
UWAGA! W języku włoskjm 'śniejąty|ko dwa rodzaje gramatyczne: rodzaj męski i rodzaj żeński. Nie istnieje
iast rodzaj nłaki.

Żeczowników rodzaju męskiego:

iI canto (śp'bw)'
il mante||o (płaszcz)'
il coftel|o ('óż)'
il micio (kotel<),
i| bońeo (śwfta)

|a mano |Ęka)'
ta radio (radior,
|a tebo (kroplówka')'

kończone na Iite.ę -o

zakończonych na.e il televisore (tereMzor),
iI cańone (/<arto'),
il .ancoe (uraza),
il bastone (taska),
it bottitorc (czainik)

ńczone na spólgloskę
yczaj są to słowa obcego

ia' często ang|icFmy)

il bar (bar),
,|team (drużyna)'
ilfilm (ltlm),

la miss (m'is),
|a śar (gwiazda)

aiące osobniki płci il nonno (dziadek\,
to zio (wujek),
il cugino (kuzyn ,
il bagnino (ratownik),



okreś|ające osobniki ptci
męskiel  izakończone na -a

boia (kat),
sosia (soóow.ó'),

autista (klerowca),
dentisia (dentysia),
p aŻc adulista (s P a d o c h ro n i a r z),
giorn alista (clzi e n n i k a r z ),
monarca (monarcha),
papa (papież)'
patiarca (pattiarcha)

la guida lprzewodnik),
la sentinella (warfownik),
la spia (szpteg)

Na2wy miesięcy gennaio (slyczoń),
febbraio (/uly),
IugIio (łplec),

agosto (slerpleń)'
settembre (wżesioń)

Nazwy dni tygodnla i| |uneó] (po n iedziatek'),
il martedi (wtorek),
il merco|edi (ś|oda),
ilgiovedl (czwartek),
iIVenerdl (pĘteł)'
il sabato (sobota)

le domenica (niedzlela)

Nazwy stron świata i| nord' i| settentrione (pólnoc)'
i| sud' iI meridione (połud,l€),
|'ovest, |'occidente (zacńód),
|'est, |'oriente (wschód)

Nazwy własne narodów
(|.]WAGA| Nazwy Własne
przedstawicie]i poszczegó|nych
narodów pisze się w języku
włoskim małą|l1er4)

i polacchi (Polacy),
gli italiani (l4//osl),
gIiing|esi (Angłby),
ifinlandesi (F,noMe),
i b.asiti ani (B r azy I ij c zycy )



l|azwy własne jezior, mórz, il Garda (6arda),
il Mediterraneo (Morze
sródziemne)'
il Pacifrco (Pacyfrk),
|' Ał|anLico (At I a n ty k),

la Vistola (Wisla),
la Senna (Sekwana),
la Stura dt Lanzo (Stura di Lanzo),
la Dora (Dora)

azwy własne gór' szczytów i falra lTatry'),
g|i Uta|i |Góry Ural,)'
i Beschidi (Besk dy),

le Alpi (,4/py).
le Ande (Andy)

tlazwy drzew owocowych (ale i| fie|Ó (jabłoń)'
il pero (grusza),
iI ci|iegio (czefeś'la)'
|' ałancio (d rzewo po mara ńczowe),
il prugno' i| susino (śłwa

|a quercia (dqó),
|a vite (winorośl)

metaIi. oierwiastków |'o|o (złoto),
I argento (sre,5ro),
i| rame tmiedź')'
'l piombo (o/óul),
lo zolfo (siarka)
lo scrivere (p,sante),
il legge.e (czytanie),
ilsaltare (skakarO,
i| ba||arc (tańczenie),



Gtupy tzeczowników todzaju żeńskiego:
Wyjątki

zakończone na ||tefę -a la casa (dom),
|a chiesa (kośc'ól),
la maglietta (koszulka),
la gatta (koika),
|a macchina (samoc/,ód)

Wiele rzeczowników
pochodzących z greki' np':
il telegramma (telegram),
il programma (program),
il problema (problem),
il drcrr,ma (dranat'),
I' anagr am ma (a n a g ra m'),
il clima (klimat),
il diadema (diaden),
il dogma ldogmat),
il panońma |panorama),
il pianeta (p/anefa),
il poema (poemal),
il prisrna lpryznat),
il sistema (sysfem),
lo schema (schemat),
iltema (femai)

część zakończonych na .e la mente (umYsl),
I a pr alicanie ( p r a kty k a ntka),
|a fame (glód)'
la sele (pragnienie),
|a neve (śnleg)

zakończone na.i la ptassi (praktyka),
la crisi (kryzys),
la tesi (teza),

ilbrindisi (toasf),
t'alibj (atibi)


