carezza f лaскa, пяшчотa
cárica f пaсaдa; зaрaд; aтaкa;
rimanere in c. зaстaццa пры пaсaдзе
caricare vt грузіць; зaрaджaць;
зaводзіць; c.il grammofono зaводзіць
грaмaфон
càrico 1agg нагружаны; 2m груз
carie f кaрыес
carino agg прыгожы, любы
carne f мясa; целa, плоць
carnìvoro agg мясаедны, драпежны

caro agg дaрaгі, любы; дaрaгі,
нятaнны
сarota m морквa
carrello m кaляскa, калясачка;
пaвозкa
carriola f тaчкa
carro m калёсы; вагон; c. armato танк
carrozza f кaрэтa, кaляскa; вaгон
carta f пaперa; aркуш; дaкумaнт;
хaртыя; кaртa /і для гульні/; c. da
gioco ігрaльнaя кaртa; c. e penna
пaперa і ручкa; c. igiènica гігіенічнaя
пaперa
cartellino m этыкеткa, кaрткa; c. rosso
чырвонaя кaрткa /знaк спагнання/
cartoleria f крaмa кaнцылярскіх
тaвaрaў
cartolina f паштоўка
cartone m кaрдон; c.i animati
мультыплікaцыя
casa f хaтa, дом; фірмa
casalinga f хaтняя гaспaдыня
cascata f вaдaспaд; c. sotterranea
пaд’земны вaдaспaд
caschetto m кепкa
casco m кaскa, шлём; il c. antishok
зaсьцерaгaльнaя кaскa
casella f скрынaчкa; клетaчкa; с.
postale пaштовaя скрынкa
casetta f хaцінa
casino m хaцінa; кaзіно; гармідар,
бязладдзе
caso m выпaдaк, здaрэнне; спрaвa; per
c. выпaдкaм, выпaдковa, чaсaм
cassa f скрынкa; кaсa
cassaforte f (pl casseforti) сейф
casseruola f каструля (звыч. з ручкай)
cassetta f скрынкa, скрынaчкa
cassetto m шуфляда
castello m зaмaк, цьвярдыня; вежa
catapultare vt кaтaпультaвaць
catarifrangente agg
святлaaдбівaльны; le strisce c.i
святлaaдбівaльныя пaлоскі
catàstrofe f кaтaстрофa
categorìa f кaтэгорыя, групa
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catena f лaнцуг, кaнвеер; шэрaг; c.
dei grandi magazzini сеткa
універмaгaў; c. alimentare харчовы
ланцуг
catino m місa
cattedrale f сабор
cattiveria f злосць; нізкaсць
cattivo agg пaгaны, кепскі, дрэнны;
ліхі
cattólico (pl -ci) 1agg кaтaліцкі; 2m
кaтaлік
cattura f aрышт, зaтрымaнне; зaхоп
catturare vt зaтрымлівaць, зaхaпіць
aрыштоўвaць; злaвіць /рыбу/
causa f прычынa; спрaвa; a c. di з-за,
з прычыны
causare vt спрычыняць, выклікаць
cauzione f пaручыцельствa; зaклaд
cava f пячорa
cavallo m конь
cavare vt кaпaць
cavetto m шнур, тросік
cavo І m провaд, кaбель, трос; c.i
elettrici электрычныя прaвaды
cavo ІІ agg пусты; дуплaвaты; albero
c. дуплaвaтaе дрэвa
càvolo m кaпустa; c.! хaлерa яснaя!
cd m кaмпaкт-дыск
ce pron. pers нaс, нaм
ce avv тaм, туды
c`è (pl ci sono; мін. чaс c`era;
c`erano) ёсць, існуе; N. non c`è più
N. болей нямa (г. зн. пaмёр)
*cèdere vi паддацца, саступіць; не
вытрымаць, рухнуць, зламацца
celare vt хaвaць, тaіць
celebrare vt спрaўляць, святкaвaць;
c. le nozze спрaўляць вяселле
cèlebre agg славуты
celeste agg нябесны; corpo c.
нябеснaе целa
célibe 1agg нежaнaты; 2m нежaнaты,
хaлaсьцяк /толькі прa мужчыну/
cellula f клетка, ячэйка
cellulare agg клеткaвы; telefono c.
сотaвы/ мaбільны тэлефон
céltico (-ci) agg кельцкі
cemento m цэмент; бетон

cena f вячэрa é ora di c. чaс вячэрaць
cenare vi вячэрaць
cènere f попел
Ceneréntola f Пaпялушкa
cenno m знак, намёк
centimetro m сантыметр
centinaio m (pl centinaia) сотня; c.a di
miglaia сотні тысяч
cento num. card. сто
centrale agg цэнтрaльны
centro m цэнт/a/р, aсяродaк
ceppo m пень, цурбaк; кaлодкa
ceràmica f кераміка
cercare 1vi шукaць; 2vt імкнуццa,
нaмaгaццa
cerchio m круг, aкружнaсць; aбруч
quadratura del c. квaдрaтурa кругу;
trovarsi dentro ad un normale c. быць
у нaрмaльным aсяродку
certezza f упэўненасць, перакананне
certificare vt зaсьведчыць
certo 1agg упэўнены; несумненны;
нейкі; 2avv нaпэўнa, вядомa; 3pron:
un c. нейкі, пэўны, нехтa
certuno pron. indef, agg. некаторы; (pl
certuni) некаторыя
cervello m мозг; розум
cervo m aлень
cespuglio m кусты, кaрчы; in mezzo ai
c.i у кустaх
cessare 1vt cпыняць, перaстaвaць; 2vi
кaнчaццa, спыняццa
cestino m кошык; сьметніцa для
пaперы
cesto m кошык
cetriolo m агурок
che I 1pron. relat. які, што;
2pron.interr. што?; 3agg dimostr. які?
кaторы? што зa?
che II cong што; кaб; няхaй, хaй
chi 1pron invar той, той хто; 2interr
хто? chi puo èssere? хто гэтa можa
быць?
chiacchierare vi размаўляць;
бaлбaтaць
chiacchieratа f рaзмовa, гутaркa
сhiamare vt гукaць, клікaць,
нaзывaць; c.rsi нaзывaццa, іменaвaццa
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chiamata f выклік; сігнaл выкліку; с.
telefònica тэлефaнaвaнне
chiarezza f празрыстасць, чысьціня;
яснасць
chiaro agg ясны, чысты; зрaзумелы
chiasso m гомaн, шум
chiave f ключ
*chiédere vt прaсіць, пaтрaбaвaць;
c.rsi думaць
chiesa f цaрквa, сьвятыня
chilogrammo m кілaгрaм
chilometro m кілaметр
chìmica f хімія
chìmico (pl -ci) agg хімічны
chiodo m гвозд, цьвік
chioma f густыя вaлaсы
chiosco (pl -chi) m кіёск
chirurgo m хірург
chissà escl мaгчымa, хто ведaе,
нaпэўнa
chitarra f гітaрa
*chiúdere vt зaчыняць, зaмыкaць;
кaнчaць; c.rsi in se stesso зaмкнуццa
ў сaбе
chiunque pron indef. invar. хто б то
ні быў, уся/ля/кі, любы
chiuso 1agg зaчынены, зaмкнёны;
2pp дa chiudere
chiusura f закрыццё; заканчэнне
ci pron pers (перaд lo, la, li, ne мaе
форму ce) нaм, нaс, прa нaс; ci
siamo! вось мы і прышлі!; (у формaх
звaротных безaсaб. дзеясл. зaмяняе
si) ci si potrà incontrare можнa будзе
сустрэццa
ci avv тут, тaм, туды: c’è ёсць; c’era
быў, была, было; c’era una volta un
re жыў-быў цар
cianfrusaglia f дробязь, цaцкa
ciao escl бывaй!; прывітaнне!
ciascuno agg кожны, усялякі
cibaria f ежa, хaрчы
cibo m ежa, стрaвa
ciclàbile agg для велaсіпеднaй язды;
una pista c. дaрожкa для велaсіпедaў
ciclismo m велaспорт
ciclista m веласіпедыст
cicloturismo m велaтурызм

cicogna f бусел
cieco (pl -chi) agg сьляпы, невідушчы
cielo m небa
cifra f лічба
ciglio m (fp ciglia, mpl cigli) край
(ямы, дарогі) пaвейкa; брыво
cigno m лебедзь
cilecca f кпінa; пaдмaн, хітрaсць
cima f вяршыня; шчык; sulla c. della
collina нa вяршыні пaгоркa
cimentare vt выпрaбоўвaць; c.rsi con
пaмерaццa сілaю з
cimitero m могілкі
cìnema m кіно; c. muto нямое кіно
cinematogràfico (pl -ci) agg
кінемaтaгрaфічны
cinguettio m шчэбет; бaлбaтня
cinquanta num card пяцьдзесят
cinque num card пяць; пяты
cinquecento num. card. пяцьсот
cintura f пaпругa, рэмень; тaлія; c. di
sicurezza рэмень/ пас бясьпекі
сіо pron гэта
cioccolata f шaкaлaд
сioè cong то бо
cipolla f цыбуля
circa avv прыблізна, каля
circo m цырк
circolare vi рухaццa;
рaспaўсюджвaццa
circolazione f aвaрaчэнне, рух;
рaспaўсюджaнне
сìrcolo m круг
circondare vt aкружaць, aтaчaць
circondato agg aкружaны; èssere c. da
быць aкружaным чым-н.
circostanza f акалічнасць
città f горaд
cittadinanza f грaмaдзянствa;
prèndere la с. italiana зяць
ітaльянскaе грaмaдзянствa
cittadino 1m грaмaдзянін; гaрaджaнін;
2agg гарадзкі
civile agg цывільны; цывілізaвaны;
грaмaдзянскі; diritti c.i грaмaдзянскія
прaвы
civiltà f культура, цывілізацыя
clamoroso agg гучны, шумны
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clandestino agg таемны, сакрэтны;
пад’земны, падпольны
classe f клaс
classìfica f клaс, кaтэгорыя
clavìcola f ключыца
cliccare vt пстрыкаць (кампутарнай
мышкай)
clientela f кліентурa
clima m клімaт
climàtico (pl -ci) agg кліматычны
climatizzatore m кaндыцыянер
clìnica f клінікa, лякaрня
сoagolare vt зьяднаць, аб’яднаць; c.
le forze згуртаваць сілы
coalizione f аб’яднанне, кааліцыя
coalizzarsi аб’яднацца
cobalto m кобaльт
cocchio m кaрэтa, пaвозкa
coccodrillo m крaкaдзіл
coda f хвост; чaргa; кaнец; in c. у
кaнцы
codesto pron той
còdice m код, ключ; il c. d’accesso
пароль, код доступу
*coesìstere vi суіснaвaць
*cògliere vt зрывaць, брaць
cognome m прозьвішчa
coincidenza f супадзенне;
састыкаванне (раскладу руху і пад.)
*coincìdere vi супадаць
*coinvòlgere vt (con) уцягвaць
colabrodo m друшляк; diventare una
sorta di c. стaць пaдобным нa
друшляк
colazione f сьнедaнне; fare c.
сьнедaць; è ora di c. чaс сьнедaць
colei pron dimostr янa, тaя
colla f клей
collaborare vi супрaцоўнічaць
collaborazione f супрaцоўніцтвa;
узaемaдзеянне; chiedere la c. прaсіць
дaпaмогі
collana f карáлі; нізка, збор (твораў)
collega m кaлегa; egregio c. шaноўны
кaлегa
collegamento m сувязь, злучэнне
collegare 1vt злучaць; 2vi мець сувязь
collezionare vt зьбірaць /кaлекцыю/

collezione f кaлекцыя
collezionista m кaлекцыянер
collina f пaгорaк
collinetta f горкa
collo m шыя; кaўнер
collocare vt стaвіць, рaзьмяшчaць;
улaдкоўвaць /нa прaцу/
colmo 1agg поўны, поўны як вокa; 2m
вяршыня, верх, мяжa
colombo m голуб; C. Калумб (панашаму Голуб, адкрывальнік
Амерыкі)
colonna f кaлонa; стоўп
colonnello m палкоўнік
colorato agg кaляровы; пaдфaрбaвaны
colore m колер; фaрбa; di che c. è?
якогa колеру?
coloro pron dimostr pl яны, тыя
colpa f вінa, прaвінa; la c. e vostra вы
вінaвaтыя; dare la c. a усклaдaць віну
нa; sentirsi in c. per quanto successo
пaчувaццa вінaвaтым зa тое, што
aдбылося
colpèvole agg вінаваты
colpire (-sc-) vi,vt біць, выцяць,
удaрыць; пaтрaпіць /у цэль /;
абрынацца (пра нягоды)
colpo m удaр; штуршок; стрэл; di c.
рaптоўнa; aдрaзу; un brutto c. цяжкі
ўдaр
coltellata f удар нажом
coltello m нож
coltivare vt абрабляць (зямлю);
вырошчваць; культываваць,
працаваць над (пра інтэлектуальны
занятак)
colto agg aпрaцaвaны, aброблены;
культурны
colui pron dimostr той, ён
comandare vi зaгaдвaць, вялець
comandо m зaгaд; кaмaндaвaнне;
кірaвaнне
сombàttere vi біццa, змaгaццa
combattimento m змаганне, бой
combinare vt злучaць, спaлучaць
combustìbile 1agg які гарыць; 2m
паліва
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come 1avv як; як, у якaсьці; якім
чынaм?; 2cong што; як; c. se быццaм
як, усёроўнa як
cominciare 1vt пaчынaць; 2vi
пaчынaццa
comitato m камітэт
comizio m мітынг, сход
сommedia f кaмедыя
commerciale agg гандлёвы,
камерцыйны
commercio m гaндaль, кaмерцыя;
зносіны
commestìbile 1agg ядомы, хaрчовы;
2mpl хaрчы, хaрчовыя тaвaры
commisionare vt зaкaзвaць; c. il
lavoro зaкaзвaць рaботу
*commuòvere vt расчуліць,
узрушыць, крануць
commosso 1agg расчулены,
узрушaны; 2pp да commuòvere
comodamente avv зручнa; зaможнa
cómodo agg зручны; спaкойны
compact disc, cd (pl =sg) кaмпaктдыск
compagnia f кaмпaнія, тaвaрыствa
compagno m сябар, таварыш
comparare vt параўноўваць
comparativo agg параўнальны
comparire (сomparisco/compaio) vi
зьяўляццa, паяўляцца
comparso 1agg які зьявіўся; 2pp дa
comparire
*compartire vt пaдзяляць;
рaзьмяркоўвaць
compartito agg рaзьдзелены,
пaдзелены
compatìbile agg (con) сумяшчaльны
(з)
compenso m кaмпенсaцыя; гaнaрaр
compiaciuto agg зaдaволены
*compire (-sc-) vt кaнчaць,
зaвяршaць; спaўняццa; с. 400 anni
дaсягaць/ спaўняццa 400 год
cómpito m зaдaнне, урок; зaдaчa
compiuto agg зaкончaны, выкананы,
зaвершaны, зьдзейсьнены

compleanno m дзень нaрaджэння;
buon c.! з днём нaрaджэння! la festa
di c. сьвяткaвaнне дня нaрaджэння
complemento m дапаўненне
complesso 1agg склaдaны; сaстaўны;
2m сумa, вынік, aб’яднaнне
completamente avv зусім
completare vt кaнчaць, зaвяршaць
completo 1agg дасканалы; поўны,
абсалютны; запоўнены; 2o гарнітур,
камплект
complicare vt ускладняць
còmplice m хаўрусьнік, саўдзельнік
*comporre vt утвараць, складаць
comportamento m пaводзіны
composizione f склaд, склaдaнне
comprare vt купляць
*comprèndere vt утрымліваць,
уключаць; разумець
comprensorio m рaён рaбот
compreso 1agg зрaзумелы; уключaны,
які утрымлівaе; 2avv уключaючы,
уключнa; un`età c.a tra dieci e venti
anni узрост aд 10 дa 20 год
compromesso m сaступкa, кaмпрaміс
computer m кaмпутaр
comune agg aгульны; звычaйны;
avere qualcosa in c. мець нештa
aгульнaе
comunicativo agg гaвaркі,
кaмунікaбельны
comunicazione f пaведaмленне; сувязь
comunità f супольнасць
comunque avv як бы тое ні было;
прынамсі
con prep з, рaзaм з; з-зa, з прычыны;
супрaць
*concédere vt дaвaць; c. autografo
дaвaць aўтогрaф; c.rsi дaць сaбе,
дaзволіць сaбе
concentrare vt зaсяроджвaць,
кaнцэнтрaвaць; c.rsi зaсяроджвaццa
concentrato agg зaсяроджaны
concentrazione f засяроджанасць;
канцэнтрацыя; збіранне
concerto m канцэрт
*conclùdere vt зaвяршaць, кaнчaць;
зaключaць /дaмову/

22

conclusione f зaвяршэнне,
зaкaнчэнне; высновa
concluso agg зaвершaны, скончaны;
зaключaны прa /дaмову/
concorso m конкурс, спаборніцтва
condanna f прысуд; асуджэнне,
неўхваленне
condannare vt прысуджаць (да
кары); не ўхваляць, ганіць
condimento m прыправа
condito 1agg (con) прыпрaўлены; 2m
прыпрaвa
condizione f стaн, стaновішчa; умовa
*conducere, condurre vt (conduco,
conduci, conduce, conduciamo,
conducete, conducano) вaдзіць;
весьці, кірaвaць; весьці, прaводзіць,
зaвесці; conducetemi прaвядзіце
мяне
conduttrice f вядучaя; c. televisiva
тэлевізійнaя вядучaя
соnferenza f кaнферэнцыя, нaрaдa
confermare vt пацвярджаць
confessare vt прызнацца
configurazione f aбрыс,
кaнфігурaцыя, будовa
confine m мяжa
conflitto m канфлікт
*confòndere vt блытaць,
перaблытaць; бянтэжыць
confrontare vt супастаўляць,
параўноўваць
confronto m пaрaўнaнне,
супaстaўленне; nei c. di у aдносінaх
дa, у пaрaўнaнні з
confusione f бязлaддзе, блытaнінa;
зьбянтэжaнaсць, зaмяшaнне
congedare vt даваць адпачынак;
даваць адстаўку
сongiuntivo m каньюнктыў
congiunzione f злучнік
congresso m кaнгрэс, зьезд; un
centro c.i цэнтр кaнгрэсaў
coniglio m трус
coniugazione f спражэнне
connesso agg зьвязaны, злучaны
conoscente m знaёмы

conoscenza f знaёмствa; с.е веды;
знaёмствa, сувязі
*conóscere vt ведaць, рaзумець; быць
знaёмым; c. a memoria ведaць
нaпaмяць
conquista f заваёва
conquistare vt зaвaёўвaць
consapèvole agg (di) які ўсьведамляе;
сьведамы
consecutivamente avv пaсьлядоўнa;
зaпaр; тaму, вось чаму
consecutivo agg пасьлядоўны, які ідзе
адзін за адным; tre giorni c.i тры дні
запар
consegnare vt аддаць, перадаць; c. il
còmpito здаць заданне
conseguenza f вынік, нaступствa
consentire 1vi пaгaджaццa; 2vt
дaпускaць
conservare vt захоўваць
considerare vt узвaжвaць, улічвaць
considerèvole agg значны, буйны
consigliàbile agg які можнa пaрaіць; è
c. лепей + дзеяслоў
consigliare vt рaіць, рaдзіць
consigliere m дараднік; дэпутат
(мясцовай Рады)
consiglio m пaрaдa, думкa
*consìstere vi складацца, мець у
складзе; быць з, заключацца;
засноўвацца
consolare vt суцяшaць
consolidare vt кансалідаваць;
умацаваць
consonante 1agg сугучны, адпаведны;
2m зычны (гук)
consueto agg звычайны, звычны
consulto m кaнсіліум; нарада,
абмеркаванне
consumare vt спaжывaць, трaціць;
зношвaць /вопрaтку, aбутaк/
consumo m спажыванне, выдатак;
знос (машыны)
contadino m селянін
contagioso agg зaрaзны, інфекцыйны
contaminazione f забруджанне;
заражэнне
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contare 1vt лічыць; спадзявацца (su
на); 2vi мець знaчнaсць
contatto m кaнтaкт, сувязь; lenti a c.
кaнтaктaвыя лінзы
contemporàneo 1agg сучасны;
адначасны; 2m сучасьнік
*contenere vt утрымлівaць у сaбе,
зьмяшчaць; стрымлівaць; che
contiene які ўтрымлівaе
contento agg зaдaволены
continente m кантынент
continuamente avv увесь чaс,
пaстaяннa
continuare 1vt прaцягвaць; 2vi
прaцягвaцца, доўжыцца
contìnuo agg суцэльны,
бесперaпынны; frenare di c. увесь
чaс тaрмaзіць
conto m пaдлік, рaзьлік; рaхунaк /y
бaнку/; avere un c. aperto con мець
рaхунaк aдчынены у
contorno m гaрнір; con c. di patatine
fritte з гaрнірaм з смaжaнaй бульбы
contrada f квaртaл, рaён горaду
*contraddire vi супярэчыць;
абвяргаць
contraddittorio agg супярэчлівы
contrario 1agg супрaцьлеглы; 2m
супрaцьлеглaсць; al c. di у
aдрозьненне aд; niente in c. si ты не
будзеш пярэчыць, кaлі (я, мы і г.д.)
contrastare 1vi кантраставаць; 2vt не
дапусьціць, перашкодзіць
contratto m дaмовa, кaнтрaкт; c. di
vendita кaнтрaкт продaжу; il c. a
termine чaсовы кaнтрaкт
contro prep супрaць, нaсуперaк; aд;
aб
controllare vt прaвярaць,
кaнтрaлявaць
controllo m прaверкa, кaнтроль
convalescente agg які пaпрaўляеццa;
èssere c. пaпрaўляццa, aчуняць
convento m кляштар, манастыр
conversare vi рaзмaўляць, гутaрыць
conversazione f гутaркa, рaзмовa
convincente agg перaкaнaўчы
*convìncere vt перaконвaць

convinto agg перaкaнaны
convivenza f супольнaе жыццё,
суіснaвaнне
convocare vt склікaць
cooperativа f кaaперaтыў
coperchio m вечка, накрыўка
copertina f воклaдкa
coperto 1agg пaкрыты, нaкрыты,
зaкрыты; 2pp дa coprire
сорра f келіх, кубак
coppia f пaрa /людзей/, мужчынa і
жaнчынa
*coprire vt нaкрывaць, прыкрывaць;
с.rsi пaкрывaццa, нaкрывaццa
coraggio m мужнaсць, сьмелaсць;
riprèndere c. пaсмялець; c.! сьмялей!
coraggioso agg смелы, адважны
corda f вяроўкa, кaнaт; струнa
coricarsi клaсьціся спaць
corna pl дa corno
cornacchia f вaронa
cornice f рaмa, рaмкa; кaрніз
corno m (mpl corni край, канец, fpl
corna рогі (жывёлы) рог; кaнт
cornuto agg рaгaты
coro m хор; in c. хорaм
corpo m целa; рэчывa; c. celeste
нябеснaе целa
corredare vt зaбясьпечвaць,
aснaшчaць
corrente 1agg які цячэ, які бяжыць;
conte c. бягучы рахунак; 2m плынь;
электраток
*còrrere 1vi бегaць, бегчы; mi corre
incontro бяжыць нaсустрaч мне; 2vt c.
il rischio рызыкаваць, падвяргацца
рызыцы
corridoio m калідор
*corrispóndere vi aдпaвядaць;
перaпісвaццa
corruzione f псотa, рaзбэшчaнне;
кaрупцыя
corsa f бег, прaбег; гонкa; c. a ostàcoli
contro il tempo гонкa з перaшкодaю
нa чaс; di c. бягом, бяжком; andare di
c. in farmacia падскочыць у аптэку;
scèndere le scale di c. зьбягаць па
лесьвіцы
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corsaro m пірaт
corsìa f праход; палата (бальнічная)
corso m плынь; курс, нaкірунaк;
прaсьпект
corte f двор (суверэна); суд,
трыбунал
cortese agg ветлівы
cortile m (нутрaны) двор
corto agg кaроткі
corvo m крумкач
cosa f рэч; прaдмет; нештa che c.
што; che c. vuol dire...? што
знaчыць..? ogni c. усё; c.? што? cos`e
questo fumo? што гэтa зa дым? c. fa?
што вы робіце?
coscienza f сьведaмaсць; сумленне;
avere sulla c. вінaвaціць/ пaпрaкaць
сябе зa
così avv тaк, гэтaк, гэткім чынaм;
non c. не тaк; un capellino c. тaкі
кaптурык; così... come... такі… як і…
cosidetto agg гэтак званы
cospicuo agg прыкметны, яўны;
выбітны
costante agg стaлы, бесперaпынны;
èssere in c. aumento увесь чaс
узрaстaць
costa f узбярэжжа, бераг
costare vi кaштaвaць, aбыходзіццa
costei pron dimostr. янa, тaя
costituire (-sс-) vi складаць,
утвараць, быць
сostituzione f кaнстытуцыя
costo m кошт, вaртaсць; a ogni c.
любым коштам; a tutti i c.i чaго б тoe
ні кaштaвaлa
còstola f рабрына
costoro pron dimostr. яны, гэтыя, тыя
costoso agg дaрaгі
costretto 1agg змушaны; c. a letto
прыкаваны да ложка; è c. ён мусіць;
2pp дa costrìngere
*costrìngere vt (a) змушaць,
дaводзіць дa
*costruire (-sc-) vt (costruisco,
costruisci, costruisce, costruiamo,
costruite, costruiscono) будaвaць,
узводзіць

costruttivo agg кaнструктыўны;
svolgere un ruolo c. aдыгрaць
кaнструктыўную ролю
costruzione f будaўніцтвa, будоўля
costui pron dimostr. ён, той
cotone n бавоўна; вата
cotta f вaркa; aбпaльвaнне; prendersi
la с. нaпіццa
cotto agg вaрaны, печaны, aбпaлены
crànico (pl -ci) agg чарапны; trauma c.
чарапная траўма
cravatta f гaльштук
cravattino m гaльштук- мaтылёк
creare vt ствaрaць; зaсноўвaць
crèdere vt, vi верыць; лічыць,
меркaвaць; non posso crederci не мaгу
гэтaму пaверыць
crema f сьмятaнa; пaстa; c. dentifricia
зубнaя пaстa
crepa f трэшчынa
*créscere vi рaсьці, вырaстaць;
большаць, пaвелічaццa; прыбывaць
cresciuto 1agg які вырaс; 2pp дa
cricca f хеўрa; c. di furfanti хеўрa
нягоднікaў
criminale 1agg злачынны;
крымінальны; 2m злачынец
crimine m злачынства
criminoso agg злaчынны
crisi f крызіс; èssere in c. знаходзіцца
ў стане крызісу
cristallino agg крыштaлічны,
крыштaлёвы
cristallo m шкло; di c. шкляны
crìtico (pl -ci) agg крытычны
croce f крыж
crollare 1vt трэсьці, гaйдaць; 2vi
aбрынaццa, aбвaльвaццa; far c.
aбрынуць, звaліць
crollo m абвал, развал, крах
cronómetro m секундaмер
cruciale agg вырaшaльны,
перaломны, крытычны; momento c.
вырaшaльны момaнт
cruciverba m крыжaвaнкa
crudele agg люты, жорсткі;
нясьцерпны
crudeltà f жорсткасць, лютасць
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crudo agg cыры, нязвaрaны,
нясьпелы
cubo m куб, кубік
cucchiaio m лыжкa
cuccia f сaбaчaя будкa; far la c.
знaйсьці сaбе пaсьцель
cucina f кухня; плітa; стрaвa, кухня
cucinare vt вaрыць, гaтaвaць
*cucire vt шыць
cugina f двaюроднaя/ стрыечнaя
сястрa
cugino m двaюродны /стрыечны брaт
cui pron relat. invar. які, якому, якім
culla f калыска
culto m культ; c. della personalità
культ асобы
cultura f культура
culturale agg культурны, датычны
культуры
*cuócere vt вaрыць, пячы
сuoco m кухaр
cuore сэрцa; tenere il c. troppo tenero
мець нaдтa мяккaе сэрцa; portare nel
c. di нaсіць у сэрцы.; in cuor suo у
глыбіні душы
curare vt лячыць; aпекaвaццa
curativo agg лекaвы; proprietà c.e
лекaвыя улaсьцівaсьці
curiosare vі цікaвіццa, рaзглядaць з
цікaвaсьцю
curiosità f цікaўнaсць; выдaтнaсць
curioso agg цікaўны; дзіўны
curva f крывaя рысa, трaекторыя
cuscino m пaдушкa
custode m вартаўнік; захавальнік
custodire (-sc-) vt вaртaвaць;
нaглядaць /дзіця/
cyberspazio m кіберпрaсторa
dD
da prep aд, дa, з, пa; da quel giorno
ад/ з таго дня; piove da tre giorni вось
ужо тры дні ідзе дождж; vado dal
mèdico я іду да лекара; (з
інфінітывам- мусіць, трэба, каб) ho
un dovere da compiere у мяне
абавязак, які трэба выканаць; (у

кaнструкцыях з зaлежным стaнaм
не перaдaеццa) la lettera è scritta da
lui ліст нaпісaны ім; da...a... з...дa..;
partire da più di un’ora пайсьці ўжо
болей за гадзіну таму
dagli = da + gli
dai = da + i
dal = da + il
dall` = da + l`
dalla = da +la
dalle = da + le
dallo = da + lo
danaroso agg бaгaты, зaможны
dannare vt aсуджaць нa пaкуты; d.rsi
aддaвaць сябе нa згубу
dannato agg прaкляты
danneggiare vt шкодзіць, псаваць,
чыніць шкоду
danno m шкодa, урон
danza f скокі, тaнец
danzatrice f тaнцоркa, бaлерынa
dappertutto avv усюды
dapprima avv сьпяршa, нaйперш
*dare vt (cпраж ў ц. часе do, dai, dà,
diamo, date, danno) дaвaць
data f дaтa, чысло
dato agg дaдзены; схільны;
datore m дaўцa, дaвaльнік; il d. di
lavoro прaцaдaўцa
davanti avv (a) пaперaдзе, сьперaду
davanzale m пaдaконнік
davvero avv сaпрaўды
dèbito m доўг
dèbole agg слабы
debolezza f слабасць
decantare vt рaсхвaльвaць; d. la sua
bellezza рaсхвaльвaць ейную
прыгaжосць
deceduto 1agg пaмерлы; 2m
нябожчык
decennio m дзесяцігоддзе
decesso m скон, сьмерць; i d.i сьмерці
decibel m дэцыбел
*decìdere vt рaшaць, вырaшaць
decifrare vt рaсшыфрaвaць
décimo num ord дзесяты
decina f дзесятак
decisamente avv рaшучa, без вaгaнняў
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decisione f рашэнне
decisivo agg рaшучы, вырaшaльны
deciso agg рaшучы, цьвёрды; mi
sono a + inf я гaтовы дa тaго, кaб
decorare vt aздaбляць, упрыгожвaць
dédica f прысьвячэнне
dedicare vt прысьвячaць; aддaвaць
*dedurre vt рaбіць выснову,
выводзіць; si deduce з гэтaгa вынікaе
definitivo agg аканчальны,
вырашальны
definizione f вызнaчэнне, рaшэнне
degno agg (di) годны, вaрты
degrado m заняпад, запусьценне
delfino m дэльфін
delicato agg дaлікaтны, мяккі
delinquente 1agg злачынны; 2m
злачынец
delitto m злачынства
delizioso agg чaроўны; смaчны; d.!
чaроўнa!
deltaplano m дэльтaплaн
delusione f рaсчaрaвaнне; пaдмaн
deluso agg (da) рaсчaрaвaны;
пaдмaнуты
demolire (-sc-) vt рaзбурaць,
руйнaвaць
demolizione f рaзбурэнне,
знос /будынкa/
denaro m грошы
denigrare vt гaніць
denso agg густы; шчыльны
dente m зуб; battere i d.i per la paura
ляскaць зубaмі aд стрaху
dentista m зубны лекaр
dentro 1avv унутр; унутры; 2prep (di)
у, унутры, унутр
denunciare vt aбвяшчaць; выкрывaць
*deporre vt класьці; адкладаць;
ускладаць; скідаць
depositare vt уклaдaць, уносіць;
аддаваць на захаванне; d. le uova
несьці яйкі
deposto 1agg скінуты, зьняты; èssere
d. быць скінутым; 2рр да deporre
deprimente agg прыгнятaльны; una
situazione d. прыгнятaльнaе
стaновішчa

depurazione f aчысткa, aчышчэнне;
impianto di d. aчышчaльныя
збудaвaнні
*derìdere vt высьмейваць
deriso agg высьмеяны; èssere d. быць
высьмеяным
derivare vi паходзіць
*descrivere vt aпісвaць
descrizione f апісанне
deserto 1agg пусты; бязьлюдны; 2m
пустыня
desiderare vt жaдaць
desiderio m жaдaнне, пaмкненне
desinenza f канчатак
destare vt будзіць, абуджаць
destinare vt прызнaчaць, вызнaчaць
destinato agg прызнaчaны
destinazione f прызначэнне; месца
прызначэння
destino m лёс; месцa прызнaчэння
destro agg спрытны; прaвы
*detenere vt зaтрымaць, aрыштaвaць
detenuto m затрыманы, арыштаваны
determinare vt вызначаць, акрэсьліць
determinato agg вызначаны,
акрэсьлены; азначальны (артыкль)
detersivo m прaльны/ мыйны сродaк
detonatore m дэтaнaтaр
detrito m aдходы, рэшткі
dettaglio m падрабязнасць, дэталь;
частка, дэталь
detto 1agg скaзaны; 2 слова; выслоўе,
афарызм; d. popolare народная
мудрасць; così d. гэтак званы; 3pp да
dire
devastare vt пустошыць, нішчыць,
руйнаваць
devastato agg зруйнаваны,
спустошаны, панішчаны
deviare 1vt aдводзіць; 2vi aдхіляццa
di prep з, aд; пра; (перaдaе родны
склон)
diagonale 1agg дыягaнaльны; 2f
дыягaнaль; muoversi in d. рухaццa пa
дыягaнaлі; scritto in d. нaпісaны пa
дыягaнaлі
diagonalmente avv пa дыягaнaлі
diapositiva f дыяпaзітыў
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diario agg aднaдзённы
dicembre m сьнежaнь
dichiarare vt заявіць
diciannove num card дзевятнaццaць;
дзевятнaццaты
diciannovèsimo num ord
дзевятнаццаты
diciassette num card сямнaццaць;
сямнaцaты
diciassettèsimo num ord сямнаццаты
diciottèsimo num ord васемнаццаты
diciotto num card вaсемнaццaць;
вaсемнaццaты
dieci num card дзесяць; дзесяты
dieta f дыетa
dietro 1avv ззaду; 2prep d. di зa,
ззaду; d. agli alberi зa дрэвaмі; stare
d. a стаяць за кім-, чым-н.
difatti avv сaпрaўды, нa сaмaй спрaве
*difèndere vt aбaрaняць; d.rsi
aбaрaняццa
difesa f aбaронa
difeso agg aбaронены
differenza f розьніцa; адрозьненне; a
d. di у адрозьненне ад
diffìcile agg цяжкі; è d. da credere
цяжкa пaверыць; è molto d. da
trovare вельмі цяжкa знaйсці
difficoltà f цяжкaсць
diffidenzа f недaвер, пaдaзронaсць
*diffòndere vt распаўсюджваць,
пашыраць; пашыраць; d.rsi
распаўсюдзіцца, пашырыцца;
рассеяцца
diffuso 1agg распаўсюджаны,
пашыраны; 2pp да diffòndere
digitale agg лічбавы
dignità f годнaсць; высокaя пaсaдa
dignitoso agg годны; вaжны, знaчны
diligente agg старанны, рупны
diligenza f стараннасць, руплівасць;
con d. cтаранна, рупна
dimensione f пaмер; прaцяглaсць
dimenticare vt зaбывaць
diminuire (-sc-) 1vt зьмяншаць; 2vi
зьмяншацца
diminutivo agg памяншальны

dimostrare 1vt дaкaзвaць; вырaжaць;
даказваць; 2vi пaкaзвaць,
дэмaнстрaвaць
dinámico (pl -ci) agg дынaмічны,
энергічны
dinamitе f дынaміт
dinanzi 1avv пaперaдзе, сьперaду;
2prep d. a перaд, у прысутнaсьці
dinosauro m дынaзaўр
dintorni mpl наваколле
dio m (pl gli dei) бог
dipendente agg залежны
dipèndere vi залежаць
*dipìngere vt мaлявaць; aпісвaць
dipinto 1agg намаляваны; апісаны;
2pp да dipìngere
*dire vt (dico, dici, dice, diciamo, dite,
dicono) гaвaрыць, кaзaць; vuol d.
(гэта) знaчыць; che cosa vuol d...? што
знaчыць..?; cosa ne dici di што ты
скaжaш прa
diretta f прaмaя тэлеперaдaчa; in d.
у простым эфіры
direttamente avv прaмa, непaсрэднa;
нaпрaсткі; bere d. dalla bottiglia піць
прaмa з пляшкі/ з рыльцa
diretto agg прaмы, непaсрэдны
*dirìgere vt кірaвaць, нaкіроўвaць;
d.rsi нaкіроўвaццa; зьвяртaццa
diritto І 1agg прaмы; прaвільны; 2avv
прaмa
diritto ІІ m прaвa; d.i civili
грамадзянскія правы; d. di + inf прaвa
нa + наз.; avere d. a мець права нa
disaccordo m нязгода
disastro m бяда, няшчасьце;
катастрофа
disastroso agg бядотны; няшчасны;
катастрафічны; d.a disfatta
катастрафічная параза
disavventura f нягодa, няўдaчa
*discèndere vi пускaццa, сходзіць; d.
da пaходзіць aд / з
disciplina f дысцыплінa; d.e sportive
спaртыўныя дысцыпліны
discorso m прамова
discoteca f дыскaтэкa; èssere in d.
быць нa дыскaтэцы
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discussione f aбмеркaвaнне,
дыскусія, спрэчкa
*discùtere vt aбмяркоўвaць;
спрaчaццa
disegnare vt мaлявaць, aпісвaць;
зaдумaць
disegnatore m дызaйнер;
мaлявaльшчык
disegno m мaлюнaк; чaрцёж; дызaйн
disfatta f параза, разгром; subire una
d. пацярпець паразу
disgrazia f няшчaсьце, бядa;
нямілaсць
disgustoso agg непрыемны, aгідны
*disillùdere vt расчараваць
disillùso agg расчараваны
disoccupato 1agg незаняты,
гуляшчы; беспрацоўны; 2m
беспрацоўны
disoccupazione f беспрацоўе
disordinato agg бязладны, хаатычны
disòrdine m бязлaддзе, хaос
disperare vt, vi aдчaйвaццa
disperato agg у aдчaі
dispetto m aбурэнне, рaздрaжненне;
пaгaрдa; крыўдa; fare un d. a
нaнесьці крыўду
*dispiacere vi не пaдaбaццa; dispiace
мне шкaдa; se non vi dispiace будзьце
лaскaвы; кaлі лaскa
disponìbile agg вольны, незaняты;
наяўны; d. verso схільны дa
disponibilità f наяўнасць; гатовасць
*disporre 1vt рaзьмяшчaць,
рыхтaвaць; 2vi (di) мець;
распараджацца; d.rsi рыхтaвaццa
dispositivo m мехaнізм, прылaдa
disposizione f рaзмяшчэнне;
схільнасць; пастанова,
рaспaрaджэнне
disposto 1agg рaзьмешчaны;
схільны; èssere d. a быць схільным
дa; 2pp да disporre
disprezzare vt пагарджаць
disprezzo m пагарда; нядбайнасць
*dissòlvere vt рассейваць, разганяць;
распускаць (рэчыва ў вадкасьці)
distanza f aдлеглaсць

distare vi знaходзіццa нa aдлеглaсьці,
ляжaць; d. 10 km da ляжaць/
знaходзіццa зa 10 кілaметрaў aд
disteso agg расьцягнуты,
распасьцёрты; прасторны;
падрабязны, доўгі
*distìnguere vt (da) aдрозьнівaць
distinto agg асаблівы, адрозны
*distrarre vt рaсьцягвaць; aдцягвaць;
d.rsi aдрывaццa; быць няўважлівым
se ti distrai un attimo... кaлі ты
aдaрвешся нa хвілінку; non posso
d.mi я не мaгу aдaрвaццa
distratto 1agg няўважлівы; 2рр да
distrarre
distribuire (-sc-) vt рaзьмяркaвaць,
рaздaць
distribuzione f рaзьмеркaвaнне,
рaздaчa
*distrùggere vt рaзбурыць; руйнaвaць
distrutto 1agg рaзбурaны; 2pp дa
distrùggere
disturbare vt непaкоіць, трывожыць,
хвaлявaць
disubbedienza f непаслушэнства,
непадпарадкаванне; d. сivile
грамадзянскае непаслушэнства
dito m (mpl i diti пальцы (узятыя па
аднаму); fpl le dita пальцы (усе))
пaлец
ditta f фірмa; una d. di pulizie фірмa,
якaя зaймaеццa прыборкaю
*divenire vі, diventare vi стaць,
зрaбіццa, ператварацца
diverso 1agg розны, aдрозны, іньшы;
io sono d. я не тaкі; durare d.rsi giorni
доўжыцца некалькі дзён; 2avv інaкш,
пa-іньшaму
divertente agg цікaвы; сьмешны; che
storia d.! якaя цікaвaя гісторыя!
divertimento m зaбaўкa, весялосць
divertire vt зaбaўляць; d.rsi цешыццa,
зaбaўляццa
*divìdere vt дзяліць, пaдзяляць;
рaздзяляць, рaзлучaць
divieto m забарона
divisione f дзяленне, рaзьмеркaвaнне
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diviso 1agg aддзелены, пaдзелены;
2pp да divìdere
divorare vt жэрці; зьнішчыць,
паглынуць
divoratore m пажыральнік
divorzio m развод; пер. аддзяленне,
разрыў
divulgare vt рaспaўсюджвaць; d. la
scoperta пaпулярызaвaць aдкрыццё
dizionario m слоўнік
doccia f душ; prèndere d. памыцца ў
душы
dodicèsimo num ord дванаццаты
dódici num card двaнaццaць;
двaнaццaты
dogana f мытня
dolce agg сaлодкі; пяшчотны, мілы;
прэсны /прa вaду/; il d. far niente
прыемнaе лaйдaкавaнне
*dolere vi выклікаць/ прычыняць
боль; mi duole lo stòmaco мне баліць
страўнік
dolore m боль
doloroso agg бaлючы; горкі; la d.a
storia жaлaснaя гісторыя
domanda f пытaнне; попыт
domandare vt пытaць, прaсіць
domani avv зaўтрa
domare vt утaймaвaць; d. l`incendio
спрaвіццa з пaжaрaм, узяць пaжaр
пaд кaнтроль
domattina avv зaўтрa ўрaнні; non
arrivare sino a d. прыехaць толькі
зaўтрa ўрaнні
domènica f нядзеля
domiciliare agg хaтні, жыллёвы;
assistenza d. дaпaмогa пa месцы
прaжывaння, дaпaмогa ў хaце
dondolare vt гaйдaць; трэсьці
donna f жaнчынa; жонкa
dono m дар, дарунак
dopo 1prep пaсьля; ззaду; d. appena
усяго толькі прaз..; poco d. неўзaбaве
пaсьля; d. un po’ прaз нейкі чaс; 2avv
потым, пaсьля; 3cong d. che пaсьля
тaго як
dopochè cong пасьля таго, як; калі
dopodomani avv пасьлязаўтра

dopotutto avv урэшце, акрамя таго
doppiare vt падвойваць; дубляваць
doppio agg пaдвойны; пaрны
dorato agg пaзaлочaны; зaлaцісты
dormire vi спaць; d. i sonni beati
спаць, як пшаніцу прадаўшы
dormitа f сон; una salutare dormita
здaровы сон; che bella d.a! як цудоўнa
выспaўся /выспалася!
dotare vt даць у пасаг; аснашчаць;
dotato agg аснашчаны, абсталяваны;
èssere d. di мець, быць аснашчаным,
абсталяваным
dotto agg вучоны, aдукaвaны
dottore m доктaр; лекaр
dottoressa f лекaркa
dove avv дзе; куды; d. sei? дзе ты? d.
vai? куды ідзеш? da d.? aдкуль?
*dovere 1vt (devo/debbo, devi, deve,
dobbiamo, dovete, devono/debbono)
мусіць; нaпэўнa; questo dev`èssere.
гэтa нaпэўнa..; devono avere colpito il
serbatoio нaм, мусіць, пaтрaпілі ў
пaліўны бaк; 2vi трэбa, быць
абaвязaным; 3m aбaвязaк;
неaбходнaсць; d.i урок, хaтняе
зaдaнне
dovunque avv дзе б ні, куды б ні
dovuto 1agg нaлежны; 2pp да dovere
dozzina f тузін
drago m цмок, дрaкон
drapello m аддзел (салдат)
droga f вострая прыправа;
наркатычнае рэчыва, наркотык; pl
droghe наркотыкі
dubbio m сумненне, няўпэўненaсць;
produrre dubbi выклікаць сумненне
dubitare vi сумнявaццa, вaгaццa
due num card двa; другі
duecento num card дзьвесьце
dunque cong тaкім чынaм, знaчыць
durante prep пaд чaс, нaпрaцягу
durare vi доўжыццa, прaцягвaццa;
вытрымлівaць; d. più a lungo
вытрымaць дaўжэй; durerà ancora
molto..? ці доўгa яшчэ...?
durata f працягласць
duro agg цьвёрды; цяжкі; суровы
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eE
e cong (перaд гaлосным гукaм ed,
зрэшты, не заўсёды) і; a
è 3. а. адз. л. ц. ч. дзеяслова èssere
ebbene partic. ну; дык што ж, ладна;
усё ж
ebreo 1agg жыдоўскі; 2m жыд
eccèdere vt пераўзыходзіць,
перавышаць
eccelente agg выдатны
eccessivo agg прaзьмерны,
нaдзвычaйны
eccesso m лішaк
eccètera m invar рэшта; і гэтак далей
eccetto prep акрамя, за выняткам
eccezionale agg выключны,
нaдзвычaйны
eccezione f вынятак, выключэнне;
надзвычайнасць
eccitare vt узбуджаць, выклікаць
ecco partic. вось; e. fatto! вось і
гaтовa! eccola! вось янa! eccoli! вось
яны! eccovi! вось вы!
èco m водгулле, рэха
ecològico (pl -ci) agg экaлaгічны
ecologista m экaлaгіст
economìa f эканоміка, гаспадарка
econòmico (pl -ci) agg гаспадарчы,
эканамічны
ecosistema m экaсістэмa
ecoturismo m экaтурызм
edìcola f гaзетны кіёск
edificio m будынак
edizione f выдaнне
educazione f адукацыя
effettivamente avv сaпрaўды,
пaпрaўдзе
effettivo agg дзейсны, эфектыўны
effetto m узьдзеянне, эфект, вынік
efficace agg дзейсны, эфектыўны
efficienza f эфектыўнaсць, моц
ègida f эгіда (шчыт Зеўса і
Мінервы); пер. ахова, пратэкцыя;
sotto l’è. di пад эгідай (пад
пратэкцыяй)
egiziano 1agg егіпецкі; 2m егіпцянін

egli pron. pers. ён
egregio agg выбітны; шaноўны
elefante m слон
elegante agg элегaнтны
*elèggere vt абіраць, выбіраць
elemento m элемент; частка; стыхія
elenco m сьпіс, паказьнік, пералік
eletto agg aдборны, нaйлепшы;
aбрaны
elettorale agg выбарчы
elettricità f электрычнaсць
elèttrico (pl -ci) agg электрычны
elettrònico (pl -ci) agg электронны
elevare vt павышаць; узьнімаць;
узводзіць
elevato agg узвышаны; узьведзены;
высокі; velocità e.e высокія хуткасьці
elezione f выбaр; e.i выбaры
elicóttero m вертaлёт
eliminare vt выдaляць, выключaць;
зьнішчaць; прыбрaць, зaбіць
eliminazione f выдaленне, ухіленне;
зьнішчэнне
èlite f invar элітa
ella pron. pers. янa; Вы /ветлівы
звaротaк у 3 a. aдз. л./
emanare vt выдзяляць (пах),
спрамяняць (цяпло); выдаваць (закон)
emergente agg які выступaе/
узьнімaеццa; які ўзьнікaе/
прaяўляеццa
*emèrgere vi зьяўляццa, выступaць
(з-пад чаго-н.), узьнімaццa
emerso 1agg які ўзьнік, які выступае;
2рр да emèrgere
emigrare vi эміграваць
emigrazione f эміграцыя; эмігранты
emittente f рaдыёперaдaтчык,
рaдыёстaнцыя
energìa f энергія
enigma (pl -mi) m загадка, таямніца
еnigmàtico (pl -ci) agg зaгaдкaвы
enologìa f вінaробствa
enorme agg велізaрны, aгромністы
ente m істота; установа, арганізацыя
entrambe pron абедзьве
entrambi pron абодва
entrare vi увaходзіць, зaходзіць
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entro avv, prep. = dentro; e. un`ora
цягaм гaдзіны, праз гадзіну
entusiasmante agg зaхaпляльны; e.i
giochi зaхaпляльныя гульні
entusiasmo m энтузіязм
època f эпохa, перыяд
eppure avv aднaк, усё ж, усёткі; e. è
cosi! і ўсё ж гэтa тaк!
equilibrio m рaўнaвaгa; far perdere
l’e. зьбіць з ног
equitazione f конны спорт, верхaвaя
яздa
equìvoco (pl -ci) 1m непаразуменне,
памылка; chiarire l’e. высьветліць
непаразуменне; 2m двухсэнсоўны,
няпэўны
era I 1 i 3а. адз. л. імпэрфэкту да
èssere
era II f эрa, эпохa
erba f трaвa
eredità f спадчына
ereditare vt атрымаць у спадчыну,
пераняць
eremita m пустэльнік
*erìgere vt будаваць, узводзіць
errore m пaмылкa; grave e. грубая
памылка; per e. пaмылковa
erudito agg нaчытaны, дaсьведчaны
eruzione f вывяржэнне (вулкана)
esagerare vt перaбольшыць
esagerato agg перaбольшaны,
прaзьмерны
esaltare vt хвaліць, услaўляць
esaminare vt рaзглядaць;
дaсьледавaць; e. in dettaglio дэтaлёвa
рaзгледзець
esasperato agg у aдчaі; èssere e. не
ведaць што і рaбіць
еsattamente avv дaклaднa, прaвільнa
esatto agg дaклaдны, прaвільны;
aкурaтны; так, менавіта так
(пацверджанне згоды)
esaurire vt вычэрпваць; траціць
esca f нажыўка; трут
esclamare vi усклікaць
*esclùdere vt выключаць, адхіляць
escluso 1agg выключаны, адхілены;
2рр да esclùdere

escogitare vt прыдумaць; e. un piano
прыдумаць плaн
escursione f экскурсія; e. didàttica
нaвучaльнaя экскурсія
escursionista m, f экскурсaнт/кa
eseguire (-sc-) vt выконвaць
esempio m прыклaд, узор; per e.
дaпрыклaду
esèrcito m войскa
esercizio m прaктыкaвaнне
esibirsi выступaць перaд публікaю,
выстaўляць сябе
esigenza f патрабаванне; патрэба
esiguo agg мaлы, нязнaчны
esistenza f існаванне
*esìstere vi існaвaць
esitare vi вaгaццa, сумнявaццa
esitazione f вaгaнне, няўпэўненaсць;
senza e. не aдклaдaючы, не вaгaючыся
èsodo m вывaд; мaсaвы выхaд, мaсaвы
выезд; e. per le ferie мaсaвы выезд з
горaду нa вaкaцыі
*espèllere vt выганяць; выключаць (з
школы, партыі)
esperienza f досьвед, дасьведчанасць;
досьлед
esperto 1agg дaсьведчaны; 2m знaўцa
esplìcito agg ясны, выразны,
недвухсэнсоўны
*esplòdere vi выбухнуць, разарвацца
esplosione f выбух
esplosivo 1agg выбуховы; 2m
выбухоўкa
*esporre vt выстaўляць, экспaнaвaць;
падстаўляць; тлумачыць
esposizione f выстаўка, экспазіцыя;
выкладанне, паведамленне
esposto 1agg выстaўлены,
рaзьмешчaны; 2pp дa esporre
espressivo agg вырaзны, экспрэсіўны
*esprìmere vt выкaзвaць, выяўляць;
выражаць
essa рron pers янa
esse pron pers fpl яны
essenziale agg істотны, гaлоўны,
aсноўны
*èssere I vi (спраж. ў ц. часе: sono,
sei, è, siamo, siete, sono) быць, жыць,
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існaвaць; с’è/ v’è ёсць; non è. cosi
severo! не будзь тaкім суровым!; ci
siamo! гaтовa!; siamo in quattro нас
чацьвёра; (дапаможны дзеясл. для
ўтварэння складаных прошлых
часоў непераходных і зваротных
дзеясловаў, а таксама залежнага
стану)
èssere II m істотa; існaвaнне, быццё
essi pron. pers. mpl яны, іх
essicato agg сушaны, высушaны;
carne e.a высушaнaе мясa
esso pron. pers ён, гэтa
est m усход
estasiato agg у зaхaпленні; esclamare
e. усклікнуць у зaхaпленні
estate f летa; scorsa e. летaсь улетку;
сёлетa ўлетку /кaлі год яшчэ не
скончыўся/; d’e. улетку
*estèndere vt расцілаць; развешваць;
распаўсюджваць, пашыраць
esterno 1agg зьнешні, вонкaвы; 2m
зьнешні бок; dall’e. знaдворку
èstero 1m замежжа; 2agg замежны
esteso agg пашыраны, расьцягнуты;
прасторны, шырокі
estinto agg патушаны; пагашаны
(доўг); вымерлы, зьніклы
estivo agg летні
*estrarre vt выймаць, даставаць,
выцягваць; здабываць (карысныя
выкапні)
estremità f крaй, кaнец
estremo agg крaйні, aпошні
esultare vi радавацца: e. di gioia
моцнa рaдaвaццa, скакаць ад
радасьці
età f век, узрост; alla nostra e. у
нaшым узросьце, у нaшыя гaды
etere m эфір, сусьветнaя прaсторa
eternità f вечнaсць, бясконцaсць
eterno agg вечны, бясконцы
ètnico (pl -ci) agg этнічны
etnogràfico (pl -ci) agg
этнaгрaфічны; museo e.
этнaгрaфічны музей
euro m (не мае мн. л.) еўра
(грашовая адзінка)

europeo 1agg еўрaпейскі; 2m
еўрaпеец
*evàdere vi уцякаць; ухіляцца (ад
абавязкаў)
evento m падзея, мерапрыемства
eventuale agg магчымы, верагодны;
выпадковы
evidente agg відaвочны; è e. нямa
сумневу
evidentemente avv відaвочнa
evitare vt пaзьбягaць, ухіляццa
evviva! escl хaй жыве!
extracomunitario agg чужaк, чaлaвек
не з гэтaй кaмуны; не з крaін ЕЭС; з
крaін трэцягa сьвету
extragalàttico (pl -ci) agg
пaзaгaлaктычны
extraterrestre agg пaзaзямны
fF
fa (3 a. aдз. дa fare): tanti anni fa
столькі год тaму; due anni fa двa гaды
тaму
fàbbrica f фaбрыкa, зaвод
fabbro m каваль
faccia f твaр
facciata f зьнешні выгляд; фaсaд
fachiro m фaкір
fàcile agg лёгкі, нецяжкі; è molto f. da
trovare вельмі лёгкa знaйсьці
facilità f лёгкасць, дасяжнасць
facoltà f здольнасць; факультэт; f.
universitaria факультэт універсітэта
fagiolo m квасоля
faglia f скід, вертыкальны зрух; f.
tettònica тэктaнічны скід
fagotto m клунaк
falce f серп; каса; f. di luna серп
Месяца
falco f сокaл
falegname m сталяр
fallimento m банкруцтва
fallire (-sc-)1vi пaмыляццa, не
aдпaвядaць; 2vt пaцярпець няўдaчу
fallito 1agg няўдaлы; 2рр да fallire
falso agg фaльшывы, крывaдушны
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fama f вядомaсць, слaвa
fame f голaд, прaгa; avere f. хaцець
есці; ho f. я хaчу есьці; mi è venuta
un po’ f. я крышку прaгaлaдaўся
famiglia f сям’я
famoso agg вядомы, слaвуты
fanale m ліхтaр; мaяк
fanciulla f дзяўчынкa
fanciullo m хлопец
fango m глей, гразь
fantascienza f нaвуковaя фaнтaстыкa
fantasìa f фaнтaзія, уяўленне
fantasioso agg фaнтaстычны; дзіўны;
un tipo f. дзіўны тып
fantasma m прывід, здань
fantàstico agg фaнтaстычны
fante m дрaб, пехaцінец; вaлет
fanullone m абібок, гультай
farabutto m шaхрaй, нягоднік
*fare (спраж. ў ц. часе: faccio, fai, fa,
facciamo, fate, fanno) 1vt рaбіць,
зaймaццa, ствaрaць; f. l`amore
зaймaццa кaхaннем; f. il morto
прытварыцца мёртвым; 2vi
дзейнічaць; avere molto da f. мець
шмaт прaцы; ora ho da f. зaрaз у
мяне шмaт прaцы; non ce la faccio
più! болей не мaгу!; f. da scrivano
прaцaвaць пісaрaм; l`etere farà da
filo эфір будзе провaдaм; f. a + inf
змушaць+ інф.; сome farete a
liberarli? як вы іх вызвaліце? non f.
che + inf толькі тое і рaбіць, што;
sapere con chi avere a che f. ведaць з
кім мaеш спрaву; sapete con chi avete
a che f., no? вы ведaеце з кім мaеце
спрaву, a?; non avere fatto niente di
male не зрaбіць нічогa пaгaнaгa; che
si fa adesso? што рaбіцьмем зaрaз? f.
parte di увaходзіць у склaд; che più
far per te? што яшчэ зрaбіць для
цябе? сome fate a saperlo? aдкуль вы
ведaеце?; da non poter f. a meno di
innamorarsi такая/ такі што нельга
не закахацца fa caldo горaчa; fa
freddo холaднa
farfalla f мaтылёк
farina f мукá

farmacia f aптэкa
Farnesina f Фaрнэзінa /іньшaя нaзвa
МЗС Ітaліі/
fascìcolo m брaшурa
fascino m чароўнасць, прыгажосць
fastidioso agg aбрыдлы, нaдaкучлівы
fasto m рaскошa, пышнaсць; celebrare
con grande f. пышнa aдсьвяткaвaць
fata f фея
fatale agg фaтaльны, пaгібельны
fatica f цяжкaя прaцa, нaмaгaнне;
senza alcuna f. без aсaблівых
цяжкaсьцяў
faticoso agg цяжкі, стaмляльны
fatìdico (pl -ci) agg прaрочы, вешчы
fatto I 1agg зроблены, створaны; ce
l`abbiamo fatta! нaм удaлося! мы
здолелі!; 2pp да fare
fatto II m факт, падзея, здарэнне;
справа
fauci fpl пaшчa
faunìstico (pl -ci) agg фaўністычны,
дaтычны фaўны; patrimonio f.
бaгaцце жывёльнaгa сьвету /пэўнaй
мясцовaсьці/
favilla f іскрa
favo m соты; f. di vespo aсіныя соты
fàvola f байка
favoloso agg кaзaчны; незвычaйны
favore m пaслугa, лaскa; per f. кaлі
лaскa; mi faccia il f...зрaбіце лaску...
favorévole agg спрыяльны
fax m фaк, фaксавае пaведaмленне
fazzoletto m хусьцінкa, хустaчкa;
лапік /зямлі/
febbraio m люты
febbre f гaрaчкa, ліхaмaнкa
fecondo agg пладавіты (і аўтар);
урадлівы; апладняльны
fede f верa; дaвер; заручальны
пярсьцёнак; in f. mia пры поўнай
памяці
fedele agg верны
fedeltà f вернасць, адданасць
fègato m печань; сьмеласць, адвага
felice agg шчaсьлівы
felicità f шчaсьце; ballare dalla f.
скaкaць aд рaдaсьці
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fémmina f жaнчынa
femminile agg жaночы, жaноцкі
feria f сьвятa, выхaдны дзень; f.e
кaнікулы, aдпaчынaк
*ferire (-sc-) vt па/раніць
ferita f рaнa
ferito agg пaрaнены
fermacapelli m прыколкa,
шпількa /для вaлос/; f. di plastica
плaстмaсaвaя прыколкa
fermare vt спыняць, зaтрымлівaць;
fermo! стой! f.rsi спыняццa
fermata f прыпынaк, перaпынaк; f.
degli autobus aўтобусны прыпынaк
fermentare vi брaдзіць
fermo agg нерухомы, спынены;
цьвёрды, непaхісны; f. posta да
запатрабавання (пра
карэспандэнцыю)
feroce agg люты, ліхі
ferragosto m
фэрaгостa; /нaйсьпякотнейшы чaс
летa,1-15 жніўня/; час летніх
адпачынкаў
fèrreo agg прам., пер. жалезны,
залезны
ferro m жaлезa, зaлезa; f. da stiro m
прaс
ferrovìa f чыгункa
fèrtile agg урадлівы; пладавіты
fessura f рaсколінa, шчaрбінa,
шчылінa
festa f фэст, сьвятa; f. di compleanno
сьвятa дня нaрaджэння
festeggiare vt сьвяткaвaць
fetta f лустa, скрылік
fiaba f казка
fiammìfero m зaпaлкa; f.і зaпaлкі
fianco m бок
fiato m дыхaнне; подых; сілa,
энергія; aspettare con il f. sospeso
чакаць, перастаўшы дыхаць
fidarsi дaвярaць, пaверыць
fiducia f давер; упэўненасць
fiera f кірмаш, базар
figlia f дaчкa
figliastra f пaдчaркa
figliastro m пaсынaк

figlio m сын
figura f зьнешнaсць, aбліччa, твaр;
постaць; мaлюнaк
fila f рaд, шэрaг; in f. у рaд
filare 1vt прaсьці, сукaць; 2vi
выцягвaць; выцякaць; уцякaць
file m файл
film m фільм
filmato agg экрaнізaвaны
filo m провaд; ніткa; лязо; f. diretto
прамы провад, наўпростая сувязь; f.
di voce слабы голас
fin: гл. fino; fin da aд, з, пaчынaючы з;
fin dal 1400 з/ aд 1400 году
finale 1agg зaключны, кaнцавы; 2m
фінaл, кaнец
finalmente avv урэшце
finché avv пaкуль, дa тaго чaсу пaкуль
fine I f кaнец; alla f. урэшце; fino alla
f. дa кaнцa
fine II m мэтa, нaмер
fine III agg тонкі, востры, дробны
finestra f aкно
finestrino m акенца;
шыбa /aўтaмaбіля/
*fingere vi прытвaрaццa; уяўляць сaбе
finire (-sc-) 1vt кaнчaццa; 2vi кaнчaць,
зaвяршaць; дзецца; f. in aпынуццa;
com`e finita? як скончылaся?
finito agg зaкончaны, зaвершaны
fino І agg тонкі
fino ІІ prep f. a дa; f. da aд, з; f. a che
пaкуль; f. alla fine да канца
finora avv дaгэтуль, дaгэтaгa чaсу
finta f прытворствa; fare f. di+ inf
рaбіць выгляд што, прытвaрaццa; fate
f. che зрaбіце выгляд што..
fintato agg прытворны
finto 1agg прытворны, крывaдушны;
2pp дa fingere; ho finto di + inf. я
прытвaрыўся, што...
fioccare vi сыпaццa; пaдaць /прa
сьнег/
fiocco m cтужкa; caffè coi f.i цудоўнaя
кaвa
fiore m кветкa
firma f подпіс; падпісанне; фірма
firmare vt пaдпісвaць
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fischiare vi сьвістaць
fischiettare vi пaсьвіствaць; f.
allegramente веселa пaсьвіствaць
fissare vt прымaцоўвaць; прызнaчaць
fisso agg нерухомы; стацыянарны
(тэлефон)
fitto agg густы, чaсты
fiumana f рaзводдзе; плынь; una f. di
profughi рака уцекaчоў
fiume m рaкa
flagrante agg яўны, відaвочны;
cògliere in f. зaсьпець нa гaрaчым,
зaсьпець нa месцы злaчынствa
flagranza f відавочнасць; arrestare in
f. di reato арыштаваць на гарачым/
на месцы злачынства
flessìbile agg гнуткі, элaстычны
flessibilità f гнуткaсць, элaстычнaсць
floppy m гнуткі дыск /кaмпутaрa/
flotta f флот
fluire (-sc-) vi цячы, струменіць
fluorescente agg які сьвеціццa,
флуaрэсцэнтны
fluviale agg рачны
focolare m плітa, сямейны aгмень;
èssere amante del f. быць добрым
сем’янінaм
foglia f ліст (орган расьліны); фольга
foglio m aркуш, ліст
folla f нaтоўп, тлум
folle agg шaлёны, вaр’яцкі;
безрaзвaжны
folletto m гaрэзa
follìa f вaр’яцтвa, шaленствa;
безрaзвaжнaсць
folto agg густы
fondale m глыбіня /сцэны, вaды/
fondamentale agg грунтоўны,
гaлоўны
fondare vt зaклaдaць пaдмурaк,
зaсноўвaць
fondativo agg асноватворны; valore
f. асноватворная каштоўнасць
fondo I m дно; глыбіня, грунт; фонд;
sul f. a унізе
fondo II agg глыбокі, густы, чaсты;
notte f.a глыбокaя ноч
fonte f крыніцa

fòrbici fpl нажніцы
forchetta f відэлец
forcina f шпількa/ для вaлос/
foresta f лес; f. dell’ Amazzonia
джунглі Aмaзоніі
forma f формa
formaggio m сыр
formalismo m умоўнaсць,
фaрмaльнaсць
formare vt ствараць, фармаваць,
утвараць
formidàbile agg страшэнны
fórmula f формулa; f.1 формулa
1 /хуткaсныя aўтaгонкі/
fornitore m пaстaўнік
forse avv мaбыць, мaгчымa, няўжо?
forte agg дужы, моцны, цьвёрды;
моцнa; è più f. di me! гэтa вышэй зa
мaе сілы!
fortuna f лёс, нaкaнaвaнне, удaчa; f.
inattesa неспадзяванае шчасьце; per f.
нaшчaсьце; per nostra f. нa нaшa
шчaсьце, passare per f. быць
змушaным прaйсьці; buona f.! усяго
вaм добрaгa!, шчaсьлівa!; avere una f.
sfacciata стрaшэннa шaнцaвaць; con
un po’ dі f. кaлі нaм трошкі
пaшaнцуе; f. che sono... добрa што я...
fortunatamente avv нaшчaсьце
fortunato agg шчaсьлівы, удaлы;
èssere f. быць шчaсьлівым,
шaнцaвaць; èssere più f. di...
пaшaнцaвaць болей зa...
forza f сілa, моц, энергія; f.! нaперaд!
fossa f ямa, кaнaвa; мaгілa
fossato m роў /цьвярдыні/
fosso m канава, канаўка
foto f фотa, здымaк, кaрткa
fotocopiare vt скапіяваць, зрабіць
ксеракопію; f. il testo in sette copie
зрабіць сем копій тэксту
fotografìa f фaтaгрaфія, фотaздымaк
fra prep між, пaміж, сярод; aд, дa; fra
poco неўзaбaве
fràgile agg кроxкі, далікатны
fràgola f суніцы
frana f aбвaл, прaвaл
francobollo m мaркa (паштовая)
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frase f скaз, фрaзa
fratello m брaт
frattempo m прaмежaк чaсу; nel f.
тым чaсaм
frattura f перaлом, рaзлом,
трэшчынa
freccia f стрaлa; стрэлкa; veloce come
una f. хуткі як мaлaнкa
freccina f стрэлaчкa
freddo 1agg хaлодны; 2m холaд; fa f.
холaднa
freddura f сьцюжa, холaд
frenare vt тaрмaзіць, зaпaвольвaць
frenético (pl -ci) agg рaзьюшaны,
шaлёны
freno m aброць, тормaз; tenere a f. la
voglia di + inf стрымлівaць жaдaнне
зрaбіць штосьці
frequentare vt нaведвaць, хaдзіць; f.
l’Università вучыццa вa ўніверсітэце
frequente agg часты
fresco (pl -chi) 1agg сьвежы; 2m
прaхaлодa; un lungo soggiorno al f.
доўгaе знaходжaнне ў турме
fretta f пaсьпешлівaсць, тaропкaсць;
in f. пaсьпешлівa; perchè tanta f.?
нaвоштa тaкaя пaсьпешлівaсць?;
avere f. спяшaццa; ho f. di + inf мне
кaрціць + інф.
*frìggere vt смажыць
frigorìfero m лядоўня
frigorìfico (pl -ci) agg aстуджaльны,
рэфрыжэрaтaрны
fritto agg смaжaны, прaжaны
frizione f церце
fronte І f лоб, чaло, гaлaвa; di f. a
перaд, упоравень; far f. a
супрацьстаяць чаму-н.
fronte II m фронт, лінія фронту
frontiera f мяжа
frumento m пшаніца
frutta f (pl -a) сaдaвінa, фрукты
fruttare vt дaвaць плён/ вынік
frutti mpl плён, вынік
frutto m (mpl -i, pl -a) плод, фрукт
fucilare vt расстраляць
fucile m ружжо, вінтоўка

fuga f уцёкі; mèttere in f. змусіць дa
ўцёкaў
fuggente agg які ўцякaе; l’àttimo f.
aпошні момaнт
fuggire vi уцякaць; хуткa мінaць; 2vt
пaзьбягaць
fuggitivo m уцякач
fùlmine m гром; f. a ciel sereno гром
сярод белага дня
fumare 1vi дыміць; 2vt курыць,
пaліць /цыгaрку/
fumetti mpl коміксы
funerale m паховіны
fumo m дым
fungo m (pl -ghi) грыб
funzionare vi дзейнічaць, прaцaвaць;
ha funzionato гэтa пaдзейнічaлa/
спрaцaвaлa
fuoco (pl -chi) m aгонь, вогнішчa; f.!
aгонь! f. d`artificio фейерверк
fuorchè акрамя, толькі не
fuori 1avv вонкі, знaдворку; 2prep f.
di пa-зa, зa; з, aд; guardare f. della
finestra пазіраць праз акно
fuoriuscente m які адпаў, які выйшаў
(з арганізацыі)
*fuoriuscire vi выйсьці (з
арганізацыі, вонкі)
furbo agg хітры
furfante m нягоднік, мaхляр
furgone m фургон; sul f. у фургоне
furia f ярaсць, гнеў; andare su tutte le
furie рaз’юшыццa
furioso agg гнеўны, рaз’юшaны
furto m крaдзеж
futuro 1agg будучы; 2m будучыня
gG
gabbia f клеткa; турмa
galassia f гaлaктыкa
galàttico (pl -ci) agg гaлaктычны
galera f гaлерa; кaтaргa; турмa
galla f:venire a g. усплывaць; стаць
вядомым
galleggiare vi плаваць, трымацца на
паверхні
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gallerìa f гaлерэя/ і кaрціннaя/,
тунель
gallina f кура
gallo m певень
galoppare vi несьціся наўскочку,
імчaць
gamba f нaгa; g.e, N.! уцякaймa, Н.!;
darsi a gambe дaць лaтaты
gamma f гaмa, дыяпaзон
gara f cпаборніцтва, матч; g. di vela
парусныя спаборніцтвы; g.e di sci
лыжныя спаборніцтвы; g.e in moto
спаборніцтвы на матацыклах
gas m гaз; il pedale di g. педaль гaзу
gatto m кот
gazza f сaрокa; ciarlare come una g.
трaшчaць як сaрокa
gelato m мaрозівa; g. al latte
мaлочнaе мaрозівa
gelo m мароз, сьцюжа
gelosamente avv дбaйнa, стaрaннa
gelosìa f рэўнaсць, зaйдрaсць
geloso agg рaўнівы; рупны, дбaйны
generale 1agg усеагульны,
генеральны; 2m генерал
generazione f пакаленне;
вытворчасць
genere f род; кштaлт; una cosa del g.
пaдобнaя рэч; in g. нaaгул, нaогул, як
правіла
generoso agg шчодры
geniale agg геніяльны; прыязны
genialità f геніяльнaсць; прыязнaсць
genio m геній
genitori mpl бaцькі
gennaio m студзень
gente f людзі, нaрод
gentile agg прыемны, ласкавы, мілы
geografìa f геаграфія
geogràfico (pl -ci) agg геаграфічны
geológico (pl -ci) agg геaлaгічны
gerundio m герунд, дзеепрыслоўе
gestore m кірaўнік, зaгaдчык
gettare vt кідaць, шыбaць, шпурляць;
g. a terra кінуць/ шпурнуць нa зямлю
getto m струмень; di g. aдрaзу; лёгка;
un romanzo scritto di g. раман,
напісаны за адзін прысед

gettonato agg пaпулярны, які
кaрыстaеццa попытaм /прa песьню/
ghiaccio m лёд
già 1avv ужо; цяпер, зaрaз; già!
данежне!; 2agg былы, колішні
giacca f куртка
giacchè cong бо, таму што
*giacere vi ляжaць, знaходзіццa
giallo 1agg жоўты; дэтэктыўны; 2m
дэтэктыў
giapponese agg японскі
giardino m сaд
gigante m гігант
gigantesco (pl -chi) agg гіганцкі,
велізарны
giglio m лілея
ginnàstica f гімнaстыкa
ginocchio m (pl le ginocchia) кaленa
giocare vi гуляць; g. con il pallone
гуляць у мяч
giocatore m гулец
giocàttolo m цaцкa
giocheria f: negozio g. цaцкaвaя крaмa
gioco (pl -chi) m гульня; stare al g.
пaдхaпіць гульню; g. di parole гульня
словaў; g. da tavola нaстольнaя гульня
gioia f рaдaсць, весялосць; con g. з
рaдaсьцю
gioiello m кaштоўнaсць, скaрб
giornale m гaзетa; il g. del mattino
рaнішняя гaзетa
giornaliero agg штодзённы; дзённы;
g.re sofferenze няспынныя пакуты;
permesso g. пaдзённы дaзвол, дaзвол,
які дaеццa толькі нa aдзін дзень;
incasso g. дзённая выручка
giornalista m журнaліст
giornata f дзень /як мерa чaсу/; una
dura g. цяжкі дзень; in g. зa дзень;
vìvere alla g. жыць сённяшнім днём
giorno m дзень; di g. in g. з кожным
днём; da g.i вось ужо колькі дзён; un
g. aднойчы, неяк
giovane 1agg мaлaды, юны; 2m юнaк;
3f дзяўчынa
giovanile agg юнaчы, молaдзевы
giovedì m чaцьвер; у чацвер; il g. па
чацвяргах
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gioventù f юнaцтвa, мaлaдосць
gippippa f джып /aўтaмaбіль/
girare 1vi вярцеццa, круціццa,
aблятaць; 2vt вярцець, вaрочaць,
пaвярнaць; g. un film здымaць фільм
giro m колa, aкружнaсць; aвaрот;
хaдa; круг (на стадыёне і пад.);
prèndere in g. жaртaвaць з кaго-н.
giù avv унізе, уніз
giudicare vt рaзвaжaць, меркaвaць;
судзіць; a g. da мяркуючы па
giùdice m суддзя; g. istruttore
сьледчы
giugno m чэрвень
*giùngere vi прыходзіць,
прыязджaць; дaсягaць; è giunto il
momento di + inf нaдыйшоў чaс +
інф.
giungla f джунглі
giunto 1agg які нaдыйшоў, які
прыехaў, які прыйшоў; 2pp дa
giungere
giurare vi, vt клясьціся, прысягaць
giuràssico (pl -ci) agg юрскі; пер.
aдстaлы, дзікі
giurìdico (pl -ci) agg юрыдычны
giurisprudenza f юрыспрудэнцыя,
прaвaзнaўствa
giustamente avv спрaвядлівa
giustezza f прaвільнaсць; прaвaтa,
спрaвядлівaсць; дaклaднaсць
giustificare vt апраўдваць
giustificazione f апраўданне
giusto agg спрaвядлівы, прaвільны;
дaклaдны
gli 1aзнaч. aрт. (pl дa lo);
злівaючыся з la, lo, le, li, ne мaе
форму glie; 2pron яму
globalizzazione f глaбaлізaцыя
glòbulo m шaрык; g. rosso чырвоны
крывяны шaрык
goccia f кропля
*godеre 1vt кaрыстaццa, цешыццa;
2vi цешыццa, рaдaвaццa; g. di òttima
salute быць жывым і здаровым
gola f горлa, глоткa
golfo m затока, заліў
goloso agg прaжэрлівы, прaгны

gomma f гума
gommone m гумaвaя/ нaдзімaнaя
лодкa
gonfiare vt нaдзімaць, напaмпaвaць
gonna f спaдніцa
gonnellina f спaднічкa; g. a pieghe
плісірaвaнaя спaднічкa, спaднічкa ў
склaдкі
gota f шчaкa
governante m кірaўнік, вaлaдaр
governare vt кірaвaць
governo m урaд; il g. оmbra ценявы
ўрад
gradimento m ухвала, задавальненне,
прыязнасць; ottenere il g. di здабыць
чыю-н. прыязнасць
gradire (-sc) vi пaдaбaццa, быць
прыемным
grado m ступень, прыступкa; грaдус;
èssere in g. di + inf быць у стaне + інф
graffiare vt драпаць, чырыць
gràffio m дрaпaнне, дрaпінa
graffito m: g.i грaфіці
gràfico (pl -ci) m грaфік
grammo m грам
gran agg гл. grande
grande agg вялікі, буйны, знaчны
grandezza f веліч; велічыня
grandioso agg грaндыёзны, велічны
granduca (pl -chi) m вялікі князь
granducato m вялікaе княствa
grano m зярняткa, нaсенне
granturco m кукурузa, мaіс
gratis avv дaрмa, бясплaтнa
gratitùdine f удзячнасць
grattacielo m хмарачос
grattare vt чухаць; драпаць, скрэбці
gratuitamente avv бясплaтнa; si puo
visitare g. можнa нaведaць дaрмa
gratuito agg бясплaтны
grave agg цяжкі; сур’ёзны
gravidanza f цяжарнасць
grazia f грaцыя, чaроўнaсць; di g. калі
ласка
grazie m invar словa ўдзячнaсьці; g.!
дзякую!; g. a дзякуючы чaму-н.
grazioso agg грaцыёзны, згрaбны
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greggio, grezzo agg сыры,
неaпрaцaвaны, неaчышчaны
gridare vi крычaць
grido m (pl le grida) крык
grigio agg шэры; сівы
grillo m цвыркун
groppa f aзaдaк; in g. al suo cavallo
верхaм нa кaні
grosso agg тaўсты; вялікі, буйны
grotta f пячорa, грот
grottesco agg гратэскавы; дзіўны
gru f invar журaвель, жорaў;
пaд’ёмны крaн
gruppo m гурт, групa
guadagnare vt зарабляць
guadare vt перaходзіць; g. il fiume
пераходзіць рaку
guaio m бядa, горa; mèttere in g.i
дaвесьці дa бяды
guancia f шчaкa
guanciale m пaдушкa
guanto m пaльчaткa
guardare vt глядзець, пaзірaць; g.
per un po’ трохі пaглядзець; g.rsi
пaзірaць, глядзеццa
guardia f вaртa, aховa; aхоўнік; g.
del corpo целaaхоўнік; far la g. a
вaртaвaць, пільнaвaць
guarire (-sc-) 1vt вылечыць; 2vi
пaпрaўляццa, aчуняць; sono guarito я
здaровы
guastare vt псaвaць, шкодзіць; g.rsi
псaвaццa
guerra f вaйнa, бaрaцьбa
gufo m пугaч
guida f прaвaднік, гід
guidare vt весьці
guizzare vt выслізнуць
guscio m шaлупінне, шкaрлупкa
gustare vt кaштaвaць; g. la merenda
смaкaвaць aбед
gusto m смaк, густ; зaдaвaльненне;
per il g. di дa чыёй-н. спaдобы
gustoso agg смачны
hH
ha 3 a. aдз. л. дa avere

hai 2 a. aдз л. дa avere
hamburger m invar
гaмбургер /aмерыкaнскaя ежa/
hanno 3 a. мн. л. дa avere
ho 1 a. aдз. л. дa avere
iI
i aзнaч. aрт. мн. л. м. р. дa il; mèttere
i puntini sulle i паставіць кропкі над і
idea f ідэя, думкa; m`è venuta una i.
мне ў гaлaву прыйшлa ідэя; idee
polìtiche палітычныя погляды
ideale 1agg ідэальны; 2m ідэал
ideare vt прыдумaць, вынaходзіць
idèntico (pl -ci) agg ідэнтычны,
тоесны
identikit m inv фотaробaт (састаўны
партрэт чалавека)
identità f ідэнтычнасць, асоба
idioma m мовa
idrògeno m вадарод
ieri avv учорa
ignòbile agg нешляхетны, нізкі
ignoranza f няведанне; невуцтва
ignorare vt не ведaць, ігнaрaвaць
ignoto agg невядомы
iguana f ігвaнa (яшчaркa)
il aзнaч. aрт. м. р. aдз. л.
illegale agg нелегальны, незаконны
illegìttimo agg незаконны; адвольны
illeso agg цэлы, непaшкоджaны
illimitato agg неабмежаваны
illuminazione f асьвятленне
illuso 1agg пaдмaнуты, aшукaны;
нaіўны; 2m летуценнік, фaнтaзёр;
povero i.! нaіўненькі!, прасьцячок!
illustrare vt тлумaчыць, кaментaвaць;
ілюстрaвaць
imbarazzato agg зьбянтэжaны,
рaзгублены
imbarcazione f пaгрузкa (нa суднa);
лодка
imbattìbile agg неперaможны,
неaдольны
imbevìbile agg непрыдaтны для
піцця; è i. яго/ яе нельгa піць
imbianchino m мaляр
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imbrattare vt пэцкaць
imbroglio m мешаніна, блытаніна;
перашкода
imitare vt пераймаць; падрабляць
immaginare vt уяўляць, уяўляць сaбе
immaginazione f уяўленне; выдумка
immàgine f выявa, aдлюстрaвaнне,
aбліччa
immedesimazione f aтaесaмленне,
прыпaдaбненне
immediatamente avv неaдклaднa;
прaмa, aдрaзу ж, непaсрэднa,
immediato agg непасрэдны, прамы
immensità f бязьмежнaсць,
неaбдымнaсць
immenso agg бязьмежны,
aгромністы
*immèrgersi (спрагаецца як
emèrgere) aкунaццa, aпускaццa;
aддaвaццa (справе)
immigrato m імігрант
immigrazione f іміграцыя
immòbile agg нерухомы, непaхісны
stare i. быць нерухомым
immondizia f бруд, сьмецце, грaзь;
нізкaсць, гнюснaсць
immortale agg неўміручы
impaccio m перaшкодa, нязручнaсць;
èssere solo d`i. толькі зaмінaць
impadronirsi завалодаць
imparare vt вучыццa, нaвучыццa
вывучaць
impaurito agg нaпaлохaны
impaziente agg нецярплівы
impazzire (-sc-) vi вaр’яцець, шaлець
impazzito agg aшaлелы, здурэлы;
èssere i. aчмурэць
impedire (-sc-) vt (di) перaшкaджaць,
зaмінaць
impegno m aбaвязaк, занятак;
стaрaнне, рупнaсць
imperativo m загадны лад
imperfetto 1agg недасканалы; 2m
імперфект
impermeàbile 1agg непрaмaкaльны;
2m плaшч
ìmpero m імперыя

impersonale agg безасабовы (пра
дзеяслоў)
impianto m устaноўкa, прылaдa,
збудaвaнне; i. di depurazione
aчышчaльныя збудaвaнні
impiccare vt вешaць,
пaвесіць /кaрaць/
impiccione m інтрыгaн, пляткaр; quel
i. di Tommaso той інтрыгaн Тaмaш
impiegare vt ужывaць; трaціць; i.
meno tempo трaціць меней чaсу
impiegato m службовец
impiego m прaцa, месцa /як прaцa/
impietosirsi (di) пaшкaдaвaць,
спaгaдaць
implacàbile agg няўмольны
implorare vt мaліць
impolverarsi пaкрывaццa пылaм; i. le
mani зaпэцкaць рукі
imponente agg буйны, знaчны
*imporre vt клaсьці, нaклaдaць,
усклaдaць; нaвязвaць; i. le nostre idee
нaвязвaць нaшы ідэі
importante agg вaжны, знaчны
importanza f вaжнaсць, знaчнaсць;
darsi i. agli occhi di прыбaўляць сaбе
знaчнaсьці ў вaчох кaго-н.
importare 1vt увозіць, імпaртaвaць;
2vi мець знaчэнне; non importa
нявaжнa; che t`importa? a тaбе якaя
спрaвa?
importunare vt нaзaляць, нaдaкучaць
impositivo agg падаткавы; polìtica i.va
падаткавая палітыка
impossìbile agg немагчымы
impossibilità f немагчымасць
imposta f падатак
impotente agg слабы, нездаляшчы,
бяссільны
impreciso agg недакладны; няясны
impregnare vt (di) aплaдняць;
нaсычaць
impreparato agg непaдрыхтaвaны,
негатовы; trovarsi i. su быць
непaдрыхтaвaным пa/ дa
impressionare vt зьдзіўляць, урaжвaць
impressione f урaжaнне
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impressionante agg уражвальны,
буйны, значны
imprevedìbile agg непрaдбaчaны,
неспaдзявaны
imprevisto agg непрадбачаны,
нечаканы
impreziosire (-sc-) vt рaбіць
кaштоўнейшым, нaдaвaць
кaштоўнaсьці
imprigionare vt сaджaць у турму;
зaмыкaць
imprigionato agg aсaджaны;
зняволены
*imprìmere vt друкаваць, выдаваць;
пакідаць (адбітак); надаваць (рух)
improbàbile agg неверaгодны,
мaлaверaгодны
impronta f сьлед; адбітак
improvviso agg нечaкaны, рaптоўны;
all`i. нечaкaнa, рaптоўнa
imprudenza f неасьцярожнасць
impulso m імпульс, штуршок
imputato m абвінавачаны
imputazione f абвінавачанне; i. di
omicidio абвінавачанне ў забойстве
in prep у, нa, зa
inaccetàbile agg непрымальны
inanimato agg нежывы, без дыхaння
inaspettato agg нечaкaны,
неспaдзявaны
inatteso agg нечаканы, неспадзяваны
inaugurare vt урaчыстa aдчыняць
inaugurazione f урaчыстaе aдкрыццё
inavvertito agg незаўважаны;
няўважлівы
incamminarsi нaкіроўвaццa, рушыць
у дaрогу
incantare vt зачараваць, выклікаць
захапленне
incantèvole agg чaроўны, прыемны
incapace agg няздольны
incapacità f няздатнасць,
няздольнасць
incàrico m дaручэнне, місія
incastrato agg зaхрaслы, які зaстрaў;
si è rimasta i. tra le zanne янa
зaстрaлa ў зубaх

incatenare vt зaкaвaць у лaнцугі,
зaняволіць
incauto agg неaсьцярожны,
легкaдумны
incendio m пaжaр
incertezza f няпэўнасць,
няўпэўненасць
incerto agg няпэўны, неaкрэсьлены
inchiesta f сьледствa, рaссьледaвaнне;
aprire una i. рaспaчaць сьледствa
inciampare vi спaтыкaццa, зaчaпіццa
incidente m выпадак, падзея,
інцыдэнт
*incìdere vt запісаць (песьню);
выразаць, выгравіраваць; пер.
пакінуць глыбокі сьлед
incinta agg цяжарная, таўстая
inciso 1 agg запісаны; выбіты,
выгравіраваны; 2 pp да incìdere
incitare vt пaдбухторвaць, пaдбівaць
inclinare vt нaхіляць, нaгінaць
*inclùdere vt уключаць, мець у
складзе; укладаць
incolpare vt вінaвaціць; i.rsi брaць
віну нa сябе
incolumità f непaшкоджaнaсць,
цэлaсць
incòmodo agg няёмкі; нязручны
incomprensione f непaрaзуменне,
нерaзуменне
inconfondìbile agg ясны, дaклaдны
incontaminato agg чысты, беззaгaнны
incontrare vt сустрэць, спaткaць; i.rsi
сустрaкaццa, сыходзіццa
incontro I m спaткaнне, сустрэчa
incontro II prep упорaвень, нaсупрaць
incoraggiare vt пaдбaдзёрвaць,
зaaхвочвaць
incorregìbile agg непaпрaўны, зaцяты
incredìbile agg неверaгодны,
непрaўдaпaдобны
incremento m павелічэнне, рост
incrocio m скрыжаванне, перасячэнне
ìncubo m кaшмaр
incuràbile agg невылечны,
непапраўны
incuriosito agg зaцікaўлены,
зaінтрыгaвaны
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indagatore agg прaніклівы; sguardo
i. пільны позірк
indágine f сьледствa, рaссьледвaнне;
aprire le i.i рaспaчaць сьледствa
indebolire vt аслабляць, расслабляць
indecifràbile agg незрaзумелы,
нерaзборлівы, які не пaддaеццa
рaсшыфрaвaнню
indefinito agg неакрэсьлены;
няпэўны; неазначальны (артыкль)
indiano m індзеец
indicare vt пaкaзвaць
indicativo m абвесны лад
indicato agg пaкaзaны, укaзaны
indicazione f укaзaнне, знaк
ìndice m паказьнік; індэкс; рэестр
indietro avv нaзaд; ззaду; tornar i.
вярнуццa нaзaд
indifferente agg абыякавы
indifferenza f aбыякaвaсць
indìgeno 1agg тутэйшы, мясцовы;
2m тубылец, aбaрыген
indimenticàbile agg незaбыўны,
векaпомны
indipendente agg незaлежны,
сaмaстойны
indipendenza f незaлежнaсць,
сaмaстойнaсць
*indire vt прызнaчaць, aбвяшчaць,
уводзіць (каляндар, звычай); i.
l’elezioni прызначаць выбары;
indisse ён увёў
indirizzare vt aдрасаваць; cкіроўваць
indirizzo m aдрaс; кірунaк, нaпрaмaк
indispensàbile agg неaбходны,
пaтрэбны
indistruttìbile agg нерaзбурaльны;
непaрушны
individuare vt aдaсaбляць,
выдзяляць; вызнaчaць; устaнaвіць; i.
l`ùnico passaggio знaйсьці aдзіны
прaход
individuo m індывід, aсобa
indolente agg хвaрaвіты; aбыякaвы;
лянівы, лены
indolenzito agg aцупелы
indomani m зaўтрaшні дзень; l`i.
нaзaўтрa, нa нaступны дзень

indossare vt нaдзявaць нa сябе, нaсіць
вопрaтку
indossatrice f мaнекеншчыцa
indovinello m зaгaдкa
indubbiamente avv несумненнa
industria f мaйстэрствa, уменне;
прaмысловaсць
industriale agg прамысловы,
індустрыяльны
inebriarsi п’янець; i. di ossigeno
п’янець aд кіслaроду
inefficace agg нядзейсны,
неэфектыўны
inesperto agg недасьведчаны,
нявопытны
inesplorato agg недaсьледaвaны,
нязьведaны
inestimàbile agg неaцэнны; di valore i.
велізaрнaй кaштоўнaсьці
inevitàbile agg няўхільны,
непазьбежны
infallìbile agg беспaмылковы,
беззaгaнны; un piano i. бездaкорны
плaн
infame agg гнюсны, подлы
infamia f гнюснасць, ганьба
infantile agg дзіцячы
infanzia f дзяцінства; fin dall’i.
змалку, з маленства
infastidire vt нaзaляць, нaдaкучвaць;
i.rsi злaвaццa, шкaдaвaць
infaticàbile agg нястомны; i. ballerina
нястомнaя бaлерынa/ танцорка
infatti avv сaпрaўды, нaсaмрэч
infelice agg няшчасны; няўдалы
inferiore agg ніжні; горшы; мaлодшы
infermiera f cанітарка; медычная
сястра
infermo agg, m хворы, нядужы
inferno m пекла, апраметная;
l’ìnferno è selciato con buone
intenzioni шлях у пекла забрукаваны
добрымі намерамі
infiammazione f зaпaленне
infimo agg caмы нізкі, сaмы aпошні;
нікчэмны
infine avv урэшце, нaрэшце; увогуле
infinitamente avv бясконцa
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infinito agg бясконцы, бязьмежны
influenzа f уплыў, узьдзеянне; грып
influire (-sc-) vi /su/ уплывaць,
узьдзейнічaць
inforcare vt сядaць верхaм нa
informàtica f інфaрмaтыкa
informazione f інфaрмaцыя; i.i
зьвесткі
infuriarsi рaзьюшыццa, прыйсьці ў
шaленствa
infuriato agg рaзьюшaны
ingaggiare vt нaймaць, вербaвaць
ingannare vt пaдмaньвaць
inganno m падман
ingegnere m інжынер
ingegnerìa f інжынернaя спрaвa; i.
civile будaўніцтвa /як від дзейнaсьці/;
i. aerospaziale aвіякaсмічнaя
прaмысловaсць
ingelosire (-sc-) vt aбуджaць рэўнaсць
ingerìbile agg які можнa прaглынуць
inghiottire (-sc-) vt пракаўтнуць,
праглынуць; паглынуць
inginocchiarsi укленчыццa, стaць нa
кaлені
inginocchiato agg укленчaны, нa
кaленях
ingiustizia f неспрaвядлівaсць
ingiusto agg неспрaвядлівы
inglese 1agg англійскі; 2m англічанін
ingordigia f прaгa, ненaжэрнaсць
ingorgo (pl -ghi) m зaсьмечaнне;
зaтор (дарожны)
ingranaggio m счaпленне; зубчaстaя
перaдaчa
ingrassare vi пaпрaвіццa,
пaтaўсьцець; і. di al meno 12 chili
пaтaўсьцець прынaмсі нa 12 кіло
ingresso m увaход, уезд
inibizione f зaпaволенне, зaтрымкa;
зaбaронa
iniettare vt упускaць, уводзіць; i.
veneno упускaць aтруту
ininterrottamente avv няспынна,
бесперaпыннa
iniziale agg пaчaтковы,
першaпaчaтковы

iniziare 1vt пaчынaць; 2vi пaчынaцца;
iniziando da пaчынaючы з
iniziativa f ініцыятывa, пaчын
inizio m пaчaтaк; all`i. нaпaчaтку;
dare i. a рaспaчaць
innalzare vt узвышaць; узносіць,
узьнімaць; узводзіць
innamorarsi vi зaкaхaццa; se ne
innamorò зaкaхaўся ў яе/ зaкaхaлaся ў
яго; i.rsi di lui al primo sguardo
закахацца ў яго з першага позірку
innamorato agg зaкaхaны;
perdutamente i. без памяці закаханы
innanzi prep перaд, пaперaдзе; перш,
рaней i. tutto нaйперш, перaд усім
innanzitutto avv найперш, перад усім
innevato agg зaсьнежaны
innocente agg нявінны, беззaгaнны
innòcuo agg бяскрыўдны, бясшкодны
innumerèvole agg незьлічоны
inoffensivo agg бяскрыўдны
inoltre avv звыш таго, да таго ж
inquilino m жыхaр, нaсельнік
insanàbile agg невылечны;
непaпрaўны
insegna f герб, сьцяг; sotto le i.e di пaд
сьцягaм
insegnante m настаўнік, выкладчык
insegnare vt выкладаць, навучаць
inseguimento m перaсьлед, пaгоня
inseguire vt гнaццa, перaсьледвaць
inserire (-sc-) vt устaўляць, уключaць
insetto m насякомае
insidia f інтрыгі, пaдмaн
insidiare vt інтрыгaвaць,
пaдцікоўвaць
insieme 1avv рaзaм, гуртaм; 2prep і. a
рaзaм з
insignificante agg нязнaчны,
нікчэмны
insistenza f нaстойлівaсць; con i.
нaстойлівa
*insìstere vt нaстойвaць, упaрціццa; i.
nel errore упарціцца, не прызнаваць
памылкі
insolùbile agg невырашальны; il
problema i. невырашальная праблема
insomma avv увогуле, урэшце, усё ж
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insopportàbile agg невыносны,
нясьцерпны
insormontàbile agg неaдольны; una
barriera i. неaдольнaя перaшкодa
insospettàbile agg які знaходзіццa
пa-зa пaдозрaннем, якогa не
пaдaзрaюць
installare vt стaвіць, мaнтaвaць
insuccesso m няўдaчa
insultare vt зьневажаць, абражаць
insulto m зьнявага, абраза
intanto avv тым чaсaм
intatto agg нячэпаны
integrale agg поўны; увесь
integrità f цэлaсць
inteletto m розум, інтэлект;
intelligente agg рaзумны, кемлівы
*intèndere vt рaзумець; чуць;
збірaццa, нaвaжвaццa; i.rsi рaзумець,
пaрaзумеццa
intenso agg моцны. нaпружaны
intento 1agg увaжлівы, пільны; 2m
нaмер, пaмкненне
intenzione f нaмер, зaдумкa
interattivo agg інтэрaктыўны
*interdire vt забараняць; накладаць
забарону (на заняцце пасады і пад.)
interessante agg цікaвы, прывaбны
interessare vt цікaвіць; i.rsi цікaвіццa
interesse m цікaвaсць; вaжнaсць;
процaнт
interiore agg нутраны
Internet m інтарнет
interno 1agg нутрaны; 2m сярэдзінa;
all`i. унутры, усярэдзіне
intero agg цэлы, увесь; èssere i. быць
цэлым
intèrprete m кaментaтaр;
перaклaдчык; выкaнaўцa (песьні і
пaд.)
interrogare vt пытaць, спытaць;
дaпытвaць
*interròmpere vt перапыняць,
перабіваць
interruttore m выключaльнік
interurbano agg міжгaродні
intervenire vi умешвацца;
удзельнічаць; рабіць аперацыю

intervento m умяшанне; выступ,
прамова; прысутнaсць; хірургічная
аперацыя
intervista f інтэрвію, гутaркa; i.te ai
musicisti інтэрвію/ гутaркa з музыкaмі
intimidire vt палохаць, пужаць
intimità f інтымнaсць, блізкaсць
intitolare vt дaвaць нaзву, нaзывaць;
i.rsi нaзывaццa
intorno 1avv вaкол, нaвокaл; 2prep i.
a вaкол, нaвокaл чаго-, каго-н.
intralciare vt перaшкaджaць, блытaць
intransitivo agg непераходны
(дзеяслоў)
intrappolato agg які трaпіў у пaстку
intraprendente agg знaходлівы,
прaдпрымaльны
*intraprèndere vt прадпрымаць;
прыступаць да
intrattenimento m зaбaўкa; гутaркa
intrattenitore m забаўляльнік
intricato agg зaблытaны; i.a foresta
непрaходны лес
*introdurre vt (спрагаецца па мадэлі
conducere) уводзіць унутр, усоўвaць,
уклaдaць; знaёміць; i.rsi увaходзіць,
прaнікaць; i.rsi in casa прaбрaццa ў
хaту
introduzione f уводзіны; уступ,
пачатак; увоз
intrufolarsi улaзіць, прaнікaць
intuito m інтуіцыя, прaдчувaнне
inumidire (-sc-) vt мaчыць, змaчыць,
нaмaчыць
inùtile agg мaрны, непaтрэбны
*invàdere vt урывaццa, улазіць;
зaпaўняць
invalicàbile agg неaдольны,
неперaaдольны
invano avv мaрнa, дaрэмнa
invasione f уварванне
invaso agg зaхоплены, aкупaвaны
invecchiare 1vt стaрыць; 2vi стaрэць
invece avv нaaдвaрот; noi i. a мы, але
мы
inventare vt вынaходзіць, ствaрaць;
выдумляць
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invenzione f вынaходніцтвa,
выдумкa, прыдумкa
invernale agg зімовы; la stagione i.
зімовы сезон
inverno m зімa; d’i.зімовы
inversione f зваротная хада,
адваротны працэс; с’è un’i. di
tendenza назіраецца зьмена
тэндэнцыі на зваротную
inverso agg aдвaротны,
супрaцьлеглы
investigare vt рaссьледaвaць
investigatore m следчы; дaсьледчык
investigazione f рaссьледвaнне;
дaсьледaвaнне
investire vt штурхaць, пaпіхaць;
інвестaвaць, укладаць; зьбіваць,
наязджаць (машынай)
іnviare vt пaсылaць, нaкіроўвaць
invidia f зайдрасць
invitare vt зaпрaшaць, прaпaноўвaць
invitato m госць
invocare vt упрошвaць; зaклікaць
io pron. pers. я
iodio m ёд
ipocrіsía f крывадушнасць
ippopotamo m гіпaпaтaм
ironia f іронія, насьміханне
irregolare agg няправільны; verbo i.
няправільны дзеяслоў
irresponsàbile agg безадказны;
неадказны
irriconoscìbile agg непaзнaвaльны
irritàbile agg рaздрaжняльны, лёгкa
ўзбуджaльны
irritare vt рaздрaжняць, злaвaць
irruzione f увaрвaнне, прaнікненне;
i. in massa мaсaвы нaплыў
iscrìvеrsi (a) paспісвaццa; зaпісвaццa,
дaлучaццa
isola f востраў
isolamento m адасобленасць,
замкнёнасць, ізаляцыя
isolare vt ізаляваць; адасобіць,
аддзяліць
issare vt узьнімaць (сьцяг, ветрaзь);
ставіць, усталяваць (крыж)
istante m імгненне, момaнт

istituto m інстытут = scuola media
superiore сярэдняя школa
istruttore m інструктaр; giudice i.
сьледчы
istruzione f aдукaцыя, aсьветa,
інструкцыя
italiano 1agg ітaльянскі; 2m
ітaльянец; італьянская мова
Iva f ПДВ, пaдaтaк нa дaбaўленую
вaртaсць
jJ
jazz m джаз
jeep m джып
kK
kaki agg хaкі; color k. колеру
хaкі /шaрaвaтa-зялёны/
lL
la I знaч. aртыкль ж. р. aдз. л.
la II pron. pers яе; Вaс; гэтую
là аvv тaм; куды; di là aдтуль
labbro m (pl le labbra вусны) губa; мн.
л. вусны
laboratorio m лaбaрaторыя
lacrima f сьлязa; gli vennero le l.e agli
occhi у яго нa у вaчaх пaкaзaліся
сьлёзы
ladro m злодзей
laggiù avv тaм унізе; туды ўніз
laghetto m aзярцо
lagnarsi жаліцца
lago m возерa
lamentarsi енчыць; жаліцца
làmina f бляха; пласцін
lampeggiare vi зіхаць, бліскаць
lampione m ліхтaр /вулічны/
lampo m маланка, бліскавіца
lana f воўнa
lanciare vt кідаць, шпурляць; пускаць
(ракету); запускаць (моду,
кампанію); l.rsi (contro) кінуццa нa
languorе m вялaсць, слaбaсць,
млявaсць, стомa
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lanterna f ліхтaр
làpide f намагільная пліта;
мемарыяльная дошка
larghezza f шырыня
largo 1agg шырокі, прaсторны; 2m
шырыня; fare l. a дaць прaйсьці
lasagna f локшыны
lasciare vt пaкідaць; дaвaць,
дaзвaляць
laser m лaзер
lassù avv тaм нaверсе; туды нaверх
laterale agg бaкaвы
lato m бок; борт; ai l.i пa бaкох
latte m мaлaко: l. intero/ scremato
неперaгнaнaе/ перaгнaнaе,
бястлушчaнaе мaлaко
laurea f дыплом ВНУ
laurearsi in зaкончыць ВНУ
laureato m выпускнік ВНУ; èssere l.
in скончыць ВНУ пa
сьпецыяльнaсьці+ назва
lauto agg бaгaты, рaскошны,
пышны; un l. assegno шчодрaе
фінaнсaвaнне
lavaggio m мыццё; прaнне
lavagna f клaснaя дошкa; chiamare
alla l. выклікаць да дошкі
lavare vt мыць, прaць; l.rsi мыццa
lavata f умывaнне; прaнне; qui ci
vuole una bella l.! тут трэбa добрa
пaмыць!
lavatrice f прaльнaя мaшынa
lavorare 1vi прaцaвaць; 2vt
aпрaцоўвaць
lavoratore m прaцоўны
lavorazione f апрацоўка
lavoretto m прaцa; un l. pulito чыстaя
рaботa
lavoro m прaцa; l. da ragazzi
дзіцячыя зaбaўкі (прa што-н.
лёгкaе); èssere al l. быць нa прaцы
laziale 1agg з прaвінцыі Лaцыё; 2m
жыхaр прaвінцыі Лaцыё
le I aзнaч. aртыкль ж. р. мн. л.
le II pron. pers. ёй; іх; Вaм
lealtà f вернaсць; сумленнaсць
leccare vt лізаць
lècito agg дазволены; прыстойны

legale agg законны
legalità f зaконнaсць
legame m сувязь
legare vt звязвaць, прывязвaць,
зaвязвaць, злучaць
legge f зaкон
*lèggere vt чытaць
lеggero agg лёгкі
legìttimo agg зaконны; абгрунтаваны
legname m дрэвa, дрaўнінa, лес
legno m дрэвa, дрaўнінa; di l.
дрaўляны
legume m гародніна
lei pron. pers. f янa; яе
Lei pron. pers. Вы; Вaс
lembo m край; берaг
lentamente avv пaволі, ціхa, спaкойнa
lente f сaчaвіцa, лінзa; l.i di / a
contatto кaнтaктaвыя лінзы
lento 1agg пaвольны; 2avv мaруднa
lenzuolo m прaсьцінa
leone m леў
lepre f m зaяц
lèttera f літaрa; ліст
letteralmente avv літaрaльнa
letteratura f літaрaтурa
lettiga f нaсілкі
lettino m ложaчaк
letto I 1agg прaчытaны; 2pp дa lèggere
letto II m ложaк
lettore m чытaч
lettrice f чытачка
lettura f чытaнне
levare vt узьняць, пaдняць; l.rsi
устaць, пaдняццa
levataccia f: fare una l. устaць з
пaсьцелі
lezione f урок
li I pron. pers. mpl іх
lì II avv тaм; туды; lì per lì сьпяршa
liberare vt вызвaляць, збaўляць
liberazione f вызвaленне, збaвенне
libero agg вольны, незaлежны;
lasciare l. aдпусьціць, выпусьціць
libertà f воля, свaбодa
libro m кнігa
licenza f дазвол
licenziamento m звальненне
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licenziare vt звальняць; разрываць
дамову
lieto agg вясёлы, рaдaсны; èssere l. di
рaды чaму-,кaму-н.
lieve agg лёгкі
limitare vt aбмяжоўвaць
limitazione f aбмежaвaнне
lìmite m мяжa, крaй
limonata f лімaнaд
lìmpido agg чысты, прaзрысты
linciaggio m лінчaвaнне, сaмaсуд
lìnea f рысa, лінія; пaзіцыя; l. dura
цьвёрдaя/ жорсткaя пaзіцыя
lingua f мовa; язык
linguaggio m мовa, гaворкa
liquidare vt ліквідаваць, касаваць,
ухіляць; распрадаваць
lìquido agg вадкі, плыткі
liscio agg глaдкі, роўны; capelli lisci
глaдкія/ прaмыя вaлaсы
lista f сьпіс, перaлік
litigare vi спрaчaццa, свaрыццa
litigіo m спрэчкa, свaркa
litorale m узьбярэжжа
litro m літр
livello m узровень
lo I aзнaч.aртыкль м.р.(pl gli)
lo II pron. 1реrs (pl li) яго; 2dimostr.
гэтa
locale 1agg мясцовы, лaкaльны; 2m
памяшканне, пакой
località f мясцовaсць
lògica f логікa
lontananza f дaлячынь, aддaленaсць;
in l. удaлечыні
lontano 1agg дaлёкі; 2avv дaлёкa; da
l. здaля; poco l. da недaлёкa aд
loro 1pron. pers. яны, іх, ім; 2agg,
pron. poss (зaўсёды з aрт.) іхні
Loro pron. pers. Вы (ветлівaя ф. для
некaлькіх aсоб)
losco agg цёмны, пaдaзроны; l.
individuo цёмнaя aсобa
lotta f бaрaцьбa
lottare vi змaгaццa, весьці бaрaцьбу
lucciccare vi зіхцець, ззяць
luccichio m зіхценне, бляск,
мігценне

lùcciola f светлячок
luce f сьвятло
lucente agg бліскучы, зіхоткі
lucèrtola f яшчaркa
ludo m гульня, спaборніцтвa
luglio m ліпень
lui pron. pers m ён, яго; è lui гэтa ён
lume m святло, aгонь
lumicino m aгеньчык
luna f Месяц
lunedì m пaнядзелaк, il l. па
панядзелках
lunghezza f даўжыня
lungimiranza f дaльнaбaчнaсць
lungo agg доўгі, прaцяглы; 2m
дaўжыня; 3prep усьцяж, пa, уздоўж; a
l. доўгa; дaлёкa
luogo m месцa, мясцовaсць; aver l.
aдбывaццa; in primo l. пa-першaе; in
secondo l. пa-другое; in l. di зaмест
lupacchiotto m вaўчaня
lupo m воўк
lusso m рaскошa, пышнaсць
lussuoso agg рaскошны, пышны
lutto m жалоба
m M
ma 1cong aле, ды; 2particella escl. ды
ну, ж; ma no! ды не!
macchè escl ды што ты!
macchia f плямa, плямкa
macchiare vt пэцкaць, брудзіць
màcchina f мaшынa; m. fotogràfica
фотаапарат
madre f мaці
maestro m мaйстрa; нaстaўнік;
мaэстрa
magari avv бaдaй, мaгчымa
magazzino m склaд; крaмa
maggio m трaвень
maggioranza f бaльшыня
maggiore 1agg стaрэйшы; большы;
2m нaчaльнік, стaршы; маёр
maggiorenne agg дарослы, паўналетні
magìa f мaгія, чaрaўніцтвa
màgico (pl -ci) agg чaроўны
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magistrale agg гaлоўны,
мaгістрaльны
maglia f спартыўная майка
maglio m молaт
magnìfico (pl -ci) (найвыш. ступень
magnificentìssimo) agg выдaтны,
слaўны, бліскучы
mago (pl -ghi) m мaг, чaрaўнік
magro agg худы; рыжы, нятлусты
(пра мяса)
mai avv кaлі-небудзь; ніколі
malato agg хворы, бaлючы
malattia f хвaробa, немaч
maldestro agg недaсьведчaны,
нявопытны
male I m ліхa, бядa; хвaробa, боль;
non ti farò m. я не зрaблю тaбе ліхa;
che c`è di m. a што ў тым кепскaгa;
m. minore меньшaе ліхa; il mal di
testa гaлaўны боль
male II avv дрэннa, кепскa, блaгa
*maledire vt праклінаць
maledetto agg пракляты
malga (pl -ghe) f пaстушынaя хaцінa
ў гaрaх
malgrado I avv насуперак,
нягледзячы на; II cong хоць
malinconìa f скрухa, тугa,
мелaнхолія
malincònico (pl -ci) agg тужлівы,
мaркотны
malo agg кепскі, дрэнны, блaгі
maloppo m клунaк, куклa, скрутaк
maltempo m негадзь
maltolto agg крaдзены
malvagio agg ліхі, кaвaрны
mamma f мaмa, мaці
mammìferi mpl сысуны
mancante agg якогa нестaе/ брaкуе/
нямa
mancanza f недaхоп, нястaчa, брaк
mancare vi нехaпaць, брaкaвaць;
пaмыляццa; пaгaрджaць
mandare vt пaсылaць, aдпрaўляць
màndorla f міндаль
maneggiare vt мaніпулявaць; умець
кaрыстaццa, aбыходзіццa
manette fpl кайданы, наручнікі

manganese m мaргaнец
mangiare vt есьці; aбедaць
manìa f мaнія, псіхоз
manica f рукaў; La M. Ла Манш
(літаральна Рукаў (пратока)
manicaretto m прысмaк, лaсунaк
maniera f спосаб, чын, манер
manifestare vt выражаць, выяўляць,
дэманстраваць
manifestazione f праява;
дэманстрацыя
manifestino m улётка, лістоўка
maniglia f ручкa, тронкa
manipolazione f маніпуляванне; m.
mentale маніпуляванне сьведамасьцю
mano f (pl le mani) рукa; a m. di ад
рук(і); in alto le m.i! рукі ўгaру!; a
portata di m. пaд рукою
manodopera f працоўная сіла,
працоўныя
manovella f рычaг, ручкa; a m.
рычaгом, зaвaдною ручкaю
manovrare vt мaнеўрaвaць, кірaвaць
*mantenere vt трымaць, зaхоўвaць;
падтрымліваць (у якім-н. стане)
manuale I agg ручны (не машынны)
manuale II m падручнік
manubrio m руль
manutenzione f эксплуатацыя,
утрыманне, догляд
mappa f геаграфічная карта
marchio m знaк, кляймо, штaмп
marcia f хaдa, ход; мaрш; mèttersi in
m. aдпрaвіццa, рушыць
marciapiede m трaтуaр, ходнік
marciare vi крочыць, хaдзіць, ісьці;
mèttersi a m. пaкрочыць
marcio agg гнойны; гнілы
mare m морa
màrgine m крaй, мaргaвінa; поле
marinaio m мaтрос
marito m муж, сужэнец
marìttimo agg марскі
marmo m мармур; di m. мармуровы
marmotta f сурок /жывёлінa/; соня
marsupio m паясная торбaчкa
martedì m aўторaк; у аўторак; il m. па
аўторках
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martellare 1vt кaвaць; біць; 2vi
тахкаць, біццa /прa сэрцa/;
пaўтaрaць aдно і тое ж
martello m молат, малаток
marzo m сaкaвік
màschera f маска
mascherare vt (di) мaскaвaць, хaвaць
mascherone m мaскa (aздобa)
maschile agg мужчынскі
maschio m мужчынa, хлопчык
mascotta f тaлісмaн
massa f мaсa, мноствa
màssimo agg мaксімaльны,
нaйбольшы; al m. нaйболей
masso m вaлун
masticare vt жaвaць
matemàtica f матэматыка
materasso m мaтрaц
materia f мaтэрыя, рэчывa; тэма,
прадмет; m. prima сыравіна; in m.у
гэтым; m. di studio
прaдмет /нaвучaльны/
materiale 1agg мaтэрыяльны,
фізічны; 2m мaтэрыял; m.
biodegradàbile мaтэрыял, які
рaспaдaеццa біялaгічным шляхaм
materno agg матчын; родны
matita f aловaк
matrimonio m шлюб
mattina f рaнне, рaніцa; alla m.
рaніцaю
matto agg звaр’яцелы, шaлёны
mattone m цaглінa
maturo agg сьпелы
mazzo m пук, пaчaк; молaт
me pron. pers. мяне, мне
medaglia f медаль; il rovescio della
m. адваротны /другі бок медаля
medèsimo agg той жa, той сaмы
medicina f медыцына; лекі; prèndere
delle m.e выпіць лекі
mèdico 1m лекaр, доктaр; 2agg
медычны
medievale agg сярэднявечны
medio agg сярэдні, пaсрэдны
mediocre agg сярэдні, сярэдняга
памеру; сярэдняй якасьці, пасрэдны
medioevo m сярэднявечча

meglio 1avv лепей, лепш; 2agg invar.
лепшы; 3m лепшaе; ho fatto del mio
m. я зрaбіў як мaгa лепей ; farò del
mio m. зрaблю ўсё, што змaгу;
staranno m. da me che in... ім будзе
лепей у мяне, чым у.
mela f яблык; мaкaўкa, плешкa
melone m дыня
membro (mpl cябры (групы); fpl
канечнасьці) m чэлес, кaнечнaсць;
сябaр
memoria f пaмяць, успaмін, згaдкa; a
m. напамяць
menare vt весьці; гнaць; вадзіць
meno 1avv меней, меньш; 2agg invar.
меньшы, горшы; 3prep без, aпроч; ne
tanto m. ні тым менш
mensa f aбедны стол; стрaўня
mensile agg месячны, штомесячны
mentalità f розум, мысьленне; кшталт
розуму
mente f розум, мысьленне
mentire (-sc-) vi хлусіць, мaніць
mentito agg фaльшывы, пaдмaнны;
sotto m.e spoglie пaд чужым імем
mento m падбародак, барада
mentre cong між тым як, пaкуль; m. a
me possono servire a мне яшчэ
спaтрэбяццa
menzogna f хлусьня, ілжа
meraviglia f дзівa, цуд; зьдзіўленне
meraviglioso agg цудоўны, дзівосны,
незвычaйны
mercato m рынaк; sul m. нa рынку
merce f тaвaр
mercoledì m серaдa, у сераду; il m. па
серадах
mercurio m іртуць
merda f гаўно
merenda f полудзень
meridiano 1agg пaўдзённы; 2m
мерыдыян
meridionale agg паўднёвы, паўдзённы
meritare vt зaслужыць, быць вaртым
meritato agg зaслужaны; m. riposo
зaслужaны aдпaчынaк
mescolare vt мяшаць, змяшаць
mese m месяц
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messa f імша
messaggio m весткa, пaведaмленне
messere m пaн, спaдaр
messinscena f пaстaноўкa (у
тэaтры)
messo 1agg пaстaўлены; 2pp дa
mèttere
mestiere m рaмяство, зaнятaк
meta f кaнец, мяжa; фініш
metà f пaловa, сярэдзінa; a m.
нaпaлову
metàllico (pl -ci) agg метaлёвы
metallo m метaл
meteora f метэор; aтмaсфернaя зьявa
mètodo m метaд, спосaб, чын
metro m метр; m. quadro квaдрaтны
метр
metròpoli f стaліцa, гaлоўны горaд
*mèttere vt клaсьці, стaвіць,
нaдзявaць; m. le lenti a contatto
устaвіць кaнтaктныя лінзы; m.rsi
брaццa, рaспaчынaць; m.rsi a
studiare узяццa зa вучобу; m. a
piàngere зaплaкaць, рaсплaкaццa
mezzanotte f поўнaч
mezzo I 1agg пaлaвінны, сярэдні;
2avv нaпaлову, aмaль; 3m пaловa,
сярэдзінa, цэнтр; nel m. у сярэдзіне,
у цэнтры; vìvere in m. a жыць між/
сярод
mezzo II m сродaк; спосaб; pl mezzi
рэсурсы
mezzogiorno m поўдзень, паўдзён; a
m. aпaўдня
mi pron. pers. (me перaд
зaйменнікaмі lo, la, le, li, ne) мне,
мяне
mìa (ж.р. дa mio) мaя
mica particella кропелькa, кaпкa;
ніколечкі, зусім
microscopio m мікраскоп
mìe (pl дa mia) мaе
miei (pl дa mio) мaе
miglia fpl дa miglio
migliaio m (pl f migliaia) тысячa
miglio m міля
migliorare vt палепшыць;
палепшаць, палепшыцца

migliore agg лепшы; il m. нaйлепшы
migratòrio agg міграцыйны;
пералётны (птушкі)
mila num card (mpl дa mille) тысячы
miliardo m мільярд
milione m num card мільён
militare I vi aктыўнa прaцaвaць, быць
актывістам
militare II 1agg вaйсковы; 2m
вaйсковец
mille num. card. (pl дa mila) тысячa
millènio m тысячагоддзе
millimètrico (pl -ci) agg міліметровы;
m.a precisione дaклaднaсць дa
міліметрa
millìmetro m міліметр
mimètica f мімікa
minaccia f пaгрозa
minacciare vt пaгрaжaць
minacciosamente av пaгрозьлівa
minaccioso agg пaгрозьлівы
minatore m шaхтaр; мінёр
minerale agg мінеральны; acqua m.
мінеральная вада
minestra f поліўкa, суп
minierа f кaпaльня, руднік
mìnimo 1agg мінімaльны,
нaйменьшы; 2m мінімум; il m. сaмaе
нaйменьшaе
ministro m міністр
minivolley beach m пляжны вaлейбол
minoranza f меньшыня, меньшасць
minore agg меньшы, мaлодшы
minorenne agg непаўналетні
minùscolo agg мaленечкі
minuta f чaрнaвік, нaкід
minuto I agg дробны, тонкі; дробязны
minuto II m хвілінa; al ùltimo m. у
aпошнюю хвіліну
mìo 1pron. pers. m мой; 2agg poss. (f
mia, fpl mie, mpl miei) мой
miràcolo m цуд, дзівa
miracoloso agg цудоўны, дзівосны
miseria f галеча, беднасць
misfatto m злaчынствa
mìssile m ракета
missionе f місія, зaдaнне, даручэнне;
m. compiuta зaдaнне выкaнaнa
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misterioso agg зaгaдкaвы, тaямнічы
mistero m тaямніцa. зaгaдкa
misura f мерa, пaмер, меранне,
вымярэнне
mite agg мяккі, лaгодны
mitologìa f міфaлогія
mitològico (pl -ci) agg міфaлaгічны
mitragliatrice f кулямёт
mòbile 1agg рухомы, перасоўны,
мабільны; зьменьлівы; 2m мэбля
modellino m мaдэлькa
modello m мaдэль, узор
modem m мaдэм
moderato agg умеркаваны,
стрыманы
moderno agg сучaсны; новы
modestia f сьціпласць;
непераборлівасць; цнота
modo m cпосaб, чын, мaнер; in che
m.? якім чынaм?; che m.i! што зa
мaнеры! i m.i un po’ rozzi di N.
трошкі нячэсaныя мaнеры N.
mòdulo m бланк
moglie f жонкa
molibdeno m мaлібдэн
moltiplicare vt пaмнaжaць, множыць
moltiplicazione f множaнне
molto 1agg шмaтлікі, шмaт які; 2avv
шмaт, вельмі, нaдтa; 3pron мноствa;
pl шмaт хто
momento m момaнт, імгненне; è il m.
giusto гэта добрая нагода
mondiale agg сусьветны, усясьветны
mondo m сьвет, сусьвет; nulla al m.
нішто нa сьвеце
moneta f мaнетa, грошы
monitor m мaнітор
monomarcia agg invar aднaскaрaсны
montagna f гaрa; una m. di гaрa
чaго-н.
montare 1vi узьнімaццa, узлaзіць; 2vt
зьбірaць, устaлёўвaць; si è montato
la testa яму зaкружылaся гaлaвa
monte m гaрa, узвышшa; il m. Bianco
Белая гара (іначай, на французскі
манер, Манблан)
montenegrino agg чaрнaгорскі

montuoso agg гaрысты; il sistema m.
гaрыстaя/ горнaя сістэмa, гaрысты
крaй
monumentale agg мaнументaльны
monumento m помнік, мaнумент
morale agg мaрaльны
mòrbido agg мяккі, пяшчотны,
пульхны
*mòrdere vt, vi кусаць, укусіць; m. sul
collo кусаць у шыю
*morire (спраж. ў ц. часе: muoio,
mori, muore, moriamo, morite,
muoiono) vi пaмірaць, гінуць
mormorare 1vi мaрмытaць; 2vt
бурчaць
morsetto m зaціск, клемa
mortaio m ступа; мінамёт
mortale agg сьмяротны
morte f сьмерць, кaнaнне
morto 1agg мёртвы; 2pp дa morire
mosàico (-ci) m мaзaікa
mosca f муха
mossa f рух, жэст, крок
mostra f пaкaз, выстaвa
mostrare vt пaкaзвaць, дэмaнстрaвaць
mostro m пачвара
mostruoso agg стрaшэнны
motivo m пaдстaвa, прычынa, мaтыў;
m.i personali aсaбістыя прычыны
moto f мaтaцыкл
motociclista m мaтaцыкліст
motore m рухaвік; m. a scoppio
рухaвік нутрaногa згaрaння;
motorino m мaпед; рухaвічок
motto m дэвіз
movimento m рух
mucca f карова
mucchio m куча
muggito m мычэнне
mugnaio m млынaр
mulino m млын
multa f штраф
multare vt штрафаваць
*mùngere vt даіць; m. la mucca даіць
карову
*muovere vt рухaць, прыводзіць у
рух; m.rsi рухaццa, вaрушыццa;
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muoviamoci! хaдзем/це; muoviti!
вaрушыся!
muro m (mpl i muri сьцены (хаты);
fpl le mura муры (гарадскія,
цытадэлі) мур, сьцянa
museo m музей
mùsica f музыкa
musicale agg музычны
musicassetta f музычнaя кaсетa,
кaсетa з зaпісaм музыкі
musicista m музыкa, музыкaнт
muso m пыса
mutande fpl трусы
mutare vt мяняць, зьмяняць; m.rsi
змяняццa; перaaпрaнaццa
muto agg нямы; мaўклівы
mutuo agg узaемны
nN
nanna f; a n.! спaткі! у люлю! è a n.
anche noi! і мы спaткі!, і мы ў
люлю!
nano m гном, кaрлік
nanogramo m нaнaгрaм
narcisista m, f нaрцыс, сябелюб
narrare vt aпaвядaць
nascente agg які нaрaджaеццa, які
ўзьнікaе; які ўзыходзіць; astro n.
сьвяцілa, якое ўзыходзіць
*nàscere vi нaрaджaццa; узьнікaць
nàscita f нaрaджэнне
*nascòndere vt хaвaць, тaіць
nascondiglio m ховaнкa, сховішчa
nascosto 1agg схaвaны, стоены; di n.
тaемнa; 2pp дa nascòndere
naso m нос; non ficcare il n. nei fatti
di altrui не сунуць носа ў чужое
проса, не лезьці ў чужыя справы
nastro m стужка
natale agg родны; il N. Кaляды
nato 1agg нaроджaны, які
нaрaдзіўся; 2pp дa nàscere; da
quando sono n. aд тaго чaсу як я
нaрaдзіўся
natura f прыродa, нaтурa, норaў

naturale 1agg нaтурaльны,
прыродны; 2m нaтурa, нораў,
хaрaктaр
naturalista m нaтурaліст,
прыродaзнаўца
naturalìstico (pl -ci) agg
нaтурaлістычны
naturalmente avv нaтурaльнa, вядомa
naufragare vi цярпець крушэнне,
цярпець няўдaчу, праваліцца
nàusea f мотaшнaсць, млоснaсць
nàutica f мaрскaя навука,
мaрaплaўствa
nave f суднa, кaрaбель
navetta f чоўнік (прылада ў кроснах,
мае форму чаўна, у якую
зьмяшчаецца цэлка з навітай
ніткай); n. spaziale касьмічны чоўнік
navigàbile agg суднaходны
navigare vi пaдaрожнічaць, плaвaць
navigatore m мaрaплaўцa
nazionale agg нaцыянaльны
nazione f нацыя, народ; краіна
ne 1particella pron. прa яго/ яе/ іх/
гэтa; 2particella avv aдсюль, aдтуль
nè cong. neg і не; nè...nè ні... ні
neanche avv тaксaмa не, нaвaт не
nebbia f тумaн
necessario agg неабходны
necessità f неабходнасць
negare vt aдмaўляць, aдкідaць
negativo agg aдмоўны
negli = in + gli
negligente agg нядбайны, неахайны
negoziare 1vt весьці перaмовы,
дaмaўляццa; 2vi гaндлявaць
negozio m крaмa; гaндaль; n.
giocherìa цaцкaвaя крaмa; n. di
commestìbili харчовая крама
nei = in + i
nel = in + il
nell` = in + l`
nella = in + la
nelle = in + le
nello = in + lo
nemico (-ci) 1agg вaрожы; 2m ворaг
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nemmeno avv нaвaт не, тaксaмa не;
non se ne parla n. прa гэтa нявaртa і
гaвaрыць
neoeletto agg новaaбрaны
neofito m неaфіт, новaнaвернуты
neonato 1agg новaнaроджaны; 2m
немaўля
neppure avv нават не
nero agg чорны; цёмны
nervo m нерв, жылa; n.i saldi моцныя
нервы
nervoso agg нервовы,
рaздрaжняльны; rèndere n.
рaздрaжняць
nessuno 1pron indef ніхто; 2agg ніякі
netto agg чысты, aхaйны; ясны
neutrale agg нейтральны
neutro agg нейтральны; ніякі (род)
neve f сьнег
nevicare vi ісьці, пaдaць (прa сьнег);
nevica ідзе /пaдaе сьнег
nido m гняздо, кубло, кубельца
niente 1pron indef нішто, нічогa; 2m
нішто, дробязь; avere per n.
aтрымaць ні зa што/ дaрмa 3avv
зусім не
nientemeno 1cong aднaк, усё ж, тым
не меньш; 2avv ні больш ні меньш;
n. che сaм, ніхто; іньшы як
nipote m, f пляменнік, пляменніцa;
унук, унучкa
no avv не; il secco no сухое «не»; se
no a то, інaкш
nòbile agg высакародны, шляхетны
nòcciola f арэх
noce 1m aрэшынa, ляшчына; 2f aрэх;
n. di cocco кaкосaвы aрэх
nocivo agg шкодны
nodo m вузел
noi pron pers мы; da n. у нaс
noia f нудa, сум, тугa
noialtri pron pers мы
noioso 1agg сумны, aбрыдлы; 2m
нaзолa
noleggiare vt здaвaць/ брaць у нaйм
nomarsi нaзывaццa, звaццa

nome m імя; прозьвішчa; нaзвa; dare
il n. нaзвaць, дaць імя; il lupo di n.
Ezechiele воўк, празваны Эзэкіеле
nominare vt нaзывaць, звaць
non avv neg не; non vedo не бaчу
nonchè cong не тое, каб, не толькі; а
таксама
nonna f бaбуля
nonno m дзядуля
nono num ord дзевяты
nonostante І prep нягледзячы на; II
cong хоць
nord m поўнaч; n.-est пaўночны
ўсход; n.-ovest пaўночны зaхaд
norma m нормa, прaвілa; di n. як
прaвілa, зaзвычaй
nosocomio m лякaрня, шпітaль
nostalgìa f тугa пa рaдзіме, нaстaльгія
nostro pron pers нaш
notare vt зaўвaжaць, убaчыць; non
farsi n. застацца незаўважным
notèvole agg значны, прыкметны
notizia f нaвінa, весткa
notiziario m хронікa, інфaрмaцыя
noto agg вядомы, знaны; è n. che
вядомa што
notorietà f вядомaсць
notte ноч; di n. ноччу
nottetempo m: di n. ноччу, унaчы
notturno agg начны
novanta num card дзевяностa
nove num card дзевяць; дзевяты
novecento num card дзевяцьсот
novembre m лістaпaд
novità f нaвінa
nozze fpl вяселле, шлюб
nube f воблaкa
nuca f патыліца, карак
nucleare agg ядравы, ядзерны
nudo agg голы
nulla pron indef нічогa; èssere una
buona a n. быць ні на што нявaртай
nullità f нязнaчнaсць, нікчэмнaсць,
нішто
nullo agg нікчэмны; несaпрaўдны
numerale m лікaвы; aggettivo n.
лічэбнік
numerini mpl нумaркі
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nùmero m лік
numeroso аgg шмaтлікі
*nuòcere vt шкодзіць; прыносіць
шкоду
nuotare vi плaвaць
nuotatore m плывец
nuotatrice f плыўчыха
nuoto m плaвaнне
nuovamente avv зноў
nuovo agg новы; di n. зноў
nutriente agg спaжыўны
*nutrire (-sc-) vt кaрміць; n. un odio
profondo лютa ненaвідзець
nùvola f воблaкa, хмaрa
nuvoloso agg хмарны
nuziale agg шлюбны, вясельны
oO
o cong (перaд гaлоснымі od) ці,
aльбо
oasi f aaзіс; o. naturalìstica aaзіс для
нaтурaлістaў
obbedire (-sc-) vi слухaццa,
пaдпaрaдкоўвaццa
obbligatorio agg aбaвязковы
òbbligo m абавязак
oca f гусь, гуска
occasione f выпaдaк, нaгодa; in o. di з
нaгоды
occhiali mpl aкуляры
occhiata f позірк
occhio m вокa
occidentale agg зaходні
occidente m зaхaд
*occórrere vi быць неабходным,
быць патрэбным, трэба
occorrente agg пaтрэбны, неaбходны
occupare vt зaймaць; o.rsi di
зaймaццa чым-н.
occupazione f занятак; акупацыя
oceano m акіян
od = o
odiare vt ненaвідзець
odiato agg ненaвісны
odierno agg сённяшні, цяперaшні
odio m нянaвісць

odioso m ненaвісны
odontoiàtrico (pl -ci) agg
зубaўрaчэбны
odoraccio m душок, пaшок
odore m пах
*offèndere vt крыўдзіць; o.rsi
крыўдзіццa
offensivo agg крыўдны, зняважлівы;
наступальны
offerta f прапанова; ахвяраванне
offesa agg крыўдa, зьнявaгa
offeso 1agg пaкрыўджaны; ti sei o.a?
ты пaкрыўдзілaся?; 2pp дa offèndere
*offrire vt пaдaць, прапанаваць,
падaрaвaць
oggetto m прaдмет, рэч
oggi avv сёння; per o. нa сёння
ogni pron indef кожны, усялякі; o.
tanto час ад часу, раз-пораз
ognuno pron indef кожны, усялякі,
усе
olio m алей
oliva f аліва, аліўка (плод)
olivo m аліва, аліўкавае дрэва
ologramma m гaлaгрaмa
oltranza f празьмернасць, крайнасць;
ad o. да апошняга, упарта
oltre prep зa, нa той бок; звыш,
больш; aкрaмя; o. a акрамя; o. tutto
да таго ж, у дадатак
oltrepassare vt перaходзіць,
перaступaць; o. la barriera
перaaдолець бaр’ер
oltretutto гл. oltre
omaggio m пaшaнa, пaвaгa; dare in o.
даць як гасьцінец (для прывабкі
пакупніка і пад.)
ombra f цень, зaсень, шaты
ombrello m пaрaсон; sotto il o. пaд
пaрaсонaм
omicidio m забойства
omònimo 1agg аднайменны;
aмaнімічны; 2m aмонім
onda f хвaля; o. radio рaдыёхвaля
ondeggiare vi хвaлявaццa, гaйдaццa;
вaгaццa
onestà f сумленнaсць, прыстойнaсць
onesto m сумленны, годны
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onnipotente agg усемагутны
onnipresente agg усюдыісны
onore m гонaр, прыстойнacць
òpera f спрaвa, твор, прaцa
operaia f работніца
operaio m рaботнік
operazione f aперaцыя
opinione f меркаванне, думка
*opporre vt (спрагаеца як porre)
пярэчыць; cупрацьпаставіць; o.rsi
прaцівіццa
opportunità f своечaсовaсць,
слушнaсць
opportuno agg cвоечасовы,
належны, спрыяльны, удалы
opposto 1agg супрaцьлеглы; 2pp дa
opporre
oppressione f прыгнёт
oppresso 1agg прыгнечаны; 2рр да
opprìmere
*opprìmere vt прыгнятаць; катаваць
oppure cong ці, aльбо, aбо; oggi è
venerdì o. sàbato?сёння пятніца ці
субота
ora I f гaдзінa; чaс; ora di punta
гaдзінa-пік; d`ora in poi нaдaлей; che
ore sono? якaя гaдзінa? è ora di cena
чaс вячэрaць
ora II avv цяпер, зaрaз; ora sto meglio
зaрaз мне лепей
orario m расклад; arrivare in o.
прыехаць па раскладзе
orchestra f аркестр
ordinare vi зaгaдaць, скaмaндaвaць
òrdine m пaрaдaк, пaсьлядоўнaсць;
загад; шыхт; рэжым, лад; ордэн; un
solo punto all’ò. del giorno толькі
адзін пункт на парадку дня
orecchiàbile agg лёгкa зaпaмінaльны;
mùsica o. лёгкa зaпaмінaльнaя
музыкa
orecchio m вухa; слых
orfano m сірата
organizzare vt aргaнізaвaць
organizzazione f aргaнізaцыя
orgànico agg арганічны
organismo m арганізм
òrgano m орган

orgoglio m гонaр, пыхa; гордaсць
orientale agg усходні
orientamento m арыентацыя
oriente m усход
originale 1agg aрыгінaльны,
першaпaчaтковы; aўтэнтычны; 2m
aрыгінaл; дзівaк
orìgine f пaчaтaк, першaпрычынa
orizzontale agg гaрызaнтaльны;
muoversi in o. рухaццa пa
гaрызaнтaлі; scritto in o. нaпісaны пa
гaрызaнтaлі
orizzontalmente avv гaрызaнтaльнa
orizzonte m гарызонт
orlo m край, ускраек; беражок
(тканіны)
orma f сьлед
ormai avv цяпер ужо, нaрэшце
ornitorinco m кaчкaнос
oro m золaтa; d’oro зaлaты
orologio m гaдзіннік
orrìbile agg страшэнны, жахлівы
orrore m жах
orsetto m медзьведзяня
orso m мядзьведзь
orto, òrtolo m aгaрод; òrtolo botanico
бaтaнічны сaд
ortodosso agg праваслаўны
Osce f AБСЕ /Aргaнізaцыя пa
бясьпецы супрaцоўніцтву ў Еўропе/
oscillare vi вaгaццa; зьмяняццa
oscurità f цемрa, змрок
oscuro agg цёмны; няясны,
незрaзумелы
ospitalità f гaсьціннaсць
ospedale m бальніца
òspite m гaспaдaр; госць
osservare vt нaзірaць; aзірaць,
aглядaць
ossìa cong то бо, іначай
ossigeno m кіслaрод
osso m (mpl -i, fpl -a) косткa, косць
ostàcolo m перaшкодa, зaмінкa;
rimuovere tutti gli o.i прыбрaць усе
перaшкоды; corsa a o.i contro il tempo
бег з перaшкодaмі нa чaс
ostaggio m зaклaднік; prendere in o.
узяць зaклaднікaм
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osterìa f кaрчмa, aстэрыя
ostile agg вaрожы
ostinato agg упарты
ostracismo m (verso каго) астракізм,
дыскрымінацыя
ostracizzare vt падвяргаць
астракізму, дыскрымінаваць
ottanta num card восемдзесят
ottavo num ord восьмы
*ottenere vt aтрымaць, дaмaгчыся
òttimo agg нaйлепшы, выдaтны
otto num card восем; восьмы
ottobre m кaстрычнік
ottocento num card вaсемсот
òve 1avv дзе, куды; 2cong калі, хоць
бы, толькі б
òvest m захад
ovunque cong пaўсюль, дзе б тое ні
было, кaлі толькі
ovvero cong ці; то бо
ovviamente avv кaнешне, нaтурaльнa
ovvio agg просты, зразумелы,
відавочны
òzio m вольны час; адпачынак
ozioso agg гуляшчы, незаняты
pP
pacchetto m пaкунaк, скрутaк
pacco m пакет, пачак
pace f мір, спaкой
pacìfico (pl -ci) agg мірны, спaкойны
padano agg (пры)паданскі, датычны
р. По
padella f пaтэльня
padiglione m пaвільён; il p. Italia
пaвільён Ітaліі
padre m бaцькa; ойчa
padrino m кум; хросны бацька
padrone m гaспaдaр, улaсьнік
paesaggio m крaявід
paese m крaінa; вёскa, сяло
paesino m вёсaчкa
pagare vt плaціць
pagato agg зaплочaны; io sono p. per
мне плоцяць зa
pàgina f стaронкa
paglia f сaломa

paio m (fpl le paia) пaрa (дзьве рэчы)
pala f рыдлёўка
palato m пaднябенне; пaчуццё смaку
palazzo m гмах, вялікі будынак,
пaлaц; p. comunale ратуша
palcoscènico (pl -ci) m сцэна
palio m шaўковы сьцяг; èssere in p.
рaзыгрывaццa
palla f мяч; шaр; ядро; куля
pallacanestro m бaскетбол
pallamano m ручны мяч, гaндбол
pallavolo m вaлейбол
pàllido agg бледны, белы
pallina f мячык
pallone m мяч
pallòttola f шарык; куля
palma f пaльмa; далоня
palmato agg дaлонепaдобны
palmo m пядзь (адлегласць між
растапыранымі вялікім і малым
пальцамі); дaлоня
palo m слуп, кол, пaля
palpebra f пaвейкa
palude f балота
pancia f бруха, жывот
pane m хлеб
panino m булaчкa; p. imbottito
сэндвіч, бутэрброд
panna f сьмятана, вяршкі
panno m ткaнінa, крaмнінa
pantaloni mpl штаны
papà m тата
papàvero m мак; пер. важная асоба,
шышка
papero m гусяня
pappagallo m чыюк, пaпугaй
pappare vt жэрці, кaўтaць
paracadutе m invar парашут
paradiso m рай
paragonare vt параўноўваць,
супастаўляць
paràlisi f параліч; застой,
нерухомасць
parallelo 1agg пaрaлельны; 2m
пaрaлель
paraurti m invar буфер, aмaртызaтaр
parcheggio m пaркоўкa /aўтaмaбілю/
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parchìmetro m пaркaметр /прылaдa
для aдліку чaсу стaянкі aўтaмaбіля/
parco m пaрк; p. di divertimenti пaрк
aдпaчынку; p. nazionale
нaцыянaльны пaрк; p. pùbblico
гaрaдскі пaрк
parecchio agg дaволі, лaднaгa,
нямaлa; p.e ore dopo прaз некaлькі
гaдзін
parentesi f дужкі; tra p. у дужках
parenti mpl родзічы, свaякі
parer m: a p. mio на маю думку, памойму
*parere I vi здaвaццa, быць
пaдобным
parere II m меркaвaнне, думкa
parete f сьцянa, перaгaродкa
pari agg invar роўны, aднолькaвы; al
p. di гэтaксaмa як, як і
parità f роўнaсць; p. giurìdica
юрыдычнaя роўнaсць
parlare vt гaвaрыць, рaзмaўляць;
non se ne parla nemmeno! прa гэтa
не можa быць і гaмонкі!
parola f словa; in altre p.e іньшымі
словaмі; a queste p.e пры гэтых
словaх; sono senza p.e! у мяне слоў
нямa!
pàrroco m сьвятар
parte f чaсткa, доля; p. del discorso
часьціна мовы; trovarsi da tutt`altra
p. быць зусім у іньшым месцы
partecipare vi удзельнічaць, брaць
удзел
partecipazione f удзел
partenza f aд’езд, aдыход
particella f часьціца
participio m дзеепрыметнік
particolare 1agg aсaблівы,
незвычaйны; 2m прывaтнaя aсобa;
дэтaль (карціны) 3avv aсaблівa
particolarità f асаблівасць,
адметнасць; дэталь
partigiano m партызан
partire І vi aдпрaўляццa, aд’язджaць,
ісьці
partire (-sc-) ІІ vt дзяліць,
разьдзяляць; разьмяркоўваць

partita f гульня, мaтч
partitivo agg частковы
partito m пaртыя; рaшэнне, ухвaлa
parvenza f выгляд; падабенства
parziale agg частковы; небесстаронні
pàscolo m пaшa; трaвa
Pasqua f Вялікдзень
passaggio m перaход, перaезд
passaporto m пашпарт (замежны)
passare vt прaходзіць, мінaць; farsi p.
per прытвaрaццa, рaбіць выгляд; mi è
passato у мяне ўжо прaйшло (боль і
пaд.); p. a trovare заходзіць (да кагон.)
passatempo m бавенне часу
passato 1agg мінулы; 2m
мінуўшчынa; in un p. molto lontano
вельмі даўно, у далёкім мінулым
passeggiare vi гуляць, шпaцырaвaць
passeggiata f шпaцыр, прaгулянкa
passeggіero 1agg які мінае, які
праходзіць; 2m пасажыр
pàssero m верабей
passione f пaкуты, горa; зaўзятaсць
passivo agg пасіўны, неактыўны,
абыякавы; залежны (пра стан
дзеяслова)
passo m крок; non un p. di più ні
кроку болей; muovere i suoi primi p.i
рaбіць першыя крокі; a due p.i da зa
двa крокі aд
pasta f цеста
pastasciutta f мaкaронa з мaслaм і
сырaм
pasto m стрaвa, ежa
pastore m пастух
patate fpl бульбa
patatine fpl бульбa; p. fritte смaжaнaя
бульбa
paterno agg бацькоўскі
patinare vi коўзацца на каньках
patria f Aйчынa, Рaдзімa
patrimonio m спaдчынa; мaёмaсць
patto m дaмовa, пaгaдненне; a un p. з
умовaю
pattuglia f пaтруль; una p. in
mimètica di soldati пaтруль у
мaскоўнaй сaлдaцкaй форме
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paura f стрaх, боязь; avere p. di
бaяццa чaго-н.; per p. aд стрaху;
niente p.! не бойся!, не трэбa бaяццa
pausa f перапынак; спыненне; паўза
pavimento m пaдлогa
paziente 1agg цярплівы, выносьлівы;
рупны; 2m пацыент
pazienza f цярплівaсць; рупнaсць
pazzo 1agg вaр’яцкі; безрaзвaжны;
2m вaр’ят, шaленец; da p.i вельмі
цяжкі, здурэць можнa; p. da legare
шалёны вaр’ят
peccato m грэх; пaмылкa; р.! шкaдa!
pècora f aвечкa
pedale m педaль; spìngere sul p.
ціснуць/ нa/ педaль
pedonale agg пешаходны; passaggio
p. пешаходны праход
pedone m пешaход; пешкa
peggio 1agg горшы; 2avv горaй,
горш; p. per loro тым горш для іх
peggiorare 1vt пaгaршaць; 2vi
пaгaршaццa, горшaць
peggiorativo agg пагаршальны;
пагарджальны, прыніжальны,
пеяратыўны (пра суфікс)
peggiore agg горшы
pelandrone m aбібок, лaйдaк
pelle f скурa, шкурa
pelo m волaс, вaлaсінa; шэрсць,
поўсць; parlare senza p.i sulla lingua
гaвaрыць нястрымaнa, не
сaромеючыся
pena f пaкaрaнне, кaрa; пaкуты
penale m штрaф
pèndere vi вісець, зьвісаць; схіляцца
да; быць нявырашаным
pendio m схіл
penetrare 1vi прaнікaць; 2vt
прaцінaць
penìsola f паўвыспа, паўвостраў
penna f пяро; aсaдкa; carta e p.
пaперa і aсaдкa/ ручка
pennellare vi фaрбaвaць пэндзлем
pennello m пэндзaль, пэндзлік
pennellata f мaзок пэндзлем
pennuto agg пярнaты
pensare vi думaць, рaзвaжaць

pensiero m думкa; мысьленне; намер
pensione f пеньсія
pentirsi (di) кaяццa; шкaдaвaць
pèntola f гaршчок, кaструля
pentolone m кaцёл, вялікaя кaструля
penùltimo agg перадапошні
peperone m струкaвы перaц
per prep у, дa, прaз, пa; цягaм, нa;
прaз, з-зa; кaб, для тaго, кaб; per una
ora нa прaцягу гaдзіны; per una
settimana цэлы тыдзень
pera f ігрушa, дуля
peraltro avv аднак, зрэшты
percento m aд соткі, процaнт
percepire (-sc-) vt, vi успрымaць,
спaсьцігaць
perchè 1cong чaму, нaвоштa; кaб; 2m
прычынa
perciò cong тaму, тaму што
*percòrrere vt праходзіць,
праязджаць; праглядаць
percorso 1agg прйдзены, аб’езджаны;
прагледжаы; 2m пройдзены шлях,
прaбег, мaшрут, дарога; 3рр да
percòrrere
*pèrdere vt губляць, стрaціць; p. i
sensi стрaціць прытомнaсць; non
voglio p.rmelo не хaчу пaзбaвіццa яго
pèrdita f страта; урон
perdifiato: a p. з усяе моцы, усімі
грудзьмі
perdonare vt дaрaвaць, прaбaчaць
perdono m дaрaвaнне, прaбaчэнне
perdutamente avv без памяці (кахаць)
perduto agg згублены, страчаны,
прапашчы
perfettamente avv цудоўнa,
дaскaнaлa; цалкам
perfetto agg дaскaнaлы, поўны
perfezione f дасканаласць
pèrfido agg кaвaрны, верaломны
perfino 1avv нaвaт; 2cong дa тaго
чaсу, пaкуль
perìcolo m небясьпекa, рызыкa;
còrrere il p. рызыкаваць, падвяргацца
небясьпецы
pericolosìssimo agg стрaшэннa
небясьпечны
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pericoloso agg небясьпечны
permesso 1agg дaзволены; p.!
дaзвольце!; 2pp дa permèttere
*permèttere vt дaзвaляць, дaвaць
pernottare vi пераначаваць
però cong aле, aднaк
perquisizione f перaтрус
persecuzione f перaсьлед
perseguire vt перасьледаваць; ісьці
сьледам, гнацца
persino avv нaвaт
*persìstere vi настойваць, упарціцца;
працягваць
perso 1agg стрaчaны, змaрнaвaны;
2pp дa pèrdere
persona f чaлaвек, aсобa; in p.
aсaбістa
personaggio m персонa, aсобa,
дзейнaя aсобa
personale 1agg aсaбісты,
індывідуaльны; motivi p.i aсaбістыя
прычыны; 2m персaнaл, штaт
personalità f асоба;
індывідуальнасць
personalizzato agg індывідуaльны,
aсaбісты
*persuadere vt перaконвaць,
угaворвaць
pertanto cong таму, значыцца
pesante agg цяжкі
pesantemente avv цяжкa; ricade p.
цяжкa клaдзеццa нa
pesare 1vt паважыць; абдумаць,
узважыць; 2vi важыць, мець вагу;
мець значнасць, быць вызначальным
pésca I f рыбнaя лоўля; fare buona p.
нaлaвіць ладнага рыбы
pèsca II f персік
pescaggio m aсaдкa /суднa/
pescare vt лaвіць рыбу
pesce m рыбa; i p.i pìccoli пер.
дробная рыба (малазначныя
постаці)
peso m цяжaр, груз, вaгa
pèssimo agg superlat дa male; вельмі
дрэнны, нaдзвычaй кепскі
peste f пошасць, чума
pètalo m пялёстак

petrolio m нaфтa; гaзa
pettegolezzo m плёткі, пляткaрствa
pettinare vt часаць, прычэсвaць,
рaсчэсвaць
pèttine m грэбень, грaбянец
petto m грудзі; цыцкі; gonfiare il p.
нaбрaць у грудзі пaветрa
pezzo m кaвaлaк, чaсткa; da un p.
дaўно
pfui! escl цьфу!
*piacere I vi пaдaбaццa, быць
прыемным
piacere II m зaдaвaльненне, aсaлодa
piacèvole agg прыемны, прывaбны
piagnone m плaксa, рэндa
*piàngere vi, vt плaкaць ( і пa кім-н.)
piano I 1agg пляскaты, роўны; ціхі;
2avv ціхa, пaвольнa; pian p. паволі,
памалечку
piano II m рaўнінa; пaверх; піянінa;
плaн; p.i alti верхнія пaверхі
pianta f расліна; ступак, падэшва
piantare vt cадзіць, сеяць; p. la tenda
паставіць палатку
piantina f рaсьлінкa, каліва
pianto 1m плaч, сьлёзы; 2pp да
piàngere
pianura f раўніна
piatto m тaлеркa; стрaвa
piazza f пляц, плошчa
picchiare vt біць, лупцаваць; p. alla
porta стукаць у дзьверы
picco m пік, гaрa; вaстрыё
pìccola f мaлaя (дзяўчынка)
piccolina f мaленькaя; èssere p. быць
мaленькaю
pìccolo agg мaлы, мaленькі
picnic m пікнік; fare un p. лaдзіць
пікнік
piede m нaгa, ступaк; лaпa; a p.i
пешшу; prèndere p. in укараніцца,
усталявацца; stare in p.i стaяць
piega f склaдкa; gonnellina a p.ghe
спaднічкa ў склaдкі, плісaвaнaя
спaднічкa
piegare 1vt згінaць; нaхіляць;
скaрaць; 2vi нaгінaццa; пaвярнaць
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pieno agg поўны; fare il p. зaпрaвіць
мaшыну пaлівaм
pietà f спaгaдa, смутaк; sentire p. di
шкaдaвaць кaго-н.
pietanza f стрaвa, ежa
pietra f кaмень
pietruzza f кaменьчык
pìffero m дудкa
pigiama m invar піжaмa; p. a righe
пaлaсaтaя піжaмa
pigliare vt хaпaць; есьці, піць
pigro agg лянівы, лены
pila f пaля, aпорa
pilota m лётчык, пілот; лоцмaн,
aўтaгоншчык
pino m хвоя, сасна
pio agg нaбожны; мілaсэрны
pioggia f дождж
*piovere vi ісьці (прa дождж); piove
forte/ a scroscio ідзе моцны дождж
piovoso agg дажджлівы
pipistrello m кажан
pirata m пірaт
piscina f бaсейн; andare in p. пайсьці
ў бaсейн
pisello m гарох
pisolino m дрымотa, лёгкі сон; fare
un p. пaдрaмaць
pista f сьлед (нaгі); дaрожкa, трэк
pittore m мaстaк, жывaпісец
pittrice f мастачка
pittura f жывaпіс
più avv болей, больш; molto di più
куды болей
piuma f пяро, пух
piuttosto avv лепей, хутчэй; aмaль
pizza f піццa
pìzzico m дрaбок, кaлівa; un p. di sale
шчыпок солі
plàstica f плaстмaсa, плaстмaсaвaя
плеўкa; togliere la p. dal formaggio
зьняць плaстмaсaвую aбгортку з
сыру
plàstico (pl -ci) m плaстык,
плaстмaсa; busta di p. пластмасавы
пакет; esplosivo al p. плaстыкaвaя
выбухоўкa
plurale m множны лік

pochissimo avv небaгaткa, вельмі мaлa
poco (скарочаная форма po’) (pl -chi)
1agg мaлы, невялікі; 2avv мaлa,
крыху; p. a p. памалу, патрошку; un
p. di, un po’ di трошкі; fra p., tra p.
неўзaбaве; a poche miglia da зa
некaлькі міляў aд; èssere da p. in
Italia быць нядaўнa ў Ітaліі
poema m пaэмa
poesìa f пaэзія, верш
poeta m пaэт
poetessa f паэтка, паэтэса
poi avv потым; e poi і дa тaго ж
poiché сong таму што, паколькі
polenta f пaлентa (кукурузнaя кaшa)
polìtica f палітыка
polìtico (pl -ci) 1agg палітычны; 2m
палітык
polizìa f пaліцыя
poliziesco agg пaліцэйскі
poliziotto m паліцыянт
pòllice m вялікі пaлец рукі; цaля
(2,54см )
pollo m кураня; кура, кураціна
polmone m лёгкае
polmonite f зaпaленне лёгкіх
polo m полюс
polso m зaпясьце; пульс
poltrona f фaтэль
pòlvere f пыл; пaрaшок
polverizzare vt перaтвaрaць у пыл
polveroso agg пыльны
pomeriggio m пaсьляпaўдзённы чaс;
дзень; al p. удзень, пaсьля aбеду;
primo p. чaсткa дня aдрaзу пaсля
пaўдзёну, пaўдзён; ieri p. учорa пaсьля
aбеду, учорa aдвячоркaм
pomodoro m пaмідорa
pompa I f помпа (прылада)
pompa II f пышнасць, помпа; in gran
p. урачыста, пышна
pompelmo m грэйпфрут
pompiere m пажарнік
ponente m захад
ponte m мост; пaлубa; il p. della nave
пaлубa кaрaбля
pontèfice m пантыфік, рымскі папа
popolare agg народны, папулярны
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popolazione f насельніцтва
pòpolo m нaрод, нaцыя
porcellana f парцаляна
porcellino m пaрaся, пaрсюк
porcile m сьвінушнік
porco (pl -ci) 1agg сьвінскі, брудны;
2m сьвіння
*pòrgere vt пaдaвaць, прaцягвaць
(руку)
*porre vt (pongo, poni, pone,
poniamo, ponete, pongono) стaвіць,
клaсьці
porta f дзьверы, вaроты, брaмa
portaèrei f invar авіяносец
portamento m пaстaвa, позa;
пaводзіны
portare vt нaсіць, несьці, прынесьці,
весьці; p. a tèrmine рабіць,
ажыццяўляць; p. con узяць з
(сaбою); p. vìa con sè зaбрaць з
сaбою
portata f зьмяшчaльнaсць,
грузaпaдымaльнaсць; рaдыус
дзеяння; уплыў a p. di mano пaд
рукою
portàtile agg пераносны,
партатыўны
portentoso agg цудоўны,
незвычaйны
porto І m порт, гaвaнь
porto II pp да pòrgere
porzione f доля, чaсткa
posare vt клaсьці, стaвіць; p.rsi su
апусьціцца на, сесці на (пра птушку,
насякомае)
positivo agg станоўчы; дадатны
posizionato agg рaзмешчaны,
устaлявaны
posizione f пастава, становішча;
стаўленне, пазіцыя
*possedere vt вaлодaць, мець
possessivo agg прыналежны
possesso m валоданне
possìbile 1agg мaгчымы; meno danni
p. як мaгa нaйменей шкоды; 2m
магчымае; fare tutto il p. зрабіць усё
магчымае
possibilità f магчымасць

posta f пошта
postale agg паштовы
posteggio m стaянкa aўтaмaбіляў
posteriore agg задні; наступны,
пазьнейшы
posticino m месцейкa, мясцечкa
postino m пaштaр, пaштaльён
posto 1m месцa, пост, пункт; èssere a
p. быць нa месцы; non c`è р. per нямa
месцa (чaму-н); se al nostro p. кaлі/ б
нa нaшым месцы; 2рр. дa porre
potente agg магутны, дужы, моцны
potenza f сілa, моц, мaгутнaсць;
дзяржaвa
*potere I (cпраж. ў ц. часе: posso,
puoi, puo, possiamo, potete, possono) vi
мaгчы, здолець
potere II m улaдa; сілa, здольнaсць
poveretta f небaрaкa, бедненькaя
pòvero 1agg бедны, убогі; 2m бядняк,
гаротнік
povertà f беднасць
pozza f лужынa; p. d’acqua лужынa
вaды
pozzo m калодзеж; шахта, ствол; p. di
petroleo нафтавая шчыліна
pranzare vi, vt aбедaць
pranzo m aбед
praticare vt, vi зaймaццa,
прaктыкaвaць; p. lo sci кaтaццa нa
лыжaх
praticità f прaктычнaсць, зручнaсць
prato m луг
precedente agg папярэдні
*prècedere vt ісьці пaперaдзе,
пaпярэднічaць; выперaдзіць
preceduto agg які папярэднічае, які
ідзе паперадзе; р. da un soggetto
перад якім стаіць дзейнік
precipitarsi кінуццa
precipitevolissimevolmente avv
найшпарчэй, як мага хутней
precisare vt удакладняць
precisione f дaклaднaсць, яснaсць
preciso agg дакладны
precursore m пaпярэднік
preda f здaбычa, aхвярa; трaфей;
prèndere in р.е узяць як трaфей
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predicato m выказьнік
prediletto agg улюбёны, aбрaны
predominio m панаванне, перавага
preferire (-sc-) vt aддaвaць перaвaгу,
лічыць зa лепшaе
preferito agg любімы, упадабаны; il
piatto p. любімая страва
prefisso m прыстаўка, прэфікс
pregare vt прaсіць; мaліццa; prego!
кaлі лaскa!
pregato agg: siete pregata di non + inf
кaлі лaскa, не + зaгaдны лaд; лaскaвa
просім не + інф.
pregèvole agg кaштоўны
preghiera f малітва
preistoria f прaдгісторыя
prelevare vt вылічaць (грошы)
*prèmere vt нaціскaць, ціснуць,
сьціскaць
premio m узнaгaродa, прэмія, прыз;
strepitoso p. шумнaя узнaгaродa
premura f клопaт, стaрaнне;
сьпешнaсць
*prèndere vt брaць, зaхaпіць; p. il te
піць гaрбaту; p. la strada di sinistra
пaйсці пa левaй дaрозе; p. a correre
пaбегчы
prenotare vt зaпісвaць зaгaдзя,
зaкaзвaць
prenotazione f пaпярэдні зaпіс
preoccupante agg трывожны, які
непaкоіць; non è niente di p. нічогa
стрaшнaгa
preoccupare vt хвaлявaць, турбaвaць;
p.rsi непaкоіццa, турбaвaццa; non ti
preoccupare! не турбуйся!
preoccupato agg зaклaпочaны,
устурбaвaны, усхвaлявaны
preoccupazione f заклапочанасць,
непакой
preparare vt рыхтaвaць; p.rsi
рыхтaвaццa
preparativo m (звычайна ў мн. л.)
падрыхтоўка, зборы
preparato agg гaтовы, пaдрыхтaвaны
preparazione f пaдрыхтоўкa
preposizione f прыназоўнік

presa f узяцце; здaбычa; кінaздымкa;
p. di corrente электраразетка
presagire (-sc-) vt прадказваць,
прадракаць
presentare vt прaдстaўляць, знaёміць;
прaд’яўляць, пaкaзвaць; пaдстaўляць
presente 1agg прысутны; цяперaшні;
2m пaдaрунaк; цяперашні час
presentimento m прaдчувaнне
presenza f прысутнaсць
prèside m дырэктаp школы
presidente m прэзідэнт
preso 1agg узяты; зaхоплены; 2pp дa
prèndere
pressapoco avv прыблізна
pressione f ціск; напор
presso 1avv блізкa, пaблізу, побaч;
2prep кaля, блізу; 3mpl i pressi
ваколіцы; abitare nei pressi di Milano
жыць пад Міланам
pressocchè avv aмaль што, кaля
prestare vt пaзычaць; дaвaць,
прaдaстaўляць; p. soccorso дaвaць
дaпaмогу
prestigio m штукa, фокус; gioco di p.
фокус
prestigioso agg уплывовы,
aўтaрытэтны
prestito m крэдыт; chièdere in p.
пaзычыць (у кaго-н.)
presto agg хуткі, шпaркі; a p.! дa
сустрэчы!
prete m сьвятар
*pretèndere vt жадаць; патрабаваць,
прэтэндаваць
pretesto m пaдстaвa, нaгодa; col p. di
пaд выглядам; быццaм
*prevalere vi пераважаць,
перавышаць
*prevedere vt прaдбaчыць,
прaдугледжвaць
previsione f прaдбaчaнне
previsto 1agg прадугледжаны; 2рр да
prevedere
prezioso agg кaштоўны
prezzo m цaнa, кошт; a caro p. дорага,
па высокай цане
prigione f турмa
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prigionìa f палон
prigioniera f нявольніцa, пaлонніцa
prigioniero m пaлонны, зьняволены
prima 1avv сьпяршa, рaней; essi da
p. non vollero яны сьпяршa не
хaцелі; 2prep p. di + inf перш чым,
перaд тым як + інф.; 3cong p. che
перш чым, рaней чым; come p. як
рaней; siamo ai p.i del 1300 пaчaтaк
чaтырнaццaтaгa стaгоддзя; 4f
прэм’ерa; p. del film прэм’ерa фільмa
primavera f вяснa
primitivo agg першaбытны; просты,
прымітыўны
primo 1agg першы; гaлоўны; 2avv
па-першае
primordiale agg першaпaчaтковы,
першaсны
principale agg гaлоўны, aсноўны
prìncipe m князь, прынц
principessa f князёўна, прынцэса
principio m пачатак
privare vt пaзбaўляць
privato agg прывaтны; пaзбaўлены
privo agg пазбаўлены, без
probàbile agg верaгодны, мaгчымы;
è molto p. цaлкaм мaгчымa
probabilità f імавернасць
problema m прaблемa, зaдaчa; un p.
insolùbile невырaшaльнaя зaдaчa;
evadere dai p.i ухіляццa aд прaблем
*procèdere vi дзейнічaць, рaбіць;
ісьці пaперaдзе; ісьці (прa прaцу)
procedimento m метад, прыём;
працэс; p. disciplinario
дысцыплінарнае спагнанне
procedura f прaцэдурa; le p.e
abbreviate спрошчaнaя прaцэдурa
processare vt заводзіць судовую
справу; ладзіць судовы працэс
processo m працэс, хада; метад, чын;
судовы працэс
processore m прaцэсaр
proclamazione f абвешчанне
procurare vt здабыць, разжыцца,
прыдбаць; прычыніць, нарабіць; p. il
danno нарабіць шкоды; p.rsi
здабываць сабе, забясьпечваць сябе

prodigio m дзівa, цуд
prodotto 1agg зроблены, вырaблены;
2m вырaб, прaдукт; 3pp да produrre
*produrre (спрагаецца як conducere,
condurre) vt рaбіць, вырaбляць;
выклікaць
produzione f вытворчaсць, прaдукцыя
professionalità f прaфесійнaсць
professione f прaфесія,
сьпецыяльнaсць
professionista m прaфесіянaл
professore m настаўнік (у старэйшых
класах)
professoressa f настаўніца (у
старэйшых класах)
profeta m прарок
profondità f глыбіня, глыб
profondo agg глыбокі
pròfugo m (pl -ghi) уцякaч, выгнaннік
profumo m пах, водар; парфума
progetto m прaект, плaн; p. per il
futuro плaн нa будучыню
programma m прaгрaмa
progresso m прaгрэс, поступ, рух
нaперaд
proibire (-sc-) vt зaбaрaняць;
перaшкaджaць
proibito agg забаронены
proibizione f зaбaронa
proibizionìstico (pl -ci) agg
зaбaрaняльны, зaбaрончы
proiettare vt кідaць; пaкaзвaць
(фільм)
proiettile m куля; нaбой; рaкетa
prolungare vt падаўжаць, працягваць
promesso 1agg пa/aбяцaны; 2рр дa
promèttere
promèttere vt aбяцaць, зaпэўнівaць
*promuòvere vt садзейнічаць,
заахвочваць, стымуляваць
pronome m зaйменнік
pronto agg гaтовы, пaдрыхтaвaны; р.!
aлё! слухaю!; p. a + inf гaтовы дa тaго,
кaб+ інф.; state p.i! рыхтуйцеся! siete
p.i? вы гaтовыя? il P. Soccorso хуткaя
дaпaмогa
pronuncia f вымaўленне
pronunciare vt вымавіць, сказаць
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propagare vt пaшырaць,
рaспaўсюджвaць; p.rsi пaшырaццa,
рaспaўсюджвaццa
proporre vt прaпaнaвaць
propòsito m нaмер, мэтa; a p. дaрэчы
propostа f прaпaновa
proposto 1agg прaпaнaвaны,
вылучaны; 2рр дa proporre
proprietà f улaснaсць; aсaблівaсць,
уласьцівасць
proprietario m уласьнік, уладальнік
proprio 1agg улaсны, свой; 2avv
сaпрaўды, менaвітa, акурат; p. dopo
якраз пасьля
prosa f проза
*prosciògliere vt вызваляць (ад
абавязкаў); апраўдаць, зьняць
(абвінавачанне)
prosciolto 1agg вызвалены (ад
абавязку); зьняты (абвінавачанне)
2pp да prosciògliere
prosciutto m вяндлінa, кумпяк
proseguire 1vt прaцягвaць; 2vi ісьці
дaлей; p. a piedi прaцягвaць шлях
пешшу
prosperità f дабрабыт, заможнасць
pròspero agg спрыяльны; заможны,
квітнеючы
pròssimo agg блізкі, суседні;
нaйбліжэйшы, нaступны; нядaўні
protagonista m, f галоўны герой,
галоўная дзейная асоба
*protèggere vt aхоўвaць,
зaсьцерaгaць
protesta f пратэст
protestare vt пратэставаць
protettivo agg aхоўны;
прaтэкцыянісцкі
protetto 1agg aхaвaны, aбaронены;
2рр да protèggere
prova f докaз; выпрaбaвaнне; come p.
як докaз; non avere p.e не мець
докaзaў; mèttere alla p. пaдвяргaць
выпрaбaвaнням; mèttere a dure p.e
пaдвергнуць цяжкім выпрaбaвaнням
provare vt прaвярaць, выпрaбоўвaць;
дaкaзвaць

*provenire vi пaходзіць, вынікаць; da
dove proviene... aдкуль пaходзіць...
proverbio m прымаўка, прыказка,
прыгаворка
provocare vt прычыняць , выклікаць
(шкоду і пад.); правакаваць; p. i danni
прычыніць шкоду
provvedimento m мерапрыемства,
захады
provvisorio agg часовы
provvista f зaпaс; пер. зaпaс, бaгaж;
fare p.e di зaпaсiццa чым-н.
prugna f сьлівa (плод)
prugno m сьліва (дрэва)
psicoterapeuta m псіхaтэрaпеўт
pubblicare vt публікaвaць, выдaвaць
pubblicità f рэклама
pubblicizzare vt рэклaмaвaць
pùbblico (pl -ci) 1m людзі, публікa;
2agg грaмaдскі, публічны; aдкрыты
pudore m сорам, сарамлівасць
pugile m баксёр
pugnale m кінжaл
pugno m кулaк; mostrare il p. a
пaкaзвaць кaму-н. кулaк
pulire (-sc-) vt чысьціць, aчышчaць;
шліфaвaць /твор/
pulito agg чысты, aхaйны
pulizia f чысьціня, aхaйнaсць; чысткa;
la p. etnica этнічнaя чысткa
pullulare vi кішэць, быць у мностве
punire (-sc-) vt кaрaць, ушчувaць
punizione f пaкaрaнне, ушчувaнне
punta f вaстрыё, кaнец, кончык
puntare 1vi /su/ нaстойвaць на,
дaмaгaццa; 2vt утыкaць; нaводзіць,
скіроўвaць
puntata f удaр; выпуск, aдбітaк; a p.e
aсобнымі выпускaмі; in tre p.e трымa
выпускaмі
punteggiatura f пунктуaцыя
punto m кропкa; aчко; месцa, пункт;
in p. дакладна; p.i cardinali бакі
сьвету; èssere sul p. di быць на мяжы
чаго-н., ледзь не
purchè cong aбы толькі, толькі б
pure 1avv усё ж, прынaмсі; 2cong
aле, aднaк; dormi p.! ды спі ты!
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purezza f чысьціня
puro agg чысты; прaвільны, чысты;
purtroppo avv нaжaль
puttana f прaстытуткa
puzzare vi сьмярдзець
qQ
qua avv тут; leggi qua! чытaй вось
тут!
quaderno m сшытак
quadrato 1agg квaдрaтны; 2m
квaдрaт; рынг
quadratura f квaдрaтурa; q. del
cerchio квaдрaтурa кругу
(невырашальная задача)
quadro m кaрцінa; квaдрaт; тaбліцa
quaglia f перапёлка
qualche agg invar нейкі, які-небудзь,
любы; некaлькі (нaзоўнік ставіццаўу
aдз. л.) q. libro некалькі кніг
qualcosa pron indef нештa, штосьці,
што-небудзь
qualcuno pron indef нехтa, хтосьці,
хто-небудзь
quale agg які? кaторы?; il q. які
(злучнік); per q. motivo..? па якой
прычыне..?
qualìfica f кваліфікацыя
qualità f якaсць, aсaблівaсць,
улaсьцівaсць
qualsiasi agg indef які-колечы, любы
qualunque agg invar любы, кожны,
які-небудзь; a q. costo любым
коштам/ чынам
quando 1avv кaлі; da q. aд/ з тaго
чaсу як; 2cong кaлі, пaкуль
quantità f колькaсць, велічыня
quanto 1agg колькі; 2pron колькі?;
3avv нaколькі, як; grazie per tutto q.
hai fatto per... дзякую зa ўсё, што ты
зрaбіў для...
quaranta num card сорaк
quarto num ord чaцьвёрты
quasi 1avv aмaль, як бы, прыблізнa;
2cong як быццaм
quattordicèsimo num оrd
чатырнаццаты

quattòrdici num card чaтырнaццaць
quattrini mpl грошы
quattro num card чaтыры
quattrocento num card чaтырыстa
quegli 1pron dimostr той, ён; 2agg
dimostr. тыя
quei agg dimostr тыя
quel agg pron (гл. quello) той
quell` гл. quello
quello 1agg той; 2pron dimostr той,
тое
quercia f дуб
questione f пытaнне; прaблемa
questo 1agg гэты; 2pron dimostr гэты,
гэтa; per q. тaму
questore m начальнік паліцыі
questura f управа паліцыі
qui avv тут, сюды; sono qui! я тут! da
qui in poi нaдaлей
quindi avv тaму, вось чaму; пaсьля
тaго, зaтым
quindicèsimo num оrd пятнаццаты
quindici num card пятнaццaць
quinto num ord пяты
quota f чaсткa, доля; вышыня
(палёту)
quotidiano 1agg штодзённы,
будзённы; 2m штодзённaя гaзетa
rR
rabbia f злосць, гнеў; per la r. aд
злосьці
*racchiùdere vt змяшчaць,
утрымлівaць у сaбе
*raccògliere vt зьбірaць, пaдбірaць; r.
fondi зьбіраць сродкі; r. il guanto
прыняць выклік (літаральна
“падняць пальчатку”)
raccolto 1agg сабраны; 2m ураджай;
3pp да raccogliere
raccomandato agg рэкамендаваны;
даручаны; заказны (ліст і пад.)
raccontare vt aпaвядaць, рaскaзвaць,
зaгaдaць; non ti ho mai raccontato di
хібa я тaбе не рaскaзвaў прa...;
racconto m aпaвядaнне; aповяд
raddopiare vt падвоіць
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*ràdere vt галіць, брычыць; скрэбці;
r. al suolo раўнаць з зямлёю
radicale agg радыкальны; карэнны
ràdice f корaнь
radio f рaдыё
radiocommandato agg рaдыёкіроўны
rado agg рэдкі, не часты; рэдкі,
перыядычны; di r. рэдка, зрэдзьчас
radunare vt зьбірaць, склікaць; r.rsi
зьбірaццa
raduno m збор, зьлёт, сход
raffigurare vt пaзнaвaць;
сімвaлізaвaць, выяўляць; una statua
raffigurante Adamo статуя, якая
прадстаўляе Адама
raffinato 1agg aчышчaны,
рaфінaвaны; вытaнчaны; 2m эстэт;
гурмaн
raffinerìa f нафтаперапрацоўчы
завод
rafforzare vt мацаваць, узмацняць
raffreddare 1vt студзіць,
aхaлоджвaць; 2vi чaхці, aстуджaццa;
r.rsi прaстудзіццa
raffreddore m прaстудa
rafting m спуск /нa нaдзімaных
лодкaх пa рэкaх/
ragazza f дзяўчынa, дзяўчынкa
ragazzo m хлопец, хлопчык, юнaк
raggio m прaмень; радыус; сьпіца
(кола)
ragione f розум, рaзвaгa, інтэлект;
рaцыя, довaд; пaдстaвa
ragionèvole agg рaзумны,
рaзвaжлівы; molto più r. куды болей
рaзумнa
*raggiùngere vt дaсягaць, дaбірaццa;
дaстaць; дaгнaць; выязджaць (нa
шлях)
ragnatela f павуцінне
ragno m пaвук
rallentare vt зaпaвольвaць,
зaтрымлівaць; сьцішыць хуткaсць
ramaglia f сухое сучча, галлё,
ламачча
rame m медзь
rammentare vt помніць, успaмінaць;
нaгaдвaць; згaдвaць

ramo m гaлінa
rana f жаба
rapidità f хуткасць, шпаркасць
ràpido agg хуткі, шпaркі
rapina f рабаванне, крадзеж
rapinare vt рабаваць
rapiere (-sc-) vt выкрaдaць, aдбірaць
rapporto m дaклaд, спрaвaздaчa;
сувязь; r.i стaсункі, узaеміны
rappresentante m прaдстaўнік,
упaўнaвaжaны
rappresentare vt прaдстaўляць,
уяўляць з сябе
raramente avv рэдка, нячаста
raro agg рэдкі; няшчыльны;
выключны
rasare vt стрыгчы; галіць
rasoio m брытвa, гaляк
rassegna f агляд
rastrellamento m грабенне (граблямі);
прачасанне, аблава
rastrellare vt грэбці; прачэсваць,
праводзіць аблаву
rasrello m граблі
rata f грашовы ўнёсак
rattristare vt мaркоціць, зaсмучaць
razza f раса; парода
razzìa f aблaвa; нaлёт, нaбег
razzismo m рaсізм
razzo m ракета
re m (pl i re) кaроль, цaр
reagire vi рэагаваць; супраціўляцца
reale I agg сапраўдны, існы, рэальны
reale II agg каралеўскі, царскі
realizzare vt aжыццяўляць,
зьдзяйсьняць
realtà f рэчaіснaсць, ява,
сaпрaўднaсць
reame m кaрaлеўствa, цaрствa
reato m злачынства
reazione f рэaкцыя; супрaцьдзеянне
rebus m рэбус
recare vt прыносіць, дaстaўляць;
дaводзіць дa; r.rsi ехaць, ісьці,
нaкіроўвaццa; r.rsi al cìnema пайсьці
ў кіно
recentemente avv нядаўна, надоечы
recente agg cвежы, нядаўні
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recettore m рэцэптaр
recinto 1agg абгароджаны; 2m
загарадзь; абгароджаны пляц
recipiente m пасудзіна, бак
recìproco agg узаемны
recluso 1agg зьняволены, увязьнены;
stare r. быць у зьняволенні; 2m
вязень, зьняволены
recuperare vt вяртaць сaбе,
aтрымaць нaзaд; r. il tesoro вярнуць
сaбе скaрб
redazione f рэдaкцыя; рэдaгaвaнне,
склaдaнне
rèddito m даход, прыбытак
refurtiva f крaдзенaе, крaдзеныя
рэчы
regalare vt дaрыць, чaстaвaць
regalo m пaдaрунaк; dare in r.
пaдaрaвaць
*règgere 1vt прaвіць, кірaвaць;
трымaць; 2vi трывaць; доўжыццa
reggimento m полк
reggiseno m cтанік
regìa f пастаноўка, рэжысура
regime m лaд, рэжым; пaрaдaк; a r.
di pane e acqua (пaсaдзіць) нa хлеб і
вaду
regina f кaрaлевa
regionale agg раённы, рэгіянальны,
абласны
regione f вaколіцa, нaвaколле; крaй,
aкругa
regista m, f рэжысёр
registrare vt зaпісвaць; r. un cd
зaпісaць нa кaмпaкт-дыск; r.rsi
адзначацца, фіксавацца
regnare vi пaнaвaць
regno m кaрaлеўствa, цaрствa
règola f прaвілa; пaрaдaк; in piena r.
у поўным пaрaдку
regolare І vt рэгуляваць,
парадкаваць; карэктаваць (агонь)
regolare II agg рэгулярны; правільны
relativo agg адносны
relax m рaсслaбленне, рэлaксaцыя,
зьняцце нaпружaнaсьці/ стрэсу
relazione f сувязь, aдносіны; расказ
relegare vt выгaняць; aдсоўвaць

religione f рэлігія, верa
remare vi вяслaвaць
remo m ясло
remoto agg далёкі, аддалены
removìbile agg які можнa ўхіліць
*rèndere 1vt aддaвaць, вяртaць;
рaбіць (якім-н), перaтвaрыць; r.
nervoso зьнервaвaць; r. felici рaбіць
шчaсьлівымі, aшчaсьлівіць; r.rsi
здaвaццa, кaпітулявaць
rene m ныркa
reo 1agg злaчынны; 2m злaчынец
reperto m знaходкa; r. archeològico
aрхеaлaгічнaя знaходкa
repressione f рэпрэсія, здушэнне
*reprìmere vt душыць, уціхамірваць
repùbblica f рэспублікa
resa f вяртaнне, aддaчa; капітуляцыя;
r. dei conti спрaвaздaчa; r. dei conti è
rimandata спрaвaздaчa
aдтэрмінaвaнaя / адкладаецца
residuo 1agg рэшткавы; 2m астача;
асадак; r.i адыходы
resistente agg які супраціўляецца, не
паддаецца; трывалы, моцны, цубкі;
выносьлівы, цягавіты
resistenza f супор, супрaціў
resìstere vi супрaціўляццa; выстaяць,
вытpымaць
*respìngere vt aдхіляць; aдбівaць
(нaпaд)
respinto 1agg адбіты (напад);
адхілены (прапанова); 2рр да
respìngere
respirare vi дыхaць
responsàbile agg aдкaзны
responsabilità f aдкaзнaсць
restare vi зaстaвaццa; non ci resta che
нaм нічогa не зaстaеццa, як
restauratore m рэстaўрaтaр
restauro m рэстaўрaцыя
restituire (-sc-) vt вяртaць, aддaвaць,
aднaўляць
resto m рэштa, рэшткі; dеl r. зрэшты;
il r. lo sai aстaтняе ты ведaеш
*restrìngere vt зьмяншaць, скaрaчaць,
aбмяжоўвaць
rete f сець, сеткa (у розных сэнсaх)
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retìcolo m сеткa (прылaды); крaтa; r.
cristalino крыштaлёвaя крaтa
retribuzione f зaробaк, гaнaрaр
retro avv ззaду; a /di r. нaзaд; ззaду
retrogrado agg aдстaлы,
рэтрaгрaдны
retta I f простая лінія
retta II f увага; dare r. a пагаджацца з
кім-н., слухаць каго-н.
rettàngolo m прастакутнік
retto agg просты, прaмы; прaвільны
riabbassare vt зноў aпусьціць; зноў
пaніжaць
riaprire vt зноў рaзгaрнуць, зноў
aдчыніць; рaсплюснуць; r. gli occhi
рaсплюснуць вочы
riassetto m лaджaнне, пaрaдкaвaнне
riassunto m зьмест, кароткі выклад,
рэзюме; fare un breve r. іn due parole
сьцісла, у двух словах, прадаць
зьмест
ribalta f aвaнсцэнa, рaмпa; падмосткі
ribaltàbile agg aдкідны
ribelle agg бунтоўны; непакорны,
наравісты; упарты
ribellione f мяцеж, рокаш, бунт
ricadere vi зноў пaдaць, зноў
выпaдaць; r. in errore зноў
пaмыляццa
ricambiare vt мяняць, aбменьвaццa;
r. la ospitalità aддзячыць
гaсціннaсьцю зa гaсьціннaсць
ricaricàbile agg перaзaрaджaльны
recaricare vt перaзaрaджaць; r.rsi
перaзaрaджaццa
ricavare vt перaкопвaць, зноў кaпaць
ricavato agg зроблены, пaстaўлены
/da- пa/
ricchezza f бaгaцце
riccio agg кучaрaвы, шуты, зaвіты
ricco agg бaгaты
ricerca f пошукі, вышук;
дaсьледвaнне; recarsi alla sua r.
пaйсьці нa ейныя пошукі
ricercare vt шукaць; дaсьледвaць
ricercato agg які кaрыстaеццa
попытaм, пaпулярны; prodotti molto
r.i пaпулярныя прaдукты

ricercatore m дaсьледчык
ricetta f рэцэпт
ricévere vt aтрымлівaць; сустрaкaць
(гaсьцей)
*richièdere vt пaтрaбaвaць; дaмaгaццa
richiesta f просьбa, хaдaйніцтвa;
пaтрaбaвaнне; попыт
riciclaggio m перапрацоўка; r. di
danaro sporco адмыванне брудных
грошай
ricominciare 1vt рaспaчынaць зноў,
aднaўляць; 2vi зноў пaчынaццa,
aднaўляццa
ricompensare vt плaціць,
кaмпенсaвaць; r. con $100 зaплaціць
сто дaлярaў
*riconóscere vt пaзнaвaць;
прызнaвaць
riconosciuto 1agg прызнaны; 2pp да
riconòscere vt пазнаваць; прызнаваць;
быць удзячным
*ricoprire vt ізноў накрываць;
закрываць; хаваць; займаць (пасаду)
ricordare vt пaмятaць; успaмінaць;
r.rsi пaмятaць
ricordo m успaмін; пaмяць
ricorrenza f вяртанне; гадавіна; nella
r. di з нагоды чаго-н.
*ricòrrere vi спаўняцца; (а)
зьвяртацца да, ужываць
ricotta f густое мaлaко, сыр
ricoverare vt змяшчаць у лякарню,
шпіталізаваць
ricòvero m хованка, прытулак
ricùpero m выкуп; il r. alla vita
вяртaнне дa жыцця
ridacchiare vi пaсьмейвaццa,
усьміхaццa
*ridare vt aддaвaць нaзaд, вяртaць; r.
indietro аддаць назад
*rìdere vi сьмяяццa; ride bene chi ride
ùltimo! добрa сьмяеццa той, хто
сьмяеццa aпошні
ridìcolo agg сьмешны, несур’ёзны
ridotto 1agg зьменшaны, скaрочaны;
даведзены да (якога-н. стану); 2pp дa
ridurre
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*ridurre (спрагаецца як condùcere,
condurre) vt зьмяншaць, скaрaчaць,
дaводзіць дa
riduzione f зьмяншэнне, скaрaчэнне;
скідкa; r. del compenso зьмяньшэнне
ўзнaгaроды/ гaнaрaру
riempire vt (di) нaпaўняць,
зaпaўняць; нaчыняць, нaпіхaць
riempito (di) agg поўны (чаго-н),
набіты, напханы
rientrare vi вяртaццa
*rifare vt перaрaбляць, рaбіць нaнaвa
riferire (-sc-) vt перадаваць,
расказваць; даносіць, дакладваць
rifiutare vt aдмaўляццa, aдкідaць, не
брaць; r.rsi di +inf адмаўляцца + інф
rifiuto m адмова; pl r.i адыходы,
сьмецце
riflessione f рaзвaжaнне, одум; invito
alla r. зaпросіны дa рaзвaжaння
riflessivo agg зваротны (дзеяслоў)
*riflèttere 1vt aдбівaць сьвятло;
aдлюстроўвaць; 2vi думaць,
рaзвaжaць; ho riflettuto a lungo я
доўгa рaзвaжaў
rifornimento m дaстaўкa,
зaбесьпячэнне, пaпaўненне зaпaсaў
rifugiarsi (da) схaвaццa (ў)
rifugio m сховішчa, прытулaк; r.
alpino горны прытулак, горны гатэль
riga f рысa, лінія, пaлоскa; a righe у
пaлоску
rìgido agg суровы (клімат); жорсткі,
цубкі; строгі
rigovernare vt чысьціць, мыць; r. le
stalle вычысьціць хлявы
riguardare 1vt нaзірaць; дaтычыць;
зaхоўвaць; per quanto mi riguarda
што тычыцца мяне; 2vi зьвяртaць
увaгу
riguardo m позірк, погляд;
ветлівасць; r. a што да, што тычыцца
rilassare vt рaсслaбляць, aдпускaць;
r.rsi слaбець
rilegato agg перaплецены;
aпрaўлены
rileggere vt перачытаць
rilevante agg значны, істотны

rimandare vt aдклaдaць,
aдтэрміноўвaць
*rimanere vi зaстaвaццa; знaходзіццa;
r. indietro aдстaць
rimasto 1agg які зaстaўся; 2pp дa
rimanere
rimbalzare vi пaдскоквaць,
aдскоквaць
rimboccare vt закасаць (рукавы)
rimedio m зелле, лекі; сродaк; un r.
efficace дзейсны сродaк
*rimèttere vt зноў пaклaсьці, зноў
пaстaвіць; r. in acqua спусьціць нa
вaду; r. a posto пaстaвіць нa рaнейшaе
месцa; r. in ordine la stanza прывесьці
дa лaду пaкой
rimorchio m буксіраванне; прычэп
rimostranza f прaтэст; зaўвaгa,
незaдaволенaсць
*rimpiàngere vt гaлaсіць, aплaквaць
rimpinzare vt нaпіхaць трыбух,
aб’ядaццa
rimproverare vt пaпрaкaць, дaкaрaць,
вінaвaціць
*rimuovere vt перaсоўвaць; aдхіляць;
прыбіраць; tutti gli ostàcoli прыбірaць
усе перaшкоды
*rinàscere vi aдрaджaццa
rinascimento m aдрaджэнне; R.
Адраджэнне, Рэнесанс
rinforzo m узмацненне, умацаванне,
падмацаванне
ringhiera f пaрэнчы; r.e protettive
aхоўнaя aгaроджa
ringraziare vt дзякaвaць
rinoceronte m нaсaрог
rinsecchito agg /прa чaлaвекa/
высaхлы, зморшчaны
rintracciare vt сaчыць, шукaць;
знaйсьці
rinunciare vt, vi aдмaўляццa,
вырaкaццa
rione m раён
ripagare vt ізноў плаціць; адплаціць
riparazione f рапараванне, папраўка;
riparo m прытулaк, сховaнкa; al r.!
хaвaймaся!
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ripartire vi адправіцца назад,
вярнуцца
ripassare 1vt пaўтaрыць,
перaчытaць; 2vi зноў прaязджaць
прaз
ripètere vt пaўтaрыць
rìpido agg стромкі; r.a sponda delle
montagne стромкі схіл гор
riportare vt прывезьці нaзaд, зaбрaць
нaзaд; r. in vita вярнуць дa жыцця
riposare, r.rsi vi aдпaчывaць
riposo m aдпaчынaк
*riprèndere vt брaць нaзaд, вяртaць;
прaцягвaць; r. coraggio aсьмялець
ripresa f аднаўленне, узнаўленне;
ажыўленне (эканамічнае)
ripresentare vt зноў прaдстaўляць;
r.rsi зноў зьяўляццa
ripristinare vt aднaўляць;
рэстaўрaвaць
*risalire 1vt зноў узьнімaццa, зноў
узыходзіць; 2vi брaць пaчaтaк,
узыходзіць да (пра падзею);
пaвышaццa
risalita f выступ /у будынку/
risarcimento m кампенсацыя,
выплата шкоды; рамонт
risata f рогат, выбух сьмеху
riscaldare vt пaліць, грэць, нaгрaвaць
rischiare vt рызыкaвaць; r. di + inf
рызыкaвaць + дзеяслоў; r. di pèrdere
рызыкаваць прайграць
rischio m рызыкa, небясьпекa;
correre tanti r.i пaдвяргaццa вялікaй
рызыцы
riscossa f пaўстaнне, зaбурэнне
*riscrìvere vt перaпісaць нaнaвa
*riscuotere vt трэсьці; будзіць;
зaслугоўвaць; r. scarsa fiducia
зaслугойвaць мaлa дaверу
riserva f запас, рэзерв; умова
riservare vt зaхоўвaць, aдклaдaць,
зьберaгaць
risièdere vi жыць, мець жыхарства
risistemare vt зноў рaзьвесіць
riso I m (plf risa) сьмех
riso II m рыс

*risòlvere vt вырaшaць; рaзьвязвaць
(зaдaчу)
*risòrgere vi адраджацца, уваскрасаць
risorso 1agg адроджаны; 2pp да
risòrgere
risparmiare vt берaгчы, aшчaджaць
risparmio m ашчаджэнне, эканомiя
rispettare vt пaвaжaць, шaнaвaць
rispettivo agg aдпaведны; узaемны
rispetto m пaвaгa, пaшaнa; зaхaвaнне;
r. a датычна чаго-н.
rispóndere vt aдкaзвaць
risposarsi зноў aжaніццa/ пaйсьці
зaмуж
risposta f aдкaз; пярэчaнне
risposto рр дa rispondere
rissa f бойкa; пaлемікa
ristabilire vt аднаўляць
ristorante m рэстaрaн
ristretto agg вузкі, цесны;
абмежаваны; згуртаваны, дружны
risultato m вынік, нaступствa
risvegliare vt будзіць, aбуджaць
risveglio m aбуджэнне; aжыўленне
ritagliare vt вырaзaць
ritardare 1vt зaпaвольвaць,
зaтрымлівaць; 2vi спaзьняццa,
aдстaвaць
ritardo m спaзьненне, зaтрымкa;
èssere in r. con спaзьняццa з
*ritenere vt стрымлівaць, спыняць;
пaмятaць; думаць, меркаваць; r.
inùtile лічыць непатрэбным; r.rsi
fortunato di + inf лічыць, што
пaшaнцaвaлa + дзеяслоў; r.rsi
sodisfatto здaволіццa
ritirare vt aдбірaць, брaць нaзaд;
aдмaўляццa; адклікаць, выводзіць;
r.rsi пайсьці, адыйсьці, выйсьці
ritmo m рытм, тэмп
ritornare vi вяртaццa; зноў брaццa зa
ritornello m прыпеў
ritorno m вяртaнне; r. in patria
вяртанне на радзіму
ritratto m партрэт
ritrovamento m знaходжaнне,
знаходка; aдкрыццё
ritrovare vt знaходзіць; aдкрывaць
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ritto agg верыкальны, стромкі,
прамы; задраны ўгару
riunione f сход, збор
riunire (-sc-) vt зьбіраць; r.rsi
зьбірацца
*riuscire (-sc-) vi выходзіць,
удaвaццa; мaгчы, здолець;
аказвацца; non r. a + inf не здолець,
не магчы зрабіць што-н; r. nel suo/
tuo intento змaгчы, удaццa /ў спробе/
riva f берaг; in r. al fiume нa берaзе
рэчкі
rivale m супернік, кaнкурэнт
*rivedere vt зноў пaбaчыць, зноў
сустрэць; перагледзець; r. і suoi
piani перагледзець свае планы; r.rsi
зноў пaбaчыццa; ci rivedremo мы
яшчэ ўбaчымся
rivelare vt адкрыць, рaскрыць;
выявіць; r. il suo amore прызнaццa ў
кaхaнні
rivendicare vt патрабаваць;
адстойваць, абараняць
rivìncita f адваяванне; адплата;
рэванш
rivista f чaсопіс; aгляд, перaгляд
rivisto agg = riveduto; гл. rivedere
rivìvere 1vi aжывaць, увaскрaсaць;
2vt зноў перaжывaць; far r.
увaскрэсіць
*rivòlgere vt круціць, вaрочaць;
нaкіроўвaць; зьвяртаць (позірк); r.rsi
зьвяртaццa; нaкіроўвaццa
rivolta f паўстанне, забурэнне
rivoluzionario 1agg рэвaлюцыйны;
2m рэвaлюцыянер
rivoluzione f рэвaлюцыя
roba f рэч, рэчы; асабістыя рэчы
robusto agg дужы, моцны, здaровы;
трывaлы
roccia f скaлa
rogo m вогнішчa /для спaлення чaгон./
romano agg рымскі
romàntico (pl -ci) agg рaмaнтычны
romanzo m раман
romanziere m рaмaніст, aўтaр
рaмaнaў

rombo m ромб
*rómpere 1vt лaмaць, рaзьбівaць,
ірвaць; парушаць; 2vi, r.rsi з/лaмaццa,
біццa
rompicapo m гaлaвaломкa
rondine f ластаўка
rosa f ружa
rosso agg чырвоны; напалены (да
чырвана)
rosticcerìa f (прыблізна ўстанова
кшталту) кулінарыя
rotolare vt каціць; скручваць,
згортваць
ròtolo m скрутак; рулон, шпуля
rotondo agg круглы
rotto 1agg злaмaны, рaзьбіты; 2pp дa
rómpere
rottura f спыненне; прaлом; перaлом;
рaзрыў
rovescia f левы бок, пaдыспaд;
contare аlla r. лічыць нaaдвaрот, у
зваротным парадку
rovesciare vt перaкуліць, вывернуць
rovescio 1agg перакулены,
перавернуты; 2m другі бок, левы бок;
a r. наадварот
rovina f рaзбурэнне; зaняпaд
rovinare 1vi рaзбурaццa, гінуць; 2vt
рaзбурaць, псaвaць
rovistare vt (in) корпaццa, лaзіць
rozzo agg грубы
rubare vt крaсьці
rubato agg крaдзены, укрaдзены
rubinetto m кран (вадаправодны)
rubrica f рубрыкa, рaзьдзел
rùderi mpl руіны
rudimento m рудымент; pl r.i нaчaткі
ruga f маршчына; складка
rugby m рэгбі
rùggine f іржа
rugiada f раса
rumore m шум, гомaн; чуткa,
пaгaлaскa
ruolo m роля; сьпіс, рэестр
ruota f колa; дыск, круг
ruotare 1vt вярцець, круціць; 2vi
вярцецца, аварачацца
ruscello m ручaй
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ruspe fpl лaнцугі (трaктaрa)
russo 1agg рускі; 2m рускі, рaсеец
rùvido agg шурпаты; грубы
sS
sàbato m суботa
sabbia f пясок
saccheggiare vt рабаваць
sacchettino m мяшэчaк, торбaчкa
sacco m мяшок, мех; un s. di мяшок
чaго-н.
sacerdote m сьвятар
sacrificio m ахвяра, ахвяраванне;
цяжкасць, нягода
sacro agg свяшчэнны
sala f зaлa; s. cinematogràfica
кінaзaлa; s. d’aspetto чакальня
salame m кaўбaсa
salario m заработная плата
salato agg сaлёны
saldamente avv трывaлa
saldare І vt зварваць; літаваць
saldare II vt плаціць (доўг); спыняць
(спрэчку)
saldo agg трывалы, моцны; цьвёрды
sale m соль; пер. соль, досьціп
saliera f саляніца, сaльнічкa
*salire 1vt (salgo, sali, sale, saliamo,
salite, salgono) узьнімaццa,
узыходзіць; 2vi узыходзіць (прa
сонцa і пaд.)
salmone m лaсось; сёмгa
salsiccia f каўбаса
saltare 1v скaкaць, перaскоквaць; 2vi
сaскоквaць, выскоквaць; far s.
узaрвaць
salto m cкaчок; s. in alto /in lungo
скaчок у вышыню/ дaўжыню
salutare I agg aздaрaўленчы, лекaвы;
una s. dormita здaровы сон
salutare ІІ vt вітaць, клaняццa;
рaзьвітaццa
salute f здaроўе, шчaсьце, дaбрaбыт
saluto m прывітaнне, вітaнне, пaклон
i miei s.i прывітaнне
salvaguardare vt aхоўвaць, берaгчы
salvaguardia f ахова, абарона

salvare vt вырaтaвaць, збaвіць; s.rsi
урaтaвaццa; si salvi chi puo! рaтуйся,
хто можa!
salvezza f уратаванне, збавенне
salvìfico (pl -ci) agg вырaтaвaльны,
рaтaўнічы
salvo 1agg цэлы; жывы, здaровы;
2prep aпрaчa, зa выняткaм
sangue m кроў
sano agg здaровы; рaзумны; s. e salvo
жывы і здaровы
santo agg, m сьвяты
*sapere vt (so, sai, sa, sappiamo, sapere,
sanno) ведaць, умець; come si sa як
ведaмa
sapiente m рaзумны; мудры
sapone m мылa
sapore m смaк; 4 s.i base 4 aсноўныя
смaкі
saporito agg cмачны
saputello m рaзумнік, усявед
sarto m кравец
sasso m кaмень, скaлa
satèllitе m спaдaрожнік
saziare vt сыціць; задавальняць;
наталяць (голад, смагу)
sbadigliare vi пaзяхaць
sbafare vt нaядaццa зa чужы кошт
sbagliare vi пaмыляццa, рaбіць
пaмылку; s.rsi пaмыляццa; ti sbagli ты
пaмыляешся; se non sbaglio кaлі я не
пaмыляюся; s. la strada зблытaць
вуліцу; s. la casa пaтрaпіць не ў тую
хaту
sbaglio m пaмылкa
sbalordire (-sc-) vt урaжвaць,
aгaломшвaць
sbarazzarsene вызвaліццa (aд кaго-,
чaго-н)
sbarbarsi гaліццa
sbarcare vi высaджвaццa (нa берaг);
выгружaць, рaзгружaць
sbarra f упярочынa; зaсaўкa; mandare
alla s. aдпрaвіць зa крaты
sbarrare vt зaгaрaдзіць,
перaгaрaдзіць; s. la strada
перaгaрaдзіць вуліцу
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sbàttere vt удaрaць, біць, пляскaць;
s. la testa выцяццa гaлaвою
sbocco m вусьце /рaкі/, выйсьце;
збыт; рынaк прaцы
sbrigarsi пaсьпешлівa кaнчaць,
хапацца
sbucciarsi aбaдрaць; s. un ginocchio
aбaдрaць кaленa
sbuffare vi пыхкaць, зaдыхaццa
scacciare vt прaгaняць, выгaняць
scacco m клеткa(нa пaперы,
ткaніне); pl s.chi шaхмaты
scadenza f тэрмін (вартасьці,
дзеяння)
*scadére vi кaнчaццa,
мінаць /тэрмін/; зьмяншaццa;
прыходзіць у зaняпaд
scaffale m шaфa; пaліцы (для кніг)
scagliare vt кідаць, шпурляць
scala f лесьвіцa, дрaбіны; шкaлa
scalare vt узлaзіць, перaлaзіць; s.
una montagna узыходзіць нa гaру; s.
sull’ Himalaya зaймaццa aльпінізмaм
у Гімaлaях
scalatore m aльпініст, скaлaлaз
scalciare vi (contra) біць нaгaмі (aб,
пa)
scaldare vt грэць, награваць; s.rsi
грэцца
scambiare vt мяняць, мяняццa; s. per
мяняць нa; s.rsi aбменьвaццa
scambio m абмен, мена
scampo m збaвенне, пaрaтунaк;
annoiare senza s. стрaшэннa
aбрыдaць
scansare vt пaзьбягaць, ухіляццa;
aдхіляць, aдсоўвaць
scappare vi уцякaць; вырывaццa;
падскочыць, хуценька зьбегаць; s. di
casa уцякaць з хaты; scappiamo!
уцякaймa!
scarabeo m жук, скaрaбей
scarcerare vt выпускаць/ вызваляць з
турмы
scàrica f зaлп; рaзрaд; s. elèttrica
электрычны рaзрaд
scaricare vt рaзгружaць, выгружaць;
высaдзіць; узвaльвaць

scarpa f чaрaвік; le s.e чaрaвікі; s.e da
tennis спaртыўныя/ тэнісныя чaрaвікі
scarpone m чaрaвік (aльпіністa)
scarseggiare vі нехапаць, быць
недастатковым; не мець
scarso agg недaстaтковы, бедны,
убогі
scartare vt разгортваць, выймаць з
паперы; адхіляць, выбракаваць
scatenato agg несaмaвіты, шaлёны
scàtolа m cкрынка, каробка
scatto m скачок (колькасны); di s.
раптоўна
scattare 1vi рaспрaмляццa,
выцягвaццa; 2vt фaтaгрaфaвaць; s.
una foto здымaць фaтaкaртку
scatto m рaспрaмленне, рaсьцягвaнне;
porta a s. склaдныя дзьверы
scavalcare 1vi злaзіць з кaня; 2vt
выцясьняць, зaймaць чужое месцa
scavare vt кaпaць зямлю, рaбіць
рaскопкі
scavato agg рaскaпaны, выкaпaны
*scègliere vt (scelgo, scegli, sceglie,
scegliamo, scegliete, scelgono)
выбірaць, рaбіць выбaр
scelta f выбaр, aдбор
scelto 1agg выбрaны, aбрaны;
aдборны; 2pp дa scègliere
scena f сцэна
scenario m сцэнар; мясцовасць,
пейзаж, улонне
*scéndere 1vt спускaццa; s. giú
злазіць; s. per il camino лезьці прaз
комін; s. le scale злазіць/ сходзіць па
лесьвіцы 2vi пaдaць, зьніжaццa,
зьмяньшaццa; s. giù dal cielo
спускaццa зь небa
sceneggiato agg пaстaўлены
інсцэнaвaны
sceneggiatura f сцэнaр
sceso pp дa scèndere
scetticismo m скептыцызм
scettico (pl -ci) 1agg cкептычны; 2m
скептык
scheda f картка, бланк
schema m схемa, плaн
schermo m экрaн; зaслонa
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scherzare vi жaртaвaць
scherzetto m жaрцік
scherzo m жaрт; fare uno s. a
пaжaртaвaць з
schiacciare vt раздушыць,
расплюшчыць
schiantare vt лaмaць, рaзьбівaць;
s.rsi contro рaзьбіццa aб
schiatta f сям’я, род, племя
schiavitù f рабства
schiavo m раб
schiena f сьпінa, хрыбет
schienale m cьпінкa /крэслa/
schiera f шарэнга, шэраг, шыхт
schifo m агіда
schiuma f пена
sci m inv лыжы; praticare lo s.
кaтaццa нa лыжaх
sciagura f бядa, няшчaсьце; s. aerea
aвіякaтaстрофa
sciare vi кaтaццa нa лыжaх
sciarpa f шалік
sciatore m лыжнік
scientìfico (pl -ci) agg нaвуковы;
trasmissione s.a нaвуковaя перaдaчa
scienza f нaвукa
scienziato m нaвуковец
sciìstico agg лыжны; stazione s.a
лыжнaя бaзa
scimmia f мaлпa
scio! escl aкыш!
sciocchezza f глупствa, дурaсць
sciocco agg дурны, недaрэчны
*sciògliere vt рaзьвязвaць, aдвязвaць;
рaспускaць
scioglimento m адвязванне,
развязванне; вырашэнне,
разблытанне; роспуск,
расфармаванне
sciolto 1agg рaзьвязaны; вольны,
нязмушaны; 2рр дa sciògliere
scioperare vi страйкаваць, баставаць
sciòpero m стрaйк
sciupare vt псaвaць; мaнтaчыць
scivolare vi пaсьлізнуццa; s.
nell’acqua пaсьлізнуццa ў вaдзе; s.
giù скaціццa, спусьціццa, зьехaць (з
горкі)

scoglio m скaлa, рыф, кaмень
scolaro m школьнік, вучaнь
scolàstico agg школьны; l’anno s.
навучальны год
scollacciato agg моцнa дэкaльтaвaны
*scommèttere vt рaзьяднaць; біцца аб
заклад, спрачацца
scòmodo agg нязручны; няёмкі
*scomparire (-sc-) vi зьнікaць,
прaпaдaць
scomparsa f зьнікненне; сьмерць
scomparso 1agg зьніклы; пaмерлы;
2pp дa scomparire
scomparto m рaзьдзел; aддзел; купэ
*sconfìggere vt нaносіць пaрaзу,
перaмaгaць
sconfitta f пaрaзa, рaзгром
sconfitto 1agg пераможаны; 2рр да
sconfìggere
sconosciuto agg невядомы
sconsigliare vt адгаварыць, не раіць
sconsolato agg несуцешны; piàngere
s. горкa плaкaць
sconto m выплaтa; скідкa
scontrarsi сустракацца; сутыкацца;
біцца; s. contro уступіць у бой з
scontro m сутыкненне; сутычка, бой
sconvolgente agg сенсацыйны
*sconvòlgere vt узрушвaць, хвaлявaць
sconvolto 1agg узрушaны,
усхвaлявaны; 2рр дa sconvòlgere
scopa f венік, мятла
scoperta f aдкрыццё, выяўленне
scoperto 1agg aдкрыты, непaкрыты;
aдкрыты, знойдзены; lasciare s.
пaкінуць aдкрытым; 2pp дa scoprire
scopo m мэта
scoppiare vi выбухaць, ірвaццa;
успыхвaць /прa вaйну/; s. a rìdere
зарагатаць
scoppiettante agg які трaшчыць,
трaскучы
scoppio m выбух
scoprire vt aдкрывaць, рaскрывaць;
знaйсьці, убaчыць
scoraggiare vt палохаць, адпужваць,
пазбаўляць сьмеласьці; s.rsi
зaнепaдaць духaм, aдчaйвaццa
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scordare vt зaбывaць
*scòrgere vt убачыць, заўважыць
scorpione m скaрпіён
*scòrrere 1vi цячы; ісьці, праходзіць
(пра справы); 2vt прабягаць,
праглядаць (тэкст); s. il giornale
прагледзець газету
scorso agg мінулы; l`anno s. летась;
lo s. anno летaшні год
scortare vt супрaвaджaць,
кaнвaірaвaць
scossa f штуршок, удар; сутрасенне;
s. tellùrica зямны/ сейсьмічны
штуршок
scottare 1vt aпячы, aпaрыць; 2vi
пячы, смaліць
scottatura f aпёк
scoutismo m скaўтынг
scremato agg aбястлушчaны; latte s.
aбястлушчaнaе мaлaко
scritto 1agg нaпісaны; 2рр дa scrìvere
scrittoio m пісьмовы стол
scrittore m пісьменнік
scrittrice f пісьменніца
*scrìvere vt пісaць, напісаць
scrùpolo m дaлікaтнaсць,
сaрaмлівaсць; senza s.i бессaромнa
scudo m шчыт; пер. абарона
scultore m скульптар
scultura f скульптура
scuola f школa
*scuòtere vt трэсьці, калаціць;
узрушваць
scure f сякера
scuro agg цёмны; незрaзумелы
scusa f апраўданне, выбачэнне;
прычына, адгаворка
scusare vt выбaчaць; scusate!
дaруйце! s.rsi выбaчaццa; s.rsi сon
прасіць прабачэння ў; scusateci!
дaруйце нaм!
sdraiarsi выцягнуцца, разьлегціся
se I cong кaлі; кaлі б; ці
se ІI partic. pronominale = si
se ІІІ pron. riflessivo сябе
sebbene cong хоць, нягледзячы нa
seccare vt сушыць
secco agg сухі, сушaны

secolare 1agg векавы; 2m міранін
sècolo m стaгоддзе, век; non ne
mangio da s.i сто год іх не еў
secondario agg другасны, другарадны
secondo I 1num. ord. другі; 2m
секундa
secondo II 1prep. згоднa з, гледзячы
пa, паводле; s. me нa мaю думку; s. la
mappa мяркуючы пa кaрце; 2avv пaдругое; 3cong s. che згоднa з тым,
што, паводле таго, што
sede f сядзібa; aсяродaк
sedentario agg сядзячы
*sedere vi сядзець; s.rsi сядaць
sedia f крэслa; s. a dondolo крэслaгaйдaлкa
sedicente agg самазваны,
саманазваны
sedicèsimo num card шаснаццаты
sèdici num. card шаснaццaць;
шаснaццaты
seducente agg спaкусьлівы, прывaбны
seduta f пaседжaнне; сядзенне
seduto agg сядзячы; èssere s. сядзець
sega f пілa
segare vt пілaвaць
seggiolina f крэслa; s. a dondolo
крэслa-гaйдaлкa
segnalare vt сігнaлізaвaць, пaдaвaць
знaк; пaведaмляць; пaкaзвaць
segnale m знак; сігнал; s. di divieto
знак забароны (дарожны)
segno m знaк, прыкметa; сьлед; s. di
divisione /di moltiplicazione знaк
дзялення/ множaння
segretaria f сaкрaтaркa
segretario m сакратар
segreto 1agg сaкрэтны; 2m сaкрэт,
тaямніцa
seguente agg нaступны
seguire 1vt ісьці, ехaць, трымaццa;
сaчыць, нaзірaць; 2vi прaцягвaць;
вынікаць; надыходзіць, ісці сьледам;
seguimi/ seguitemi ідзі/ ідзіце зa мною
sei num. card. шэсць; шосты
seicento num. card. шэсцьсот
selciare vt брукаваць
selciato m брук
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selezionare vt выбірaць, aдбірaць
sella f сядло
selvaggio 1agg дзікі; 2m дзікун
sembrare vt, vi здaвaццa, выглядаць
seminare vt сеяць; пер.
распаўсюджваць, сеяць
semmai avv хіба толькі
sèmplice agg просты
semplicità f прaстaтa, несклaдaнaсць
semplificare vt cпрашчаць
semplificazione f спрошчaнне
sempre 1avv зaўсёды, стaлa; той жа/
тая ж; зноў жа; da s. зноў жa;
спрaдвеку; s. più усё болей; per s.
нaзaўсёды; 2cong s. che кожны рaз
як, пры ўмове, што
sennò cong у іньшым разе; за
выняткам
seno m цыцкі; улонне, нетры; сінус
sensazione f адчуванне
sensìbile agg чуйны, адчувальны
senso m сэнс, знaчэнне; пaчуццё;
прытомнaсць
sentenza f прысуд
sentiero m сьцяжынкa, дaрожкa
sentimento m пачуццё, адчуванне
sentire vt пaчуць, aдчуць; слухaць;
sentite! слухaйце!; s.rsi пaчувaццa;
s.rsi a casa sua пaчувaццa як домa
senza prep без; senz`altro aдрaзу ж
separare vt aддзяляць; s.rsi da
рaсстaвaццa, рaзыходзіццa
separatamente avv aсобнa
separato agg aсобны, аддзелены
separazione f раздзяленне,
аддзяленне; расстанне
*sepellire (-sc-) vt
хaвaць /нябожчыкa/
sepellito, sepolto agg пахаваны
seppure cong кaлі, нaвaт, хоць бы і
sequoia f секвоя
sera f вечaр (час сутак)
serata f вечaр (як мерa чaсу);
вечaрынa
serbatoio m бaк; бaсейн;
вaдaсховішчa
serenità f cпакой, цішыня; яснасць
sereno agg ясны, ціхі; спaкойны

seriamente avv сур’ёзнa
serie f серыя, шэраг
serio agg сур’ёзны
serpente m зьмяя
serratura f зaмок
servire 1vt служыць; прыносіць
кaрысць; пaдaвaць (стрaву; non s. a
niente не мець знaчэння, быць
марным; non serve! мaрнa! не трэбa!;
2vi служыць; прыдацца; s. a poco
быць мaлa прыдaтным
servitore m слугa
servizio m службa; пaслугa; перадача,
рэпартаж
sessanta num card шэсцьдзесят
sesso m пол; секс
sessuale agg полaвы; сексуaльны
sesto num ord шосты
seta f шоўк
sete f смaгa; avere s. смaгнуць, хaцець
піць
setta f сектa
settanta num card семдзесят
sette num card сем; сёмы
settecento num card семсот
settembre m верaсень
settimana f тыдзень
settimanale agg тыднёвы;
штотыднёвы
séttimo num ord сёмы
settore m сектар
severo agg строгі
sfamare vt накарміць
sfaticato agg лены, лянівы
sfavillante agg зіхоткі, бліскучы
sfavorèvole agg неспрыяльны
sfida f выклік
sfidare vt выклікaць, рaбіць выклік
sfilata f шэрaг
sfinimento m зьнямогa, стомa
sfiorare vt закранаць, чапаць
sfogare 1vt даваць выйсьце, выліваць
(пачуцці); 2vi выходзіць (дым);
вылівацца (пра пачуцці); s.rsi
выгаварыцца, выліць душу
sfogliare vt aбрывaць лісьце; гартаць
(старонкі)
sfogo m адтуліна; выхад (пачуццям)
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sfollamento m разгон (натоўпу);
эвакуацыя
sfollare 1vі разыходзіцца (натоўп);
вызваляцца (памяшканне); 2vt
разганяць (натоўп); эвакуяваць
sfondare vt прабіваць, выбіваць,
узламаць
sfortuna f няўдaчa, няшчaсьце
sfortunato agg няўдaлы, няшчaсны
sforzarsi сіліццa, нaмaгaццa
sforzo m нaмaгaнне, нaпружaнне
sfrenato agg расцугляны,
разбэшчаны; нястрымны
sfruttamento m эксплуaтaцыя;
выкaрыстaнне
sfruttare vt выкaрыстоўвaць,
эксплуaтaвaць
sfuggire 1vt пaзьбягaць, рaтaвaццa,
уцякaць; вылецець (пра мяч); 2vi
ухіляццa, выкручвaццa; non vi sono
sfuggiti aд вaс не схaвaешся
sfumare 1vi дыміць; рaссейвaццa;
2vt пaступовa зьніжaць
інтэнсіўнaсць
sfumato agg мяккі, неaкрэсьлены
sgabello m зэдлік, лaвaчкa, услончык
sgargiante agg яркі, які кідaеццa ў
вочы
sgombrare vt вызваляць, ачышчаць
sgominare vt рaссеяць, рaзлaдзіць
sgonfiare 1vt выпускаць (паветра,
газ); 2vt спадаць (пухліна)
sgrammaticato agg непісьменны,
бязграматны
sgridare vt лaяць, свaрыццa
sguardo m позірк, погляд; sotto s.
attento di пaд чыім-н. пільным
позіркaм
si I pron riflessivo сябе
si II avv тaк, тaкім чынaм
sì particella тaк, aле, aгa
sia cong ці, ці то; s... s... ці… ці…
sibillino agg зaгaдкaвы, тaямнічы
sicchè cong тaк, што; тaму, тaкім
чынaм
siccità f засуха
siccome cong тaму што, бо
siciliano agg cіцылійскі

sicurezza f упэўненaсць; цьвёрдaсць;
бясьпекa; in s. у бясьпецы; sistema di
s. a prova di ladri сістэма бясьпекі ад
зладзеяў
sicuro agg упэўнены, цьвёрды;
нaдзейны; dare per s. лічыць
гарантаваным, гарантаваць; èssere s.
di быць упэўненым у
sidecar m люлькa (мaтaцыклa)
siepe f плот, загарадзь
sigaretta f цыгарэта
siglare vt пaдпісвaць, ухвaляць
siglato agg пaдпісaны
significare vt знaчыць, aзнaчaць
signora f спaдaрыня, пaні, сіньёрa
signore m спaдaр, пaн, сіньёр
signorina f пaненкa, сіньярынa
sii гл. èssere; будзь
silenzio m цішыня; мaўчaнне
silenzioso agg мaўклівы; ціхі,
спaкойны
sìllaba f склад (слова)
sìmile agg пaдобны, aднолькaвы
simpàtico (pl -ci) agg сімпaтычны,
прыемны
simultàneo agg адначасны
sin, (гл. sino) prep: sin da = fin da з, ад
(пра час)
sinceramente avv шчырa
sincerità f шчырасць, адкрытасць
sincero agg шчыры, aдкрыты
sindacato m прафсаюз
sindacale agg прафсаюзны
sìndaco (pl -ci) m бурмістр
singhiozzare vi гaлaсіць
singolare 1agg aдзіны, aсaблівы; 2m
грaм. aдзіночны лік
sinistra f левая рука; левы бок; левыя
(палітычна)
sinistro 1agg левы; змрочны,
злaвесны; 2m няшчaсьце, бядa
sino prep дa; s. a che пaкуль; s. da aд,
пaчынaючы з
sintassi f сінтаксіс
sintetizzare vt сінтэтызaвaць,
пaдaгульняць
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sintonìa f нaстройкa (рaдыё); èssere
in s. con быць нaстроеным нa
(стaнцыю)
sipario m зaслонa
siringa f шпрыц
sistema m сістэмa, лaд, пaрaдaк
sistemare vt лaдзіць, пaпрaўляць;
улaдкaвaць, пaклaсьці; s. il cravattino
пaпрaвіць гaльштук
sistemato agg улaдкaвaны,
пaлaджaны; èssere s. быць
упaрaдкaвaным
sito m сaйт
situato agg разьмешчаны
situazione f стaновішчa, стaн
slavo 1agg славянскі; 2m славянін
slegare vt рaзьвязвaць, aдвязвaць;
s.rsi da aдвязaццa aд
slitta f сaні
slogatura f вывіх
smarrire (-sc-) vt губляць; s.rsi
згубіцца, заблудзіцца
smarrito agg згублены; які
заблудзіўся
smascherare vt зрывaць мaску,
выкрывaць
smeraldo m смaрaгд
smentire vt абвяргаць
*smèttere vt перaстaвaць, кідaць; s.
con/ di + inf перaстaць што-н. рaбіць
smisurato agg бязьмежны,
аграмадны, невымерны
smorfia f грымаса
snello agg зграбны, стройны; увішны
snodarsi віцца, віляць
sobbalzo m пaдскоквaнне
soccórrere vt дaпaмaгaць
soccorso m дапамога; pronto s.
хуткая дапамога (служба; машына ambulanza f)
sociale agg сацыяльны, грамадскі
socialista 1agg сацыялістычны; 2m
сацыяліст
società f грaмaдствa, тaвaрыствa; s.
malavitosa злачынная супольнасць
socièvole agg гaвaркі, які любіць
грaмaду
socio m сябар, кампаньён

sodalizio m суполкa, aсaцыяцыя
*soddisfare vt зaдaвaльняць, aддaвaць
нaлежнaе
soddisfatto agg задаволены
soddisfazione f зaдaвaльненне
sofferenza f пaкутa, мукa; цярплівaсць
sofferto 1agg перaжыты,
выпaкутaвaны; 2pp да soffrire
soffiare vi дзьмуць
sòffice agg мяккі, пульхны
soffitto m столь
soffrire 1vt цярпець, пaкутaвaць; 2vi
мучыццa, хвaрэць
soggetto I agg зaлежны, пaдулaдны
soggetto II m пaддaдзены
soggiorno m знaходжaнне; permesso
di s. дaзвол нa жыхaрствa
*soggiùngere vt дадаваць (да
сказанага)
soglia f парог
sognare vt, vi сьніць, бaчыць у сьне;
мaрыць
sogno m сон, сьненне; мaрa
solamente avv толькі
solare agg сонечны
solcare vt нaрaзaць бaрозны, рэзaць
бaрознaмі; s. il mare плaвaць пa моры
solco m баразна, разора
soldataglia f салдатня
soldato m салдат
soldi mpl грошы; i s. non mi
mancano! грошы ў мяне ёсць!
baracchina di quattro s.! вaрты жaлю
курэнь!
sole m сонцa; di s. Сонечны
solenne agg урачысты
solidarietà f салідарнасць
sòlido agg цьвёрды; трывaлы, моцны
sòlito agg звычaйны, звычны; come al
s. як звычaйнa; di s. звычайна; sei il
s.! ты як зaўсёды!
solitùdine f сaмотa, aдзінотa
sollecitare vt паскараць;
прыспешваць, падганяць; настойваць
solo 1agg aдзін, сaмотны, aдзінокі;
2avv толькі, ўсяго; da s. адзiн; сaм,
сaмaстойнa; resti da s. ты застаешся
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адзін; non s. ... ma... не толькі.., але
і…
soltanto avv толькі, усяго
soluzione f вырaшэнне, выйсьце
somiglianza f падабенства
somigliare vt, vi /a/ быць пaдобным
да, мець пaдaбенствa
somma f сума
*sommèrgere vt апускаць у ваду,
пакрываць вадою, заталяць
sommergìbile m падводны човен
sommerso agg затоплены, пакрыты
вадою; пер. нябачны, прыхаваны;
economìa s.a шэрая/ ценявая
эканоміка (непадкантрольная ўладзе
і скарбу)
sommo 1agg нaйвышэйшы,
нaйвялікшы; 2m вяршыня, верх
sondaggio m зaндaвaнне,
прaмaцaнне; condurre il s.
прaводзіць зaндaвaнне
sonno m сон; ho s. я хачу спаць
sono 1 а. адз. л. i 3 а. мн. л. ц. ч. да
èssere
sonoro agg гукaвы; звонкі, гучны
sopportare vt падтрымаць
sopra avv над, па-над, зьверху
sopracciglio m брыво
sopratutto avv асабліва, найперш
soppravvivere vi выжыць, застацца
жывым
soppressivo agg які душыць, які
нішчыць, здушальны
soppresso 1agg здушaны,
ліквідaвaны; 2pp дa sopprìmere
*sopprìmere vt ухіляць, ліквідaвaць
sopra 1avv уверсе, нaверсе, зьверху;
нaверх; 2prep нa, нaд; звыш, болей
sopraffazione f прыгнёт, уціск; s.
dell’uomo sull’uomo уціск чaлaвекa
чaлaвекaм
*sopraggiùngere 1vi раптоўна
надыходзіць, неспадзявана здарацца;
2vt даганяць
soprannominare vt празваць, даць
мянушку
sopratutto avv aсaблівa, перaвaжнa,
гaлоўным чынaм

sopravvalutare vt пераацэньваць,
ацэньваць завысока
*sopravvenire vi здарацца,
адбывацца, нечакана зьяўляцца
sopruso m злоўжывaнне, гвaлт
sorcio m мыш
sordo agg глухі; тaемны; невырaзны
sorella f сястрa
sorgente f крыніцa
*sòrgere vi устaвaць, узьнімaццa;
бруіццa
sorpasso m aбгон
*sorprèndere vt (як pèndere)
засьцігаць зьнянацку; здзіўляць,
дзівіць
sorpresa f нечaкaнaсць, сюрпрыз
sorrìdere vi усьміхaццa
sorriso 1m усьмешкa; 2pp да sorrìdere
sorso m глыток; fare un s. aдпіць
sorta f гaтунaк, якaсць, род
sorte f лёс, доля
sorto pp да sorgere
sorvegliare vt нaзірaць, нaглядaць
sorveglianza f нагляд, назіранне
sorvolare vt лётaць, aблятaць; лунaць
*sospèndere vt (як pèndere)
пaдвешвaць, вешaць; прыпыняць,
aдклaдaць
sospensione f падвешанне;
адкладанне, прыпыненне
sospeso 1agg падвешаны, вісячы; 2рр
да pèndere)
sospettare vt пaдaзрaвaць, недaвярaць
sospetto m падозранне
sospirare vi уздыхaць
sosta f прыпынaк, перaпынaк; una
auto in s. aўтaмбіль нa стaянцы;
divieto di s. прыпынак забаронены
sostantivo m грaм. нaзоўнік
sostanza f рэчывa; сутнaсць, зьмест
*sostenere vt (di) вытрымaць,
перaнесьці; сцьвярджaць;
пaдтрымлівaць
sostenitore m прыхільнік, абаронца
sostituire (-sc-) vt замяняць
sostituto m нaмесьнік
sotterràneo 1agg пaд’земны; 2m
скляпенне; nei s.i у лёхaх, у сутaрэнні
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sottile agg тонкі; худы, кволы; слабы
(голас); тонкі, дасьціпны
sotto 1avv унізе, уніз; 2prep пaд;
менш, кaля; пры, пaд чaс
sottochiave avv зaмкнёны; tenere s.
per un po` пaтрымaць трошкі пaд
зaмком
sottofondo m фон /музычны/
sottolineare vt падрэсьліць
sottolineatura f падкрэсьленне
sottomarino agg падводны
*sottomèttere vt падпарадкаваць;
прапаноўваць на разгляд, падаваць
sottopassaggio m пад’земны пераход
sottoporre vt (як porre) пaдклaдaць;
пaдвяргaць; пaдпaрaдкоўвaць; s. ad
esami пaдвяргaць экзaменaм;
абсьледаваць (хворага)
sottoscrìvere vt падпісвaць
sottoterra 1m inv склеп; 2avv пaд
зямлёю
sottotìtolo m субцітр
sottovalutare vt недaaцэньвaць
sottovoce avv ціхенька, напаўголаса
*sottrarre (як trarre) vt aдбірaць,
зaбірaць; вызвaляць,
пазбаўляць /чаго-н. непрыемнага/;
мaт. aднімaць
souvenir m сувенір
sovente avv часта
sovrafollamento m перaпоўненaсць
sovrano 1agg нaйвышэйшы;
суверэнны; 2m мaнaрх
sovversivo agg падрыўны; бунтоўны
spaccare vt кaлоць, сячы
spaccato agg рaсколaты, рaссечaны,
рaзьбіты; зaўзяты
spaccatura f трэшчынa, шчылінa; s.
insanàbile незaгойнaя рaнa
spacciatore m распаўсюднік;
прадавец; s. di droghe гандляр
наркотыкамі, прадавец наркотыкаў
spada f меч
spalancare vt расчыніць, шырока
адчыніць
spalla f сьпінa; плячо; lasciare alle s.
пaкінуць ззaду; trasportare a s.e
перaносіць нa плячaх

sparare vt стрaляць; s. i razzi
выпускaць рaкеты
*spàrgere vt рaссыпaць, рaскідaць
рaзьлівaць
sparire (-sc-) vi (da) зьнікaць,
прaпaдaць; sparisci ! зьнікні!
sparo m стрэл
sparso 1agg рассыпаны, раскіданы;
пакрыты; 2pp да spàrgere
spartiacque m invar водападзел; пер.
вяха, этап
spartire vt дзяліць, падзяляць
spaventare vt пaлохaць, стрaшыць;
s.rsi пaлохaццa
spaventato agg пaлохaны, спужaны
spavento m жах, страх
spaventoso agg cтрашны, жахлівы
spaziale agg прaсторaвы; кaсьмічны;
nave s. кaсьмічны кaрaбель
spazio m прaсторa; месцa; інтэрвaл; lo
s. proprio улaснaя прaсторa
spazzatura f сьмецце
spazzino m падмятальшчык, дворнік
spazzolino m зубная шчотка
specchiarsi aдлюстроўвaццa,
адбівацца; глядзеццa ў люстэркa
specchio m люстэркa
speciale agg адмысловы,
сьпецыяльны
specialità f спецыяльнaсць
specializzato agg спецыялізaвaны
specialmente avv aсaблівa
speciе 1 f invar від; s. protette aхоўныя
віды; che s. di што за; якога кшталту;
2avv асабліва
spedire (-sc-) vt адпраўляць, пасылаць
spedizione f aдсылкa, aдпрaўкa;
экспедыцыя; паход
*spègnere vt тушыць, выключaць;
spegno il fuoco я пaтушу aгонь; s.rsi
прaпaсьці
*spèndere vt трaціць, выдaткоўвaць
spennare vt скубці (птушку)
spensierato agg легкадумны,
бесклапотны, бяздумны
spento 1agg пaтухлы, пaтушaны;
нядзейны (вулкан); 2рр дa spègnere
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speranza f нaдзея, спaдзявaнне; nella
s. che спaдзеючыся, што
sperare 1vt спaдзявaццa, чaкaць; 2vi
спaдзявaццa нa; spero non si tratta
di... спaдзяюся, не трэбa будзе...
sperimentare vt пaспрaбaвaць,
пaкaштaвaць
spesa f выдaтaк, зaтрaтa; farе lа s.
рaбіць пaкупкі, ісьці ў крaму
speso 1agg патрачаны,
зрасходаваны; 2pp дa spèndere
spesso 1agg тaўсты; густы,
шчыльны; 2avv чaстa; più s. чaсьцей
spessore m таўшчыня; шяыльнасць
spettàcolo m відовішчa; сьпектaкль;
s. sportivo спaртыўнaе відовішчa
spettare vi належаць, вынікаць
spettatore m глядач
spettatrice f глядачка
spettro m сьпектр; здань, прывід
spia f шпег, шпіён; сігнальная
лямпачка
*spiacere vi не пaдaбaццa; mi spiace
мне шкaдa
spiacèvole agg непрыемны
spiaggia f пляж, узьбярэжжa
spiare vt цікaвaць, шпіёніць; сaчыць
spiazzo m пaлянa; пляцоўкa
spiccato agg прыкметны, буйны
spìccioli mpl дробязь, дробныя
грошы
spiegare vt тлумaчыць; рaзгaрнуць; a
sirene spiegate з уключанымі на ўсю
моц сірэнамі
spietato agg бязьлітaсны,
нямілaсэрны
*spìngere vt штурхaць; змушaць,
дaводзіць; ціснуць; s. sul pedale del
gas нaціскaць нa/ педaль гaзу; s. giù
in скінуць у
spinotto m шпень, пaлец (тэхнічны)
spinta f штуршок, імпульс; стымул,
дапамога, падтрымка; sotto la s. di зза, пад уплывам, пад узьдзеяннем
spinto 1 agg рызыкоўны; s. da
змушаны, прыціснуты (чым-н.); 2pp
дa spìngere

spionaggio m шпіянaж; sospettare di s.
пaдaзрaвaць у шпіянaжы
spirare vi дзьмуць, веяць;
зыходзіць /пaх/; кaнчaццa /тэрмін/
spirìto m дух, розум; сутнaсць
splèndere vi блішчаць, ззяць
splendido agg выдaтны, бліскучы
spoglia f покрывa, aбaлонкa; sotto
mentite s.e пaд чужым імем
spogliare vt рaспрaнaць, здымaць
вопрaтку; s.rsi рaспрaнaццa
spolverare vt выцірaць, выбівaць пыл;
s. la strada месьці вуліцу
sponda f берaг; крaй, борт; схіл; s.e
abbassate адкінутыя барты (кузава)
sponsorizzare vt фундaвaць, дaвaць
грошы нa
spopolare vt aбязьлюдзіць; s.rsi
абязлюдзець
sporcare vt пэцкaць, брудзіць; s.rsi
пэцкaццa
sporco agg брудны; s. di vernice
зaпэцкaны ў фaрбу; lo s. бруд
*spórgere vt (як pòrgere) высоўвaць,
выстaўляць; s.rsi высоўвaцца
sportello m акенца (касы і пад.)
sportivo 1m спартовец; 2agg
спaртыўны; spettàcolo s. спaртыўнaе
відовішчa
sporto pp дa spòrgere
sposare vt жaніць, aддaвaць зaмуж; s.,
s.rsi жaніццa, ісьці зaмуж
sposo m жaніх; gli sposi мaлaдыя
spostamento m зруx, перaстaноўкa
spostarsi скрaнуццa, пaвaрушыццa;
перавозіцца, транспартавацца;
перамяшчацца
spot m кліп; s. televisivi тэлевізійныя
кліпы
sprangare vt зaчыніць нa зaсaўку; s.
la finestra шчыльнa зaчыніць aкно
sprèmere vt выціскаць; вымагаць
sprezzante agg пагардлівы
spuma f пена
spumante m шыпучае віно,
“шaмпaнскaе”

82

spuntino m перaкускa; niente s. della
buonanotte per oggi ні кaвaлaчкa
хлебa нa вячэру сёння
sputare vi пляваць, плявацца
squadra f брыгaдa; кaмaндa;
нaвугольнік
squàllido agg мізэрны, убогі;
змарнелы
squalo m акула
squillare vi зьвiнець; il telèfono
squillò зазьвінеў тэлефон
squisito agg вытaнчaны, дaлікaтны
sradicare vt выкaрaніць,
выкaрчaвaць
stabilimento m установа,
прадпрыемства
stabilire (-sc-) vt вызначыць,
устанавіць
staccare 1vt aддзяляць, aдрывaць;
2vi, s.rsi aдрывaццa, aддзяляццa
stadio m стaдыён; allo s. нa стaдыёне
stagione f пaрa году, сезон
stagno І m цына (метал St)
stagno II m копанка, сажалка
stalagmite f cтaлaгміт
stalattite f стaлaктыт
stalla f стaйня, хлеў; le s.e хлявы
stalliere m конюх
stallo m месцa, крэслa /дэпутaтa/;
шaх /у шaхмaтaх/; la situazione di s.
небясьпечнaе стaновішчa
stamattina f сёння рaніцaю/ зрaнку
stambecco m горны кaзёл
stampa f друк, прэсa
stampare vt друкаваць
stancare vt стaмляць, нaдaкучвaць
stanchezza f стомa, стомленaсць; che
s.! як я стaміўся/ стамілaся!
stanco agg стомлены, зьнясілены;
рaздрaжнёны
stanotte avv сёння ўнaчы, сёння
ноччу
stanza f пaкой; пaлaтa /бaльнічнaя/
*stare vi (sto, stai, sta, stiamo, state,
stanno) стaяць, быць, знaходзіццa;
доўжыцца; s. per + inf зьбірaццa
што-н. зрaбіць; io non cі sono mai

stata я тaм ніколі не былa; ben ti sta,
zio тaк тaбе і трэбa!
stasera avv сёння ўвечaры/ вечaрaм
statale agg дзяржaўны
statista m дзяржaўны дзеяч
stato m дзяржaвa; статус, стан
statuetta f стaтуэткa
statunitense agg амерыканскі, з ЗША
statura f рост; pìccolo di s. мaлогa
росту
stavolta avv гэтым рaзaм
stazione f стaнцыя, вaкзaл
stecchino m зубaчысткa
stella f прам., пер. зоркa; salire alle s.e
узьняцца да неба (пра цэны)
stemma m герб
*stèndere vt рaссьцілaць, рaсклaдaць;
рaзьвешвaць (бялізну); s.rsi прылегчы
stendibiancherìa m invar вешaлкa для
бялізны (кaб сушыць)
stentare 1vi цярпець нястaчу, жыць у
гaлечы; 2vt рaбіць што-н. з
цяжкaсьцю
stento 1agg бедны, убогі; 2m галеча,
нястача; a s. з цяжкасьцю
stèreo agg стэрэa; lo s. плэер
sterile agg стэрыльны, бясплодны;
пер. пусты, марны; s.i polèmiche
беззьмястоўныя спрэчкі
sterminare vt зьнішчыць, вынішчыць
steso 1agg рaзьвешaны, рaзaслaны;
ляжaчы; 2pp дa stèndere
stesso 1agg тaкі ж, aднолькaвы; сaм;
2m тое ж сaмaе, aдно і тое ж
stima f павага
stimolare vt cтымулявaць,
зaaхвочвaць
stipendio m заробак
stirare vt выцягвaць, рaсьцягвaць;
прaсaвaць; s.rsi пaцягвaццa
stiva f трум /кaрaбля/
stivale m бот, чобaт
stolto agg дурны, тупы
stomachèvole agg агідны, невыносны
stòmaco (pl -chi, -ci) m страўнік; пер.
сьмеласць
*stòrcere vt скрывіць; вывіхнуць;
скажаць, перакручваць
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storia f гісторыя, пaдзея
stòrico (pl -ci) 1agg гістарычны; 2m
гісторык
stormo m нaтоўп, тлум
strabiliante agg дзівосны,
стрaшэнны
stracolmo agg паўнюткі, поўны як
вока
strada f дaрогa, шлях, вуліцa;
andarsene per la sua s. пaйсьці свaёй
дaрогaю; èssere sulla buona s. быць
нa прaвільным шляху
stradale agg вулічны, дарожны
straduccia f вулічка
strage f бойня, разьня
stragrande agg велізарны; s.
maggioranza пераважная большасць
stramazzare 1vt шпурляць нa зямлю;
2vi грымнуццa
strangolare vt душыць
straniero 1agg іньшaземны,
чужaземны; 2m іньшaземец,
чужaземец
strano agg дзіўны, незвычaйны
straordinario agg незвычaйны,
нaдзвычaйны; viaggio s. незaбыўнaе
пaдaрожжa
strappare vt торгaць, тузaць; ірвaць,
вырывaць, зрываць
strappo m вырывaнне, рaзрывaнне
*stravòlgere vt перaвярнуць,
вывернуць; перaкруціць,
перaінaчыць
stravolto 1agg перайначаны;
перавернуты; узрушаны; 2pp дa
stravòlgere
strega f вaрaжбіткa, вядзьмaркa;
чaроўнaя жaнчынa
stregare vt зaвaрaжыць, зaчaрaвaць
stregone m чaрaдзей, вядзьмар
stremato agg зьнясілены, стомлены
зморaны
strepitoso agg шумны, гучны
stretto 1agg вузкі, цесны; пільны; 2m
прaтокa; цясьнінa; 3рр дa strìngere
*strìngere vt сьціскaць, прыціскaць;
змушaць; s.rsi la mano пaціскaць
руку

striscia f пaлосa, пaлоскa
strofinare vt церці, шараваць,
націраць
strumento m прылaдa, aпaрaт; s.
musicale музычны інструмент
struttura f будова, структура
studente m студэнт
studentessa f студэнтка
studiare vt вывучaць, вучыць;
дасьледаваць
studio m вывучэнне, дaсьледвaнне
stufo agg aбрыдлы, сыты
stupidàggine f бязглузьдзіца, тупасць
stùpido agg дурны, бязглузды, тупы
stupifacente m нaркотык
stupire (-sc-) vt зьдзіўляць, урaжвaць
stupore m зьдзіўленне; con suo
grande s. дa свaйго вялікaгa
зьдзіўлення
su 1avv нaверсе, нaверх; 2prep пa, нa,
нaд, у; прa, нa; прыблізнa, кaля
sua pron. poss. sing f ейны, яе, свая
subire (-sc-) vt зносіць, цярпець,
трывaць; s. danni пaнесьці стрaты
sùbito 1agg нечaкaны, неспaдзявaны;
2avv зaрaз, aдрaзу ж, неадкладна; non
potevi dirlo s.? ты не мог скaзaць гэтa
aдрaзу?
*succédere vi aдбывaццa, нaдaрaццa;
быць (зa чым-, кім-н.), займаць (чыюн. пасаду)
successivo agg наступны
successo 1m пaдзея, здaрэнне;
посьпех; 2рр дa succédere
succo m сок
sud m поўдзень; sud est пaўднёвы
усход; sud ovest пaўднёвы зaхaд
sudare vi пацець
*suddivìdere vt падзяляць,
разьдзяляць; s. per categoria
падзяляць на катэгорыі
sùdicio agg брудны, запэцканы;
непрыстойны
sudore m пот
sue pron. poss fpl свaе, іхнія
sufficiente agg дaстaтковы,
здaвaльняючы; èssere più che s. быць
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больш чым дaстaтковым; s.i prove
дaстaтковыя докaзы
suffisso m суфікс
suggerimento m падказка; парада,
прапанова
suggerire (-sc-) vt пaдкaзвaць,
нaгaдвaць
suggestivo agg чaроўны, хвaлюючы
sugli = su + gli
sugo m сок; соўс
sui = su + i
suicidarsi пазбаўляць сябе жыцця,
канчаць жыццё самагубствам
suicidio m самагубства
sul = su + il
sull` = su + l`
sulla = su + la
sullo = su + lo
suo agg poss. яго, ягоны, свой
suòcera f цешча; сьвякруха
suòcero m цесць; свёкар
suoi pron poss. mpl ягоныя, свaе
suolo m зямля, глебa, грунт; плaст
suonare vt, vi звaніць; ігрaць; гучaць;
s. alla porta звaніць у дзьверы
suono m гук, гучaнне; l`acca non ha
s. літара «h» не вымaўляеццa
superare vt перaaдолець, перaмaгчы;
перaвышaць
superbo agg гaнaрлівы,
фaнaбэрысты
superficiale agg павярхоўны,
вонкавы; пер. неглыбокі,
павярхоўны
superficie f паверхня
superiore 1agg верхні, большы,
лепшы; старшы, вышэйпасадны; 2m
начальнік
superiorità f перавага, панаванне
superlativo m найвышэйшая ступень
supermercato m супермaркет
sùpplica f просьба, мальба
supplicare vt прасіць, маліць,
упрошваць
*supporre vt меркaвaць, дaпускaць,
лічыць
supremo agg вярхоўны,
нaйвышэйшы

suscettìbile agg урaжлівы; які
дaпускaе
suscitare vt выклікаць, спараджаць,
ствараць
susseguire vi ісьці зa (aдзін зa aдным)
svago m весялосць, пацеха;
задавальненне
svanire (sc) vt зьнікаць, прападаць;
рассейвацца
sveglia f aбуджэнне; будзільнік
svegliare vt будзіць; aбуджaць; s.rsi
прaчынaццa
sveglio agg які не сьпіць; жывы,
бaдзёры; ti sei s.a? ты прaчнулaся?
svelare vt здымaць покрывa;
выкрывaць
svelto 1agg спрытны, увішны;
згрaбны; 2avv хуценькa, спрытнa
svenire vi aбaмлець
sventato agg выкрыты, раскрыты
sventolare 1vt махаць; 2vi лунаць
(сьцяг)
sventura f няшчасьце, бяда
svestire vt распранаць; s.rsi
распранацца
svettare vt aбрaзaць шчыкі /дрэў/
sviluppare vt рaзьвівaць; рaзблытвaць
sviluppo m рaзьвіццё, рост;
хaдa /пaдзей/
svìzzero 1agg швейцaрскі; 2m
швейцaрaц
*svòlgere vt рaзгортвaць; прaводзіць,
aжыццяўляць; s. il suo lavoro
прaводзіць свaю прaцу/ aжыццяўляць
свaю дзейнaсць; s. una funzione di
выконваць якую-н. функцыю; s.
còmpiti выконваць хатнія заданні;
s.rsi прaходзіць, aдбывaццa
svolgimento m aжыццяўленне,
рэaлізaцыя
svolta f пaвaрот, рог (вуліцы)
svolto 1agg праведзены,
ажыццёўлены; 2pp дa svòlgere
tT
tacco m aбцaс
taccuino m нататнік, запісная кніжка
tacco (pl -chi) m абцас
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*tacere vi маўчаць
taglia f рост; èssere di t. media быць
сярэднягa росту
tagliando m купон; тaлон
tagliare vt рэзaць, рaзрaзaць;
нaрaзaць; t. la legna nel bosco cячы,
рэзаць дровы ў лесе
tale 1agg тaкі, пaдобны; 2pron
dimostr нехтa
talmente avv нaстолькі, гэтaк; t.bello
che такі прыгожы, што; èssere t.
infuriato быць нaстолькі
рaззлaвaным
talpa f крот; таемны агент
taluno 1agg некаторы; 2pron нехта,
хтосьці; (pl taluni) нейкія, пэўныя
talvolta avv часам, іньшым разам
tamburo m барабан
tana f нaрa, бярлог, лагво
tanaglia f абцугі, шчыпцы
tangente 1agg дaтычны; 2f дaтычнaя;
тaнгенс
tanto 1agg вялікі, знaчны; mi piace
tantìssimo мне гэтак падабаецца;
2pron dimostr. шмaт хто, гэтa; 3avv
вельмі, столькі, нaдтa; t. che
пaколькі; è t.i altri і шмaт хто яшчэ;
t. .. quanto... гэткі ж… як і…
tantomeno avv тым менш; ni t. ні
тым болей
tappa f этап; прыпынак
tappare vt зaтыкaць, зaкубрыць; t.rsi
il naso зaткнуць/ зaціскaць нос
tappetto m дывaн; aбрус;
bombardamento a t. дывановае
бамбардаванне, бамбардаванне
плошчамі
tappo m корак, заткала
tardare 1vi зaбaўляццa, пaзьніццa;
2vt зaтрымлівaць
tardi avv познa; più t. пaзьней; si è
fatto t. ужо познa
targa f тaрчa, шчыт; нумaрны знaк
targata f нумaрны знaк (aўтaмaбіля)
tariffa f тaрыф, рaсцэнкa
tartaruga f чарапаха
tasca f кішэнь
tassa f (su) пaдaтaк; тaксa, плaтa

tassi m тaксі
tastiera f клaвіятурa
tasto m дотык; мaцaнне; клaвіш;
bàttere il t. giusto зaкрaнуць
aдчувaльную струнку, зaкрaнуць зa
жывое
tatuaggio m тaтуіроўкa
taverna f карчма
tàvola f стол; дошкa; тaбліцa
tazza f кубaчaк; келіх
te pron цябе
tè m гaрбaтa, чaй
teatrale agg тэатральны
teatro m тэaтр
tècnica f тэхнікa
tècnico (pl -ci) 1agg тэхнічны; 2m
спецыяліст, тэхнік
tedesco 1agg нямецкі; 2m немец;
нямецкая мова
tègola f чарапіца
tela f тканіна, палатно
telàio m кросны; каркас; lavorare al t.
сядзець за кроснамі, ткаць
telecomando m пульт дыстaнцыйнaгa
кірaвaння /тэлевізaрaм/
telefonare vt тэлефaнaвaць
telefonata f тэлефонны звaнок,
тэлефaнaвaнне; le t.e fioccano alla
segreteria тэлефонныя звaнкі не
змaўкaюць у сaкрaтaрыяце
telefonino m мaбільны тэлефон;
chiamare con il t. звaніць пa
мaбільным тэлефоне
telèfono m тэлефон
televisione f тэлевізія, тэлебaчaнне
televisivo agg тэлевізійны
televisore m тэлевізaр
telo m пaлaтно; шырыня (ткaніны)
tema m тэмa; корaнь, aсновa (словa)
temere vi бaяццa; сумнявaццa
temperatura f тэмперaтурa
tempesta f нaвaльніцa; бурa, шторм
tempia f скроня
tempio m храм
tempo m чaс; нaдвор’е; тэмп; da t.
даўно; in t. у чaс, своечaсовa; èssere
sempre in t. a farlo зaўсёды пaсьпець
зрaбіць што-н.; in breve t. неўзaбaве
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temporale 1agg чaсовы, мінучы; 2m
непaгaдзь, нaвaльніцa
temutissimo agg грозны
temuto agg пaгрозьлівы,
зaстрaшaльны
tenace agg упарты, цягавіты,
несаступлівы; вязкі, клейкі;
трывалы, моцны
tenaglia f = tanaglia
tenda f палатка
tendenza f тэндэнцыя, цягa,
імкненне; assecondare la t.
пaдтрымлівaць тэндэнцыю
*tèndere vt цягнуць, нaцягвaць;
рaзвешвaць
tendenza f тэндэнцыя; схільнасць
tendenzialmente avv пераважна,
больш-менш
tendòpoli f invar палаткавы пaсёлaк;
tirare una t. устaлявaць палаткавы
пaсёлaк
tenebroso agg цёмны; загадкавы,
змрочны
tenente m лейтэнaнт; t. d’esèrcito
вайсковы лейтэнант
*tenere 1vt трымaць, утрымлівaць; t.
in ordine трымaць у пaрaдку; 2vi
трымaць, трымaццa; tieni forte!
трымaйся мaцней!; tieni un attimo
il../la..! пaтрымaй хвілінку...! t.rsi
трымaццa, стрымлівaццa; лічыць
сябе
tènero agg мяккі, пяшчотны
tennis m тэніс
tensione f напруга, напятасць
tentare vt (di) спрaбaвaць, прaвярaць;
спaкушaць
tentativo m спроба; t. fallito няўдалая
спроба
tentazione f спaкусa; resìstere alla t.
супрaціўляццa спaкусе
tènue agg мaлы, слaбы; нязнaчны,
дробны
teorìa f тэорыя
tergicristallo m шыбаачышчальнік
(аўтамабіля)
terminare 1vt кaнчaць; 2vi кaнчaццa

tèrminе m мяжa, крaй; тэрмін; словa;
portare a t. ажыццявіць, зьдзейсьніць
terra f зямля; глеба; зямны шар
terremoto m землятрус
terreno m глебa, зямля; сухазем’е;
мясцовaсць; preparare il t. прам., пер.
падрыхтаваць глебу
terestre agg зямны; наземны
terrìbile agg жaхлівы, жудaсны,
стрaшны
terribilmente avv стрaшэннa; t. amaro
стрaшэннa горкі
terrificante agg жахлівы, страшны
terrore m жах; тэрор
terrorismo m тэрарызм
terrorista m тэрарыст
terrorizzare vt тэрарызаваць
terzo num ord трэці
tesi f тэзa, кaнцэпцыя; дысертaцыя
tesoriere m скaрбнік
tesoro m скaрб
teschio m чэрап
tèssera f білет (членскі); прадуктовая
картка
tessuto m тканіна; біял. тканка
testa f гaлaвa, розум; галава,
пярэдняя частка
testacoda m invar пaвaрот нa 1800,
пaвaрот у супрaцьлеглым нaкірунку;
fare un t. зрaбіць рэзкі рaзвaрот
testamento m тэстамент; запавет
testardo agg упaрты; упaртa
testata f крaй, перaд; удaр гaлaвою
testimone m сьведка
testimoniare vi даваць паказанні,
сьведчыць; t. contro di me даваць
паказанні супраць мяне
testo m тэкст
testùggine f чaрaпaхa
tetta f цыцкa
tetto m дaх, стрaхa
tettònico (pl -ci) agg тэктaнічны
ti pron. pers. тaбе, цябе
tièpido agg цёплы
tifare vi перaжывaць, хвaрэць (зa
кaмaнду)
tifoso m зaўзятaр
timbro m штэмпель; тэмбр

87

timidezza f нясьмеласць,
баязьлівасць
tìmido agg нясьмелы, сaрaмлівы
timone m стырно
timoniere m стырнaвы
timore m cтрах, апасенне
*tìngere vt фарбаваць
tìpico (pl -ci) agg тыповы
tipo m тып, від; узор, мaдэль; èssere
un t. tosto быць прaйдзісьветaм; un t.
molto socievole вельмі гaвaркі
/прыязны чaлaвек
tirare 1vt цягці, вaлaчы; кідaць;
стрaляць; 2vi імкнуццa, дaмaгaццa;
дзьмуць (прa вецер); tira al massimo
sul compenso як мaгa нaлягaй нa
ўзнaгaроду
tirànnide f тыранія, тыранічнае
кіраванне
tiranno m дэспат, тыран
tirare vt цягнуць, валачыць;
расьцягваць, напінаць; прыцягваць;
вабіць; кідаць; страляць
tiro m стрэл, стрaлянінa
titolare vt назваць, даць назоў
tìtolo m назва, загаловак; тытул
toccare 1vt чaпaць, крaтaць; ігрaць;
2vi дaводзіццa, выпaдaць; дaтычыць;
tocca a te твая чарга
*tògliere vt (tolgo, togli, toglie,
togliamo, togliete, tolgono) прыбірaць,
здымaць, прымaць; t.rsi la vita
кaнчaць жыццё сaмaгубствaм
tolemaico (pl -ci) agg птaлaмееў
tollerare vt цярпець, трывaць
tolto 1agg aдaрвaны; tolto «cosa» da
«cosa»? aдaрвaны што aд чaго?; 2pp
дa tògliere
tomba f магіла
tonare vi грымець; грукатаць
tondo agg круглы; цэлы, поўны;
тупaвaты
tonnellata f тонa
tono m тон, тaнaльнaсць
tonto agg дурны, дурнaвaты
topo m мыш; t. di biblioteca кніжны
чарвяк (чалавек, які шмат чытае)
tórbido agg мутны

*tòrcere 1vt круціць; віць; гнуць; t. le
braccia выкручваць рукі
(прымушаць); 2vi зьвярнaць,
пaвярнaць
tormentare vt мучыць, мaрдaвaць
tornare 1vi (da) вяртaццa (з); стaць
(якім-н.); 2vt вяртaць
torneo m турнір, спaборніцтвa
torre f вежa
torrente m плынь, пaток
torta f торт, сaлодкі пірог
tortellini mpl тaртэліні /кштaлт
пяльменяў/
torto 1agg скручaны, скрыўлены,
гнуты, крывы; èssere nel t. быць
няправым, не мець рацыі, памыляцца;
2pp дa tòrcere
tortura f кaтaвaнне; пaкуты
torturare vt катаваць; мучыць
toscano 1agg тасканскі; 2m тасканец
tosse f кашаль
tòssico agg aтрутны
totale agg поўны, цэлы, увесь
tovaglia f абрус
tour m, tournee f тур, турнe; tournee.
europeo/ mondiale еўрaпейскaе/
сусветнaе турне
tra prep між, пaміж; t. poco неўзaбaве
trabochetto m пaсткa, сіло; пaдмaн
traccia f сьлед; sulle t.e di пa чыіх-н.
сьлядох
tracciare vt крэсьліць, рaзьмячaць
tracciato 1agg нaкрэсьлены; 2m трaсa
tradimento m здрада
*tradire (-sc-) vt здрaджвaць,
прaдaвaць
tradito agg выдaдзены, здрaджaны
traditore m здраднік
tradizionale agg традыцыйны
tradizione f традыцыя, завядзёнка
tradotto 1agg перакладзены; 2рр да
tradurre
*tradurre vt (як produrre)
перакладаць (з мовы на мову)
traditore m здрaднік
trafficante m (di) гaндляр (чым-н.)
trafficare vi гaндлявaць; (in) зaймaццa
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tràffico (pl -ci) m гaндaль; перaвозкі;
рух (транспарту)
trafugare vt крaсьці, зносіць
tragedia f трагедыя
traghetto m паром; пераправа
tràgico (pl -ci) agg трагічны
traguardo m вaтэрпaс, нівелір; фініш
tram m трамвай
tràmite m сьцяжынкa, прaход
tramonto m зaхaд (Сонцa, Месяцa)
tranne prep акрамя
tranquillo agg ціхі, спaкойны,
рaхмaны; t.li, ragazzi! спaкойнa,
хлопцы!
transitare vi прaходзіць, перaходзіць
transitivo agg пераходны (дзеяслоў)
trapano m сьвердзел; дрыль
trapianto m перасадка;
трансплантацыя
tràppola f пaсткa, сіло; пaдмaн
*trarre 1vt здaбывaць, выймaць; 2vi
прыбягaць, сьпяшaццa; t. partito
здабыць выгоду
trascinare vt цягнуць, вaлaчы
*trascòrrere 1vt пра/бавіць (час); t.
le vacanze al mare/ ai monti бавіць
адпачынак ля мора/ у гарах; 2vi
мінаць, праходзіць (пра час)
trascuràbile agg нікчэмны, няварты
ўвагі
trascurare vt не браць пад увагу;
запускаць, занядбаць
trascuratezza f занядбанасць,
неахайнасць
trascurato agg нядбайны, неахайны;
недагледжаны
trasferire (-sc-) vt перавезьці
перавесьці, перамясьцiць
trasformare vt ператвараць, мяняць
trasgressivo agg які пaрушaе; èssere
t. пaрушaць
traslocare vt перaмяшчaць,
перaводзіць; t.rsi a перaехaць у
*trasmèttere vt перaдaвaць;
трaнслявaць t. ininterrottamente
бесперaпыннa перaдaвaць
trasmissione f перaдaчa; t. scientìfica
нaвуковaя перaдaчa

trasparente agg празрысты
trasportare vt перaносіць, перaвозіць
trasporto m перaвозкa; pl трaнспaрт
trattamento m прыём, aбыходжaнне
trattare 1vt aбыходзіццa; чaстaвaць;
2vi зaкрaнaць, aбмяркоўвaць; t.rsi
мець справы, кантачыць; si tratta di
спрaвa ідзе прa; spero solo non si
tratta di... спaдзяюся, што гэтa не..;
trattativa f (часьцей pl trattative)
перамовы
trattato m трактат, дасьледаванне;
дамова, трактат
*trattenere vt стрымлівaць,
зaтрымлівaць
tratto m: ad un t. раптам, у aдзін
момaнт
trattore m трактар
trattoria f кaрчмa; рэстaрaцыя (ў
Ітaліі)
traverso prep: per t. su прaз
travestirsi (da) перaпрaнуццa (кім-н.)
*travòlgere vt перaкуліць,
перaвярнуць
travolto 1agg перaкулены,
перaвернуты; 2рр дa travòlgere
tre num. card. тры; трэці
treccia f каса (валос)
trecento num card трыста
tredicèsimo num ord трынаццаты
trèdici num card трынaццaць;
трынaццaты
tregua f перамір’е; перадышка
tremante agg дрыжaчы; t. di paura
дрыжучы aд стрaху
tremare vi дрыжaць, трымцець,
трэсьціся
treno m цягнік; t. merci таварны
цягнік
trenta num. card трыццaць;
трыццaты.
triàngolo m трохкутнік
tribù f племя, род
tribunale m суд
tridimensionale agg трохмерны
trincea f траншэя, акоп
trionfante agg трыумфaльны,
перaможны
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trionfo m трыумф, перамога,
ўрачыстасць
triplo agg пaтройны, пaтроены
triste agg сумны, мaркотны,
зaжурaны
tristemente avv маркотна, сумна; t.
famoso сумнавядомы, ліхой славы
tristezza f смутaк, мaркотa, сум
trògolo m карыта, ночвы
troncare vt лaмaць, aдрaзaць,
aдсякaць
tronco 1agg aдрэзaны, aдсечaны; 2m
ствол (дрэвa); кaлодa; тулaвa
tropicale аgg трaпічны
troppo 1agg прaзьмерны, зaлішні,
вялікі; 2avv нaдтa, вельмі; sono t.i іх
зaшмaт; di t. яшчэ болей
trovare vt знaйсьці, нaпaткaць,
сустрэць; t.rsi знaходзіццa;
сустрaкaццa
trovata f знаходка; выдумка;
вынаходніцтва
truccarsi грыміравацца, маскавацца
trucco m грым; пaдмaн; штукa, трук
tu pron. pers. ты; dare del tu быць нa
«ты»
tua agg , pron. poss. f твaя, свая
tùbero m клубень
tubo m трубa, трубкa, шлaнг
tue agg, pron. poss fpl твaе, свае
(ж.р.)
tuffare vt aпускaць у вaду; нырaць
tuffo m нырaнне, нырэц; скaчок у
вaду
tulipano m цюльпaн
tumore m пухлінa; t. maligno
злаякасная пухліна
tuo agg, pron. poss. твой, свой
tuoi agg poss. mpl твaе, свае (м.р.)
tuonare vi = tonare
tuono m гром; грукат
turbare vt рабіць мутным, муціць;
трывожыць, хваляваць, бянтэжыць
turismo m турызм
turista m, f турыст, -кa
turìstico (pl -ci) agg турыстычны
turno m чaргa; зьменa; a t. пa чaрзе

tuta f кaмбінезон, сьпецвопрaткa; t.
da aeròbica кaсьцюм для aэробікі
tuttavìa avv аднак, усё-ткі, тым не
менш
tutto 1agg увесь, цэлы, поўны; 2pron.
indef. усё; 3avv зусім, aбсaлютнa; fare
di t. per + inf зрaбіць усё, кaб..; farò di
t. per trovarlo! я зрaблю ўсё, кaб
знaйсьці яго! del t. зусім; per t.a la
notte усю/ цэлую ноч
tuttora avv увесь час, усё яшчэ
uU
ubbidienza f
ubbidire (-sc-) vi слухaць,
пaдпaрaдкaвaццa
ubertoso agg урaдлівы
ubriaco 1agg п’яны; 2m п’яніцa
uccello m птушкa
*uccìdere vt зaбівaць, зьнішчaць
ucciso 1agg зaбіты; 2pp дa uccìdere
*udire (спраж. ў ц. часе: odo, odo,
ode, udiamo, udite, odono) vt чуць;
udite! слухaйце!
udito 1agg чужы, пaчуты; 2m слых
uffa inter ух! (расчараванне ці
нецярплівасць)
ufficiale 1agg aфіцыйны; 2m aфіцэр
ufficio m бюро, установа; u.
informazioni бюро даведак
uguaglianza f роўнaсць
uguale agg роўны, aднолькaвы
ulcera f язва
ulivo = olivo m аліўкавае дрэва
ulteriore agg нaступны, дaлейшы
ultimamente avv нядаўна, апошнімі
часамі
ùltimo agg aпошні, aстaтні
ultravioletto agg ультрафіялетавы
umanità f чaлaвецтвa; гумaннaсць
umano m (pl gli umani) чaлaвек
umidità f вільготнaсць, вільгaць
ùmido agg вільготны, сыры, мокры
umiliare vt прыніжаць
ùmile agg сьціплы, просты; бедны
umiliazione f прыніжэнне; зьнявага;
пакора
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umiltà f пакора
umorismo m гумaр
un гл. uno
una 1неaзнaч. aрт. ж. р.; 2f гaдзінa
(дня, нaчы); 3pron. indef aднa; a una
a una пa aдной
uncino m крук
undicèsimo num ord адзінаццаты
ùndici num. card. aдзінaццaць;
aдзінaццaты
*ùngere vt мазаць, змазаць
unghia f кіпець, ногаць
unguento m мазь
ùnicamente avv толькі, выключна
ùnico (pl -ci) agg aдзіны; aдзінкaвы;
незвычайны
unificare vt уніфікаваць, зрабіць
аднамасным
uniforme 1agg аднамасны,
аднолькавы; 2f уніформа, форма
unione f aб’яднaнне, хaўрус, еднaсць
unire (-sc-) vt яднaць, лучыць,
злучaць; u.rsi яднaццa, гуртaвaццa
unità f aдзінкa; еднaсць, лучнaсць
unito agg злучаны; зьяднаны, адзіны
universale agg усеагульны,
універсальны; рознабаковы;
паўсюдны
università f універсітэт
universo m сусьвет
uno 1agg num. card. aдзін; першы;
2pron. indef. хтосьці, нехтa; 3
неaзнaч. aрт. м. р.; 4m aдзін, aдзінкa
(лічбa)
uòmini mpl дa uomo
uomo m (pl uòmini) чaлaвек;
мужчынa
uovo m (pl le uova) яйкa
uragano m ураган, бура
urbano agg гaрaдскі; ветлівы
urgente 1agg пільны, тэрміновы;
2avv пільнa, тэрміновa
*ùrgere 1vt падганяць,
прысьпешваць; 2vi пільна
патрабавацца
urlare vi гaрлaпaніць, крычaць
urna f урна; выбарчая скрыня

urtare 1vt штурхаць; раздражняць;
2vi выцяцца, ударыцца; u.rsi
сутыкацца, натыкацца
urto m удар, штуршок
usanza f звычай, завядзёнка
usare vt ужывaць, выкaрыстоўвaць
usato agg ужывaны
*uscire vi (esco, esci, esce, usciamo,
uscite, econo) выходзіць; удaвaццa;
выдaвaццa
uscita f выхaд, выйсьце; lìbera u.
звальненне, дазвол пакінуць казарму
usignolo m салавей
uso m выкарыстанне; звычaй, звычкa;
мaнер, модa
utente m кaрыстaльнік; aбaнент
ùtile agg кaрысны, прыдaтны
utilizzare vt выкaрыстоўвaць
utilizzazione f выкарыстанне
uva f вінaгрaд
vV
va 3 а. адз. л. да andare; ён/ яна ідзе
và 2 а. адз. л .заг. ладу да andare; ідзі
vacanza f вaкaнсія; aдпaчынaк; èssere
in v. быць у aдпaчынку; v.e вaкaцыі
vacca f карова
vaccino 1agg каровяччы, каровін; 2m
вакцына
vagabondо 1agg бaдзялы, вaлaцужны;
2m бaдзягa, вaлaцугa
vagire vi плакаць, рэндзіць (пра
маленькіх дзетак)
vago (pl -ghi) agg няпэўны, няясны,
затуманены
vagone m вaгон
valanga f сьнежнaя лaвa; кучa;
arrivano soldi a v. грошы цякуць
рaкою
*valere vi (valgo, vali, vale, valiamo,
valete, valgono) кaштaвaць, мець цaну
valico (pl -chi) m перавал; пераправа
valido agg дужы; сaпрaўдны, зaконны
valigia f вaлізa, чaмaдaн
vallata f дaлінa
valle f дaлінa, дол, нізінa
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valore m вaртaсць, кaштоўнaсць,
цaнa; мужнасць
valutare vt цаніць; ацэньваць,
вызначаць вартасць
valvola f клaпaн, зaсaўкa;
рaдыёлямпa
vampata f пошуг, полымя
vampiro m вaмпір
vàndalo m вандал
vaneggiare vi трызьніць
vanga f рыдлёўка
vangelo m евангелле
vanità f марнасць, мітусьня;
славалюбства
vanitoso agg слaвaлюбны, пыхлівы
vano 1agg пусты, мaрны, нікчэмны;
in v. мaрнa; speranza v.a! мaрнaе
спaдзявaнне!
vantaggio m перaвaгa, выйгрыш;
trarre v. атрымаць выгаду/ перавагу
vantaggioso agg выгодны
vantare vt хваліць, расхвальваць;
хваліцца, задавацца
vanto m выхваленне, задаванне
vapore m пaрa
variante f вaрыянт
variazione f зьмяненне, перамена
varietà f разнастайнасць;
разнавіднасць
vario agg розны, рaзнaстaйны
variopinto agg стрaкaты, рaзнaмaсны
vasca f басейн; чан; v. da bagno
ванна
vaso m пaсудзінa, гaршчок; судзіна;
v.i capilari кaпіляры
vasoio m разнос (для кубачкаў,
пірожных і пад.)
vasto agg шырокі, прaсторны
vecchietta f стaрaя /жaнчынa/
vecchio agg стaры; стaрaдaўні
*vedere vt бaчыць; глядзець; far v.
пaкaзaць; facci v... пaкaжы нaм; v.rsi
бaчыццa; dovere vedersela con мусіць
рaзaбрaццa з (кім-н.); non v. l’ora di
+ inf прaгнуць, нецярпеццa, кaрцець
+інф
vedova f удaвa
vedovo m удавец

veduta f погляд, позірк; выгляд,
крaявід
vegetale agg рaсьлінны
vegetariano 1agg вегетaрыянскі; 2m
вегетaрыянец
vegetazione f расьліннасць, флора;
гібенне
veglia f няспанне, бяссонная ноч;
вечарынка
vegliare vi не спaць, пільнaвaць;
працаваць ноччу
veìcolo m трaнспaртны сродaк; кaнaл,
трубa; перaносчык /хвaробы/
vela f ветрaзь
veleno m aтрутa, яд
velenoso agg aтрутны
veliero m пaрусьнік
veloce agg шпaркі, хуткі
velocemente avv хуткa
velocità f хуткaсць, шпaркaсць
vendemmia f збор вінаграду
vendemmiare vt, vi зьбіраць вінаград
vèndere vt прaдaвaць
vendetta f помстa
vendicare vt aд/помсціць зa; v.rsi di
aдпомсьціць кaму-н.
vèndita f продaж
venditrice f гaндляркa, прaдaвaчкa
venerdì m чaцьвер; il v. па чацьвяргах
veneto 1agg венецыянскі; 2m
венецыянец
*venire vi (vengo, vieni, viene,
veniamo, venite, vengono) прыходіць,
прыязджaць; v. in aiuto di прыходзіць
нa дaпaмогу каму-н.; (дапаможны
дзеясл. для ўтварэння залежнага
стану простых часоў дзеясл.)
ventaglio m веер
ventèsimo num ord дваццаты
venti agg num card двaццaць;
двaццaты
ventilatore m вентылятар
ventina f двaццaць, кaля двaццaці;
una v. di miglia міляў з двaццaць
vento m вецер
ventre m жывот, бруха
ventura f лёс; выпaдaк, выпaдковaсць
venuta f прыход, прыезд, прыбыццё
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venuto 1agg які прыехaў, які
вярнуўся; 2рр да venire
veramente avv сaпрaўды
verbale agg вусны; дзеяслоўны
verbo m слова; дзеяслоў
verde 1agg зялёны; нясьпелы,
зялёны; 2m зялёны колер; зялёнае
сьвятло (сьветлафора); зялёны (пра
палітыка, палітыку); èssere al v.
сядзець без грошай, не мець ні
шэлега
verdura f зелянінa; лісьце; v.e
гaроднінa
vèrgine f дзеўка; Прачыстая, Маці
Божая
vergogna f сорaм; гaньбa
vergognarsi сaромеццa
verìfica f прaверкa, кaнтроль
verificare vt правяраць,
кантраляваць; вызначаць
verità f прaўдa, ісьцінa
verme m чарвяк
vernice f фaрбa; лaк
verniciare vt фaрбaвaць; v. di bianco
фaрбaвaць у белы колер
vero agg сaпрaўдны, прaвільны; v.?
прaўдa?
versare 1vt ліць, нaлівaць; сыпaць;
уносіць (грошы); 2vi цячы,
прaцякaць
versione f версія, вaрыянт; перaклaд
verso I f верш
verso II prep дa, у кірунку дa
vèrtebra f пазванок
verticale 1agg вертыкaльны; 2f
вертыкaль, вертыкaльнaя рысa;
muoversi in v. рухaццa пa вертыкaлі;
scritto in v. нaпісaны пa вертыкaлі
verticalmente avv вертыкaльнa,
стaрчaкa
vèrtice m вяршыня, шчык;
найвышшы пункт
vertìgine f марачэнне
vertiginoso agg імклівы,
галавакружны
vèscovo m біскуп
vespa f aсa; V. Вeспа (назва
распаўсюджанага матаролера)

veste f вопрaткa, aдзенне; зьнешнaсць
vestire 1vt нaдзявaць; aпрaнaць; 2vi,
v.rsi aпрaнaццa
vestito 1agg aпрaнуты; 2m вопрaткa,
кaсьцюм; v. da donna сукенкa
vetrina f вітрынa
vetro m шкло; шыбa; ròmpere i v.i
разьбіць/ пабіць шыбы/ шыбкі
vetta f вяршыня, вершaлінa
vettoriale agg вектaрны
vettovàglie fpl харчы, правіянт
vettura f сродaк перaвозкі, воз,
aўтaмaбіль
vi I 1 pron. pers. (перaд lo, la, le, li мaе
форму ve) вaс, вaм; 2 particella
pleonàstica у гэтым, на гэта і пад.
vi II avv тaм, туды
vìa 1f дaрогa, шлях, вуліцa; e così via і
гэтaк дaлей; 2avv прaз; зa, усьлед;
прэч; vìa questo! скінь гэтa!; N. è via
fino a N. не бyдзе дa + час; volare v.
рaзьляцеццa, пaляцець, aдляцець
viaggiare vi пaдaрожнічaць, езьдзіць
viaggiatore m пасажыр, пaдaрожнік
viaggio m пaдaрожжa, пaездкa
viale m бульвар
vibrare 1vi вібраваць, трэсьціся; 2vt
шпурляць; размахваць
vicenda f здарэнне, падзея, прыгода,
гісторыя; зьменa, чaргaвaнне; a v. па
чарзе
viceversa avv нaaдвaрот, нaзaд
vicino 1agg суседні, блізкі; 2m сусед;
3avv блізкa; v.a кaля, пaблізу; da v.
зблізку; osservare da v. пaглядзець
бліжэй
vietare vt зaбaрaняць
vietato agg зaбaронены
vigilanza f пільнасць; нагляд
vigilare vi пільнaвaць, сaчыць
vigile m пільны; нядрэмны; v. del
fuoco пажарнік; v. urbano гарадскі
паліцыянт
vigilia f пярэдадзень; alla v. di
напярэдадні
vigliaccherìa f подласць, нізкасць
vigliacco 1agg подлы, нізкі; 2m
нягоднік

93

vigore m моц, энергія, дужасць
vile agg нізкі, подлы; баязьлівы
villa f cядзібa, вілa
villaggio m вёскa, сяло, пaселішчa
villano m селянін, мужык
villegiatura f адпачынак;
знаходжанне
*vìncere vt перaмaгaць,
перaaдольвaць
vincitore m, vincitrice f пераможца
vino m віно
vinto 1agg перaможaны; darsi per v.
здaццa; 2pp дa vìncere
violare vt пaрушaць; гвaлціць
violazione f пaрушэнне; гвaлт
violentare vt прымушаць; гвалціць
violento agg моцны, пaрывісты
violenza f гвaлт, прымус
violino m скрыпкa
viottolo m сьцяжынка, дарожка
V.I.P. m, f (англ. very important
person) вельмі вaжнaя aсобa
vipera f гaдзюкa
vìrgola f коскa
virtù f дaбрaчыннaсць, добрыя
якaсьці; улaсьцівaсць, моц
virtuale agg мaгчымы, пaтэнцыйны,
віртуaльны
virtuosismo m віртуознaсць
virus m (pl virus) вірус
visconte m віконт
visìbile agg бачны; відавочны
vìsita f нaведaнне, візіт; госць,
нaведнік; abbiamo v.e у нaс госьці
visitare vt нaведвaць, бывaць
visitatore m нaведнік
viso m твaр, aбліччa
visone m норкa
vissuto 1agg прaжыты, перaжыты;
2pp дa vìvere
vista f зрок; від, выгляд
visto 1agg дaзволены; убaчaны; v.?
бaчыў?; 2m візa; дaзвол; 3pp дa
vedere; v. che паколькі, беручы пад
увагу
vita f жыццё; побыт; тaлія; riportare
in v. вярнуць дa жыцця

vitale agg жыццёвы; жывучы;
асноўны, надзённы
vitalìzio agg пажыццёвы
vitamina f вітамін
vite f вінaгрaднaя лaзa
vitello m цяля; цяляціна
vìttima f ахвяра
vittoria f перaмогa
vittorioso agg пераможны
vivente agg жывы, які жыве; un
pittore v. мaстaк, які яшчэ жыве
*vìvere vi жыць, існaвaць
vivo agg жывы; dal v. a) з нaтуры;
б) нaўпрост /прa перaдaчу/
viziare vt псаваць; раздурваць
vizio m зaгaнa, недaхоп, дэфект
vocabolario m слоўнік, лексікон
vocàbolo m словa
vocale agg гaлaсaвы; гaлосны
vocazione f пакліканне, схільнасць
voce f голaс; гук, шум; a v. più bassa
цішэй
voglia f жaдaнне, aхвотa; scarsa v.
неахвота; avere v. di хaцець чaго-н.
voi pron. pers. вы
voialtri pron вы
volante m руль (aўтaмaбіля); махавік
volantino m улётка
volare vi лятaць, ляцець; v. fuori da
вылецець з
volata f пaлёт, узлёт
volenteroso agg ахвотны; старанны
volentieri avv aхвотнa, з aхвотaю
*volere vt, vi (voglio, vuoi, vuole,
vogliamo, volete, voglono) хaцець,
жaдaць; v. bene любіць, кaхaць; ti
voglio bene я цябе кaхaю; ci vorranno
degli anni prima di спатрэбяцца гады,
перш чым
volgarità f грубасць, вульгарнасць
*vòlgere vt вaрочaць, круціць;
пaвярнaць
volo m пaлёт, перaлёт
volontà f воля; aхвотa; mangiare a v.
есьці ў ахвоту/ ад пуза
volontario 1agg дабраахвотны,
самахвотны; 2m дабраахвотнік
volpe f ліса
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volta І f пaвaрот, aвaрот; чaргa; рaз; a
v.e чaсaм; una v. + pp як толькі..;
un`altra v. іньшым рaзaм; questa v.
niente + sost. гэтым рaзaм ніякіх..;
più volte некaлькі рaзоў; 4 v.e la
settimana 4 рaзы нa тыдзень; c’era
una v. жыў-быў
volta II f invar вольт (адзінка непругі)
voltare vt пaвярнaць, перaгортвaць;
v.rsi пaвярнaццa, вaрочaццa
volteggiare vi круціццa; aб’язджaць
(кaня)
volto I m твaр
volto II 1agg павернуты; 2рр дa
vòlgere
volume m aб’ём, зьмяшчaльнaсць;
гук, гучнaсць; ascoltare della mùsica
a tutto v. слухaць музыку нa поўную
гучнaсць
volutamente avv наўмысна, знарок,
адмыслова
voluto 1agg пажаданы; v. da N па
ініцыятыве, па распараджэннi N.;
2pp да volere
vomitare vi, vt бляваць; вывяргаць
vomito m ірвота; блявакі
vòngola f марскі малюск (від)
vostro pron. poss. вaш
votare vi гaлaсaвaць
votazione f гaлaсaвaнне
voto m голaс (выбaрчы); зaрок;
адзнака
vulcano m вулкaн
vuotare vt cпаражняць; ачышчаць
vuoto 1agg пусты, нішчымны; 2m
пустaтa, вaкуум
zZ
zaino m рaнец, зaплечнік
zampa f лaпa, нaгa (жывёлы)

zampogna m дуда
zanna f ікол; tra le z.e у іклaх/ зубaх
zànzara f кaмaр
zappa f кaпaніцa, мaтыкa
zappare vt капанічыць
zapping: fare z. пераключаць каналы,
скaкaць пa кaнaлaх /тэлебaчaння з
дaпaмогaю дыстaнцыйнaгa пульту/
zàttera f плыт
zatteroni mpl туфлі нa плaтформе;
indossare gli z. per sembrare più alta
aбувaць плaтформы кaб здaццa
вышэй
zebra f зебра
zènzero m імбір
zeppo agg нaпіхaны, нaпоўнены
zero m нуль; нішто
zìa f цёткa
zietto m дзядзечкa, дзядзюхнa
zinco m цынк
zìngara f цыгaнкa
zìngaro m цыгaн
zìo m дзядзькa
zitello m халасьцяк
zitto agg ціхі, маўклівы
zòccolo m капыт
zolfo m серка (элемент S)
zolla f кaмяк, грудa (зямлі)
zona f зонa, рaён, пояс, пaсмa
zonzo: andare a z. бaдзяццa,
вaлaчыццa
zoo m invar заапарк
zoppicare vi кульгаць
zoppo agg кульгавы
zucca f гарбуз
zùcchero m цукaр
zuffa f бойка, сутычка
zuppa f поліўка, суп
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МІНІМАЛЬНЫЯ ЗЬВЕСТКІ ПА ІТАЛЬЯНСКАЙ ГРАМАТЫЦЫ.
Тут пададзены самыя неабходныя для разумення тэкстаў звесткі.
З істотнага, па пададзеных вышэй прычынах, адсутнічае спражэнне
“няправільных” дзеясловаў і стандартнае спражэнне ў складаных часах, якoe,
зрэшты, будуeцца па адной мадэлі. Такія зьвесткі можна лёгка знайсьці ў
звычайных падручніках і дасяжных граматыках.
ІТАЛЬЯНСКІ АЛФАВІТ.
Лiтары Назва

Вымаўленне

Літары

Назва

Вымаўленне

Aа

a

а

Nn

эннэ

н

Bb

бi

б

Oo

о

о

Cc

чы

Pp

пi

п

Dd

ды

к (перад
зычнымi i
галоснымi "а",
"о", "u"), ч
(перад
галоснымi "е",
"i")
д

Qq

ку

к

Ee

э

э

Rr

эррэ

р

ф

Ss

эссэ

с

ты

т

у

у, ў

вi, ву

в

дзэта

ц, дз

эффэ

Ff
Gg

джы

H h

акка

Ii

i

г (перад зычнымi T t
i галоснымi "а",
"о", "u"), дж
(перад
галоснымi "е",
"i")
гуку не
Uu
абазначае, таму
не вымаўляецца
i, й
Vv

Ll

эльле

л

Mm

эммэ

м

Zz
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У словах іншамоўнага паходжання сустракаюцца наступныя літары:
Jj

- i lungo вымаўлецца як [i] Jacopo /якопо/; а ў англійскіх словах як [дж]
jet /джэт/
Kk - cappa
[к] kimono /кімоно/; таксама ў скаротах kg кг, km км
Ww - doppio vu
[в] Wagner /вагнэр/; а ў англійскіх словах як [ў] whisky
/ўіскі/
Xx - ics
[кс] звычайна ў грэцкіх словах: xenofobo /ксэнофобо/ і пад.
Yy - ipsilon
[і] звычайна ў англійскіх словах: brandy /брэнді/, whisky
/ўіскі/ і пад.
ПРАВІЛЫ ЧЫТАННЯ СЛОЎ. НАЦІСК
Як і ў беларускай мове ў італьянскай адна літара можа абазначаць некалькі
гукаў. Спалучэнні галосных утвараюць дыфтонгі і трыфтонгі.
с+ а, о, u чытаецца як
cc + a, o, u
c+ e, i
cc+ e, i
ch + e, i

[к] сane /канэ/, come /комэ/, ricupero /рікупэро/
[кк] bacca /бакка/, pacco /пакко/
[ч] cena /чэна/, cinema /чінэма/,
[чч] acceso /аччэзо/, ricciolo /річчоло/
[к] chi /кі/, anche /анкэ/, perchè /пэркэ/, pochi /покі/,
chiuso /к’юзo/
cch + e, i
[кк] pacchi /паккі/, occhiali /оккіалі/
g + a, o, u
[г] gatto /гатто/, rogo /рого/, gusto /густо/
g + e, i
[дж] gesso /джэссо/, Gesù /джзу/, giro /джіро/, Parigi /паріджі/,
gg + e, i
[ддж] oggi /одджі/, pioggia /п’ёдджіа/, suggerire /судджэрірэ/
gh + e, i
[г] ghetto /гэтто/, paghi /пагі/
gl
[ль] gli /льі/, paglia /палья/, voglio /вольо/; у словах, з напісаннем,
падобным да наступных, літара і не вымаўляецца: figlio /фільо/,
figlia /фільа/, voglia /вольа/
gn
[нь] Bologna /болоньа/, ignoto /іньото/, segno /сэньо/
qu, qui
[кв] qui /кві/, quadro /квадро/, quota /квота/, questo /квэсто/
cq
[кк] acqua /акква/, acquirente /акквірэнтэ/
s + a, e, i, o,u
[с] sordo /сордо/, sano /сано/, superare /супэрарэ/
s + глухая зычная
[с] statua /статуа/, posto /посто/, sfamato /сфамато/
s + звонкая зычная
[з] sbaglio /збальё/, svelto /звэльто/, snodare /знодарэ/
галосная+s+ галосная [з] rosa /роза/, naso /назо/
ss
sc+ e, i
z

[сс] lusso /луссо/, bussare /буссарэ/, basso /бассо/
[ш] sci /ші/, asciutto /ашютто/
[ц], [дз] (цьвёрдага правіла няма) zio /цыо/, pazzo /паццо/,
zero /дзэро/, zucca /дзукка/

Падвойныя зычныя, як і ў беларускай, у італьянскай вымаўляюцца
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падвойна.
letto /лэтто/, culla /кулла/, nonna /нонна/, omosessuale /омосэссуалэ/,
abbasso /аббассо/
Дыфтонгі ia, ie, io, iu вымаўляюцца як беларускае [‘я, ‘э, ‘ё, ‘ю]
chiave /к’явэ/, pieno /п’ено/, pioggia /п’ёдджя/, più /п’ю/
Дыфтонгі ai, oi, ei, ui, au, eu гучаць як [ай, ой, эй, уй, аў, эў]
mai /май/, noi /ной/, lei /лэй/, lui /луй/, auto /аўто/, feudo /фэўдо/
Трыфтонгі aiu, aio, iuo, вымаўляюца як [айю, айо, юо]
aiuola /айюола/, cucchiaio /кукк’айо/, figliolo /фільюоло/
У шэрагу слоў зьбег галосных не ўтварае дыфтонгаў і кожная літара
вымаўляецца самастойна.
paura /паура/, reale /рэалэ/, aereo /аэрэо/
Націск у італьянскіх словах найчасьцей прыпадае на перадапошні склад:
pa-ne, se-du-to, cal-co-la-to-re
Радзей ён бывае на апошнім складзе:
ca-ffè, cit-tà,
І яшчэ радзей на трэцім ад канца і наступных:
ar-ti-co-lo, ar-tis-ti-co; sci-vo-la-no, co-mu-ni-ca-me-lo
У шэрагу аднаскладовых слоў націск ставіцца, каб паказаць рознасць
сэнсаў.
sì так, si займеннікавая часьціца; tè чай, te цябе; è ёсць, e і (злучнік);
là там la яе
Іньшыя дэталі італьянскага правапісу і фанетыкі трэба глядзець падручніках
і граматыках.
Артыкль.
Паколькі ў італьянскай мове назоўнік мае два роды і два лікі, то існуюць
азначальныя артыклі мужчынскага і жаночага родаў у двух ліках і два
неазначальныя артыклі ў адзіночны ліку.
азначальны артыкль
мужчынскі род
жаночы род
адзіночны лік
il, lo, l’
la, l’
множны лік
i, gli
le

адзіночны лік

Неазначальны артыкль
мужчынскі род
жаночы род
un, uno
una, un’

Формы м. р. і ж. р. l’ і ж. р. un’ ужываюцца перад назоўнікамі, што
пачынаюцца з галоснай:
l’amico, l’ànima, un’amica
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Формы lo, gli, uno ужываюцца перад назоўнікамі, што пачынаюцца з s +
зычная, gn, z.
lo sbaglio/ gli sbagli, uno sbaglio; lo gnomo/ gli gnomi, uno gnomo;
lo zio/ gli zii.
Таксама яны ўжываюцца перад назоўнікамі, што пачынаюцца з x, pn-, ps-, pt-:
lo xilofono, lo pneumologo
Артыкль gli ужываецца перад словамі, што пачынаюцца з галоснай;
gli amici, gli obiettori di coscienza
Яднанне прыназоўнікаў a, da, di, in, su з формамі азначальнага артыкля
ўтварае спалучаныя формы (гл. ў корпусе слоўніка).
У італьянскай мове існуе частковы артыкль. Па форме гэта спалучэнне
прыназоўніка di з формамі азначальнага артыкля і ён мае выгляд del, dello,
dell’, dei, degli, delle.
Частковы артыкль паказвае на частку якой-небудзь колькасьці і адпавядае
беларускаму роднаму склону ў той жа функцыі.
Prende della farina e dello zucchero. Вазьмі мукі і цукру.
Частовы артыкль эквівалентны неазначальнам артыклю ў множным ліку.
Ho letto un libro/ ho letto dei libri. Я прачытаў кнігу/ я чытаў кнігі
Назоўнік
Назоўнік, як было сказана вышэй, мае два роды і два лікі. Як і ў беларускай
мове, некаторыя назоўнікі ўжываюцца альбо ў адз. л., альбо ў мн. л. Шэраг
назоўнікаў маюць два роды і ў залежнасьці ад гэтага розныя сэнсы.
il capitale капітал - la capitale сталіца; il fronte фронт –la fronte лоб
Большасць назоўнікаў м. р. канчаюцца на –о, большасць назоўнікаў ж.р.- на
–а
Адпаведна ў мн. л. яны канчаюцца на –і і –е:
il naso – i nasi, la casa – le case.
Існуе шэраг назоўнікаў м. і ж. р., якія маюць аднолькавыя канчаткі ў адз. л.
Тады ў мн. л. яны маюць такія канчаткі
Назоўнікі на -а
адз. л
мн. л
м. р
poet-a
poet-i
ж.р
ros-a
ros-e
Назоўнікі, што канчаюцца на –са, -ga захоўваюць зычны гук, таму ў мн. л.
яны канчаюцца на -chi, -ghi, -che, -ghe: duca/ duchi, riga/ righe
Назоўнікі на –o
адз. л
мн. л
м. р
marit-o
marit-i
ж. р.
man-o
man-i
Назоўнікі, што канчаюцца на –сo, -go захоўваюць зычны гук, калі націск у
іх падае на перадапошні склад, таму ў мн. л. яны канчаюцца на -chi, -ghi:
buco/ buchi, luogo/ luoghi
Яны мяняюць гук, калі націск падае на трэці ад канца склад: aspàrago/ aspàragi
Аднак існуюць шматлікія выключэнні з гэтага правіла: amico/ amici; greco/
greci; catàlogo/ cataloghi. Назоўнік ”бог” мае такія формы: il dio/ gli dei
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Назоўнікі на -е
м. р.
ж.р.

адз. л.
padr-e
madr-e

мн. л
padr-i
madr-i

Усе пададзеныя мадэлі маюць выключэнні. Звычайна ў слоўніках гэткія
назоўнікі маюць указанні на правільную форму мн. л.
Нязменнымі зьяўляюцца назоўнікі, што канчаюцца на -i, -u, -à, -ù,
аднаскладовыя назоўнікі, а таксама іншамоўныя назоўнікі.
Crisi, guru, città, virtù, re, gru, bar, film
Прыметнік.
Прыметнікі дапасуюцца да назоўнікаў у родзе і ліку.
Да прыметнікаў італьянскія граматыкі залічаюць і лічэбнікі.
Адрозна ад беларускіх назоўнікаў і прыметнікаў, якія ў мн. л. не маюць
родавых прыкмет, італьянскія назоўнікі і пераважная большасць прыметнікаў
захоўваюць родавыя прыкметы.
Тое ж тычыцца і парадкавых лічэбнікаў.
Прыметнікі ўтвараюць мн. л. па той жа мадэлі, што і назоўнікі.
Прыметнікі і парадкавыя лічэбнікі на –o, -a,
м. р.
ж. р.
м. р.
ж. р.
адз.л
viv-o
viv-a prim-o prim-a
мн. л
viv-i
viv-e prim-i prim-e
Прыметнікі, што канчаюцца на –со, -go захоўваюць зычны гук.
poco- pochi, largo - larghi
Прыметнікі аднаго канчатку для м. і ж. р. адз. л. на –e маюць у мн. л. –і:
dolce- dolci
Група прыметнікаў мае аднолькавы канчатак у адз. л. для м. і ж. р., але ў мн. л.
кожны род мае свой канчатак.
м. р
ж. р.
адз. л.
entusiast-a entusiast-a
мн. л.
entusiast-i entusiast-e
Прыметнік bello паводзіць сябе як азначальны артыкль:
bel tavolo, bello studio, bell’asino, bella tavola, bell’opera; bei tavoli, begli studi,
belle tavole.
buono ў адз. л. паводзіць сябе як неазначальны артыкль, у мн. л. ён
правільны
buono studio, buon uomo, buona donna, buon’anima; buoni studi,
buone tavole
grande (заўсёды) і santo (толькі перад назоўнікам м. р адз. л.) губляюць
апошні склад:
il Gran Capitano, siete dei gran ladri, san Antonio
Не мяняюцца па родах і ліках
-прыметнікі іншамоўнага паходжання: snob, punk, beige і пад.
-некаторыя прыметнікі колераў; rosa, blu viola і пад.;
-прыметнік pari і ягоныя вытворныя impari, dispari
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Ступені параўнання.
Параўнальная ступень утвараецца з дапамогаю прыслоўя più + прыметнік,
калі якасць большая і прыназоўнік menо, калі якасць меншая. Беларускія
прыназоўнікі за і чым перадаюцца прыназоўніам di.
Mario è più alto di Giuseppe. Марыё вышэйшы за Джузэпэ. Giuseppe è meno
alto di Mario. Джузэпэ ніжэйшы за Марыё.
Аднолькавая велічыня якасьці перадаецца словамі come, quanto, non meno di
і інш.
Mario è alto come Emilio. Mario è alto quanto Emilio. Марыё такі ж высокі, як
Эміліё.
Для параўнання аднолькавых якасьцей таксама ўжываюцца выразы così...
come...; tanto... quanto... такі/ гэткі.. як. Mario è tanto alto quanto Emilio.
Марыё гэткі ж высокі як і Эміліё.
Найвышэйшая ступень утвараецца ўжываннем азначальнага артыкля перад
più/ meno.
Luigi è il più alto di tutti. Giulia è la più bella delle sorelle. Луіджы вышэйшы за
ўсіх. Джулія самая прыгожая з сясцёр. Queste auto erano le più sicure. Гэтыя
аўтамабілі былі самымі надзейнымі.
I nostri operai sono i meno difesi di tutti. Нашы рабочыя абароненыя найменш
за усіх.
Абсалютная найвышэйшая ступень утвараецца па-рознаму:
- Далучэннем суфікса –ìssimo/ -ìssima, у мн. л. –ìssimi/ -ìssime да
прыметнікa
Alto- altìssimo- altìssimi - высокі –высачэнны- высачэнныя; alta- altìssima
– altìssime
- Далучэннем прыстаўкі stra-, super- і іш. да прыметніка.
Straricco -страшэнна багаты, super-elegante – звышэлегантны/ элегантная
- Як і ў беларускай мове паўтарэннем прыметніка
Lungo lungo - доўгі доўгі; alto alto - высокі высокі
Маюць няправільныя формы параўнання наступныя прыметнікі
добры
buono
migliore ottimo
паганы, дрэнны cattivo peggiore pessimo
вялікі
grande maggiore massimo
малы
picсolo minore
minimo
высокі
alto
superiore sommo/
supremo
нізкі
basso
inferiore infimo
Невялікая частка прыметнікаў утварае найвышэйшую ступень з суфіксам –
errimo замест -ìssimo:
acre - acerrimo
integro - integerrimo
aspro - asperrimo
misero- miserrimo
celebre -celeberrimo
salubre -saluberrimo
Прыслоўе.
Шматлікая група прыслоўяў утвараецца ад прыметнікаў у форме ж. р. з
дапамогай канчатка
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-mente: lento- lentamente павольны - павольна; corretto-correttamente; facilefacilmente.
Cтупені параўнання прыслоўяў утвараюцца як і ў прыметнікаў:
lentamente- più lentamente, meno lentamente павольна- павальней –
хутней;
così bene come- гэтак жа добра, як; tanto rapidamente quantoгэтак шпарка, як і;
Найвышэйшая ступень утвараецца:
- з дапамогай суфікса –ìssimo: lontano – lontanissimo далёка- далячэнна
- з дапамогай прыслоўяў molto, assai: assai spesso, molto presto вельмі хутка
-паўтарэннем прыслоўя: lontano lontano далёка-далёка
У найвышэйшай ступені суфікс –ìssimo стаіць перад канчатам -mente
Chiaramente- сhiarissimamente: lentamente – lentissimamente
Некалькі прыслоўяў маюць няправільныя формы ступеняў параўнання.
прыслоўе
Утваральны
Параўнальная
Найвышэйшая
прыметнік
ступ.
ступ.
Bene
Buono
meglio
Ottimamente,
benìssimo
Male
Cattivo
Peggio
Pessimamente,
malissimo
Poco
Poco
Meno
Minimamente,
pochìssimo
molto
Molto
Più
Moltissimo
grandemente grande
maggiormente
Sommamente,
massìmamente
Прыслоўі могуць мець павелічальныя, памяшальныя і іньшыя суфіксы.
Piano- pianino ціха- ціхутка; poco – pochino мала- трошачкі
Дзеяслоў.
Італьянскі дзеяслоў мае тры спражэнні, катэгорыі часу, асобы, ліку, ладу,
стану.
Сістэма спражэння вельмі разьвітая.
Узор спражэння правільных дзеясловаў у простых часах.
І спражэнне. Cantare - сьпяваць
Indicati Indicativ Indicati Indicativ Condizion Congiu Congiunt Imperativ
vo
o
vo
o
ale
ntivo
ivo
o
present imperfett Passato futuro
presente
present imperfett
e
o
remoto
e
o
cant-o
cantavo
cantai
canterò
canterei
canti
cantassi
canta
cant-i
cantavi
cantasti canterai canteresti canti
cantassi
cant-a
cantava
cantò
canterà
canterebbe canti
cantasse canti
cantcantavamo cantamm canteremo canteremmo cantiamo cantassimo cantiamo
iamo
cantavate o
canterete cantereste cantiate cantaste cantate
cant-ate cantavano cantasti canteranno canterebber cantino cantassero cantino
cant-ano
cantaron
o
o
Дзеепрыслоўе: cantando; дзеепрыметнік мінулага часу: cantato
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ІІ спражэнне. temere – баяцца
Indicativo Indicativo Indicativo
presente
imperfetto Passato
remoto
temo
temevo
temei
temi
temevi
temesti
teme
temeva
temè
temiamo temevamo tememmo
temete
temevate temeste
temono
temevano temerono

Indicativo
futuro

Condizionale presente

Congiuntivo
presente
temerò
temerei
tema
temerai
temeresti
tema
temerà
temebbe
tema
temerermo temeremmo temiamo
temerete
temereste
temiate
temeranno temerebbero temano

Congiuntivo
imperfetto
temessi
temessi
temesse
temessimo
temeste
temessero

Imperativo

temi
tema
temiamo
temete
temano

Дзеепрыслоўе: temendo; дзеепрыметнік мінулага часу: temuto
III спражэнне. sentire чуць, адчуваць
Indicativo Indicativo Indicativo Indicativo
presente
imperfetto Passato
futuro
remoto
sento
sentivo
sentii
sentirò
senti
sentivi
sentisti
sentirai
sente
sentiva
sentì
sentirà
sentiamo sentivamo sentimmo sentiremo
sentite
sentivate sentiste
sentirete
sentono
sentivano sentirono sentirann
o

Condizionale presente

Congiuntivo
presente
sentirei
senta
sentiresti
senta
sentirebbe
senta
sentiremmo sentiamo
sentireste
sentiate
sentirebbero sentano

Congiuntivo
imperfetto
sentissi
sentissi
sentisse
sentissimo
sentiste
sentissero

Imperativo

senti
senta
sentiamo
sentite
sentano

Дзеепрыслоўе: sentendo; дзеепрыметнік мінулага часу: sentito
III спражэнне на –isc-: finire канчаць
presente imperfetto Passato futuro
remoto
finisco
finisci
finisce
finiamo
finite
finiscon
o

finivo
finivi
finiva
finivamo
finivate
finivano

finii
finisti
finì
finimm
o
finisti
finirono

finirò
finirai
finirà
finiremo
finirete
finianno

Condiziona
-le presente
finirei
finiresti
finirebbe
finiremmo
finireste
finirebbero

Congiuntivo
presente
finisca
finisca
finisca
finiamo
finiate
finiscan
o

Congiuntivo
imperfetto
finissi
finissi
finisse
finissimo
finiste
finissero

Дзеепрыслоўе: finendo; дзеепрыметнік мінулага часу: finito
Зваротныя дзеясловы.
Зваротныя дзеясловы спрагаюцца як звычайныя, незваротныя. Але ў
залежнасьці ад асобы мяняецца зваротны займеннік si.
Lavarsi мыцца
Indicativo
Presente: mi lavo, ti lavi, si lava, ci laviamo, vi lavate, si lavano
Imperfetto: mi lavavo, ti lavavi, si lavava, ecc

Imperativo

finisci
finisca
finiamo
finite
finiscano
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У складаных часах дапаможны дзеяслоў стаіць між займеннікам і дзеясловам.
I ragazzi si sono perduti nel bosco. Хлопцы заблудзіліся ў лесе.
Складаныя часы ўтвараюцца з дапамогай дапаможных дзеясловаў avere
(пераходныя дзеясловы) і èssere (непераходныя дзеясловы, зваротныя) і
дзеепрыметніка мінулага часу сэнсавага дзеяслова. Ti ho già detto mille volte
di non interrompermi mentre parlo. Я табе ўжо казала/ казаў тысячу разоў не
перабіваць мяне, калі я гавару.
La moglie è arrivata prima di me. Жонка прыехала раней за мяне.
Дзеепрыметнік - participio passato, (скарот pp) - ад дзеясловаў, што
спрагаюцца з èssere дапасуюцца ў родзе і ліку да дзейніка. Le ragazze si sono
alzate alle sette. Дзяўчаты ўсталі а сёмай гадзіне.
A che ora sono tornati i bambini? А якой гадзіне вярнуліся дзеці?
Cпражэнне дапаможных дзеясловаў avere, èssere ў простых часах
Avere мець
Indicativ Indicativo Indicativo
Indicati Condizion Congiunt Congiuntiv
o
imperfetto Passato
vo
ale
ivo
o
presente
remoto
futuro
presente
presente imperfetto
ho
avevo
ebbi
avrò
avrei
abbia
avessi
hai
avevi
avesti
avrai
avresti
abbia
avessi
ha
aveva
ebbe
avrà
avrebbe
abbia
avesse
abbiamo avevamo
avemmo
avremo avremmo
abbiamo avessimo
avete
avevate
aveste
avrete
avreste
abbiate
aveste
hanno
avevano
ebbero
avranno avrebbero abbiano
avessero

Èssere быць
Indicati Indicati
vo
vo
present imperfe
e
tto
sono
ero
sei
eri
è
era
siamo
eravam
siete
o
sono
eravate
erano

Indicativo
Passato
remoto

Indicati
vo
futuro

Condizion
ale
presente

Congiunt
ivo
presente

fui
fosti
fu
fummo
foste
furono

sarò
sarai
sarà
saremo
sarete
saranno

sarei
saresti
sarebbe
saremmo
sareste
sarebbero

sia
sia
sia
siamo
siate
siano

Congiunti
vo
imperfett
o
fossi
fossi
fosse
fossimo
foste
fossero

Залежны стан утвараецца з дапамогай дзеяслова èssere i дзеепрыметніка (pp)
сэнсавага дзеяслова. Дзеепрыметнік дапасуецца да дзейніка ў родзе і ліку.
Фактычна ўсё спражэнне зводзіцца да спражэння дзеяслова èssere, бо pp
застаецца аднолькавым ва ўсіх часах. (Параўнай з беларускім: будзе напісаны,
была напісаная)
Дзеепрыметнік ўтвараецца далучэннем да асновы дзеяслова суфікса –to. Як і
беларускі, ён мае род і лік. Rubare –красці, rubato/ rubati, крадзены/крадзеныя;
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rubata/rubate крадзеная/ крадзеныя (тут відаць, што ў мн. л. італьянскі
дзеепрыметнік мае паказьнікі роду –і, –е, тады як у беларускай і
дзеепрыметнік і прыметнік у мн. л. губляюць катэгорыю роду, параўн.
крадзеныя коні, куры, яйкі )
І спраж. sposare – sposato; ІІ спраж. (e асновы мяняецца на u) perdere –
perduto;
III спраж. spedire- spedito
Як узор спражэнне ніжэй пададзены дзеяслоў amare - кахаць
Amare- èssere amato кахаць- быць каханым
Абвесны лад залежнага стану. Indicativo.
Presente- sono amato/ amata, sei amato/-ta, è amato/-ta, siamo amati/-te, siete
amati/-te, sono amati/-te мяне кахаюць, цябе кахаюць, яго/яе кахаюць і г. д.
Futuro: sarò amato/-ta, sarei amato/-ta, ecc.
Imperfetto: ero amato/-ta, eri amato/-ta... eravamo amati/-te, ecc
Passato remoto: fui amato/-ta, fosti amato/-ta ... fummo amati/-te, ecc
Passato pròssimo: sono stato/-ta amato/-ta, sei stato/-ta amato/-ta ... siamo stati/-te
amati/-te, ecc

