
 

 

 

 

PODRĘCZNY SŁOWNICZEK KIEROWCY 

          

 

Dzień dobry – Buongiorno 

Dobry wieczór – Buonasera 

Do widzenia – Ciao / Arrivederci/ Salve 

Dziękuję – Grazie 

 

Znam włoski tylko trochę – Parlo poco italiano 

Przepraszam nie rozumiem - Mi dispiace, non 

capisco 

Czy może Pan powtórzyć – Potrebbe ripetere, 

per favore? 

 

Ok, postaram się mówić po włosku - ok,  provo a parlare italiano 

nr zezwolenia TS442665PS – TRIESTE quattro quattro due sei sei cinque PORTA SPECIALE 

0 - zero 

1 - uno 

2 - due 

3 - tre 

4 - quattro 

 

5 - cinque 

6 - sei 

7 - sette 

8 - otto 

9 - nove 

 

Przykładowa rozmowa podczas przejazdu z granicy Tarvisio do portu w Genov’ie: 

UWAGA, nie wjeżdżać na bramki bez zgody autostrady! 

 

1) TARVISIO (+39 0432 578314) – odcinek od granicy do Udine  

Chciałbym zaawizować wjazd transportu ponadnormatywnego z Tarvisio do A4 - Volevo avvisare di 

entrata di un trasporto eccezionale da Tarvisio verso A quattro (A4) 

Miejsce docelowe XXXXX (nazwa miasta) - Destinazione XXXXXXXX 

Numer zezwolenia - numero dell'autorizzazione è …. (podać numer) 

Firma XXXXXX (tutaj podajemy nazwę firmy) - la ditta NAZWA FIRMY 

 



 

 

 

 

          

 

2) A4  A21 (+39 0372 473399)  

Chciałbym zaawizować wjazd transportu ponadnormatywnego z A4 do A21 - Volevo avvisare di entrata di 

un trasporto eccezionale da A quattro (A4) sulla A ventuno (A21) 

Jadę do Genovy – Vado a Genova 

Numer zezwolenia - numero dell'autorizzazione è …. (podać numer) 

Firma XXXXXX (tutaj podajemy nazwę firmy) - la ditta NAZWA FIRMY   

 

3) A21   A7 (+39 0252 855500) – pierwszy odcinek A7 do stacji Bettole 

Chciałbym zaawizować wjazd transportu ponadnormatywnego z A21 do A7 i będę kontynuować jazdę A7 

do Genovy Sampierdarena - Volevo avvisare di entrata di un trasporto eccezionale da A ventuno (A21) 

sulla A sette (A7) e continuo su A sette (A7), fino a Genova  Sampierdarena 

Numer zezwolenia - numero dell'autorizzazione è …. (podać numer) 

Firma XXXXXX (tutaj podajemy nazwę firmy) - la ditta NAZWA FIRMY   

 

4) A7   Geova (+39 0104 104205) – drugi odcinek A7  

Chciałbym zaawizować wjazd transportu ponadnormatywnego z A7. Jadę z A7 do Genovy Sampierdarena - 

Volevo avvisare di entrata di un trasporto eccezionale su A sette (A7). Vado da A sette (A7), fino a 

Genova  Sampierdarena.  

Jestem na wysokości ADS Bettole (stacja benzynowa) - Sono all altezza di ADS Bettole 

Numer zezwolenia - numero dell'autorizzazione è …. (podać numer) 

Firma XXXXXX (tutaj podajemy nazwę firmy) - la ditta NAZWA FIRMY   

 

Należy również zwracać uwagę na zakazy jazdy wyświetlane  na ekranach autostrady - jeżeli kierowca 

widzi znak: 

Neve – śnieg 

Nebbia – mgła  (gdy widoczność mniej niż 200m zakaz jazdy) 

 wyświetlony na ekranie na autostradzie, to powinien się zatrzymać i zadzwonić na poszczególną 

autostradę, aby potwierdzić możliwość dalszej jazdy. 

Kiedy powiedzą nam coś takiego podczas informowania o przejeździe przez dany odcinek autostrady, to 

też będzie wiadomo, że nie można jeszcze wjeżdżać.  


