Wygląd zewnętrzny
Oczy i włosy:
gli occhi:
azzurri- niebieskie
castani- brązowe
verdi- zielone
gli occhiali - okulary
i capelli:
biondo/a - blond, blondyn, blondynka
castano/a - brązowe, szatyn, szatynka, kasztanowe
bruno/a - brunet, brunetka
moro/a - szatyn, szatynka
corti - krótkie
lunghi - długie
ricci - kręcone
lisci- gładkie/proste
la pettinatura- fryzura
i capelli a zero - fryzura „na zero”
la frangia – grzywka
la crocchia - kok
la coda di cavallo - koński ogon
riga in mezzo/da parte - przedziałek na środku/ z boku
la treccia – warkocz
i capelli a spazzola - włosy na jeżyka
i capelli all’indietro - włosy zaczesane do tyłu
i capelli tinti - włosy farbowane
calvo - łysy

Ciało - głowa
la testa- głowa
il capello/i capelli - włos/włosy
il dente/i denti - ząb/ zęby
la faccia - twarz
il viso - twarz
Il mento - broda
la fronte – czoło
la guancia- policzek
la barba - broda (jako zarost)
i baffi - wąsy
la lingua- język
le labbra - wargi
la bocca - usta
la testa/le teste - głowa/głowy
l’occhio/gli occhi – oko/oczy
l’orecchio/gli orecchi - ucho/uszy
il sopracciglio/i sopraccigli, le sopracciglia - brew/brwi
la palpebra/ le palpebre - powieka/powieki
il ciglio/le ciglia - rzęsa/rzęsy
la pupillia/le pupillia - źrenica/ źrenice
il naso/i nasi - nos/nosy
la narice - nozdrze
il collo - szyja
la gola - gardło

Ciało – ręce, nogi…
il braccio/le braccia – ramię/ramiona
il dito/le dita- palec/palce
la gamba/le gambe- noga/nogi
il piede/ i piedi- stopa/stopy
la caviglia - kostka
il tallone - pięta
l’alluce - duży palec
la mano/le mani- dłoń/dłonie
il polso- nadgarstek
l’unghia- paznokieć
il pollice- kciuk
l’indice- palec wskazujący
il medio- palec środkowy
l’anulare- palec serdeczny
il mignolo- mały palec
la spalla/le spalle- ramię/ramiona
la pancia/le pance – brzuch
lo stomaco/gli stomaci- brzuch/ żołądek
l’addome- brzuch
il gomito- łokieć
la schiena- plecy
il petto- klatka piersiowa
il sedere- pośladki
la coscia- udo
il ginocchio- kolano

Anatomia
lo scheletro – szkielet
l’osso/le ossa - kość/kości
gli organi interi - organy wewnętrzne
il cervello - mózg
la colonna vertebrale - kręgosłup
la ventre/le ventre - brzuch (także jako macica)
la trachea - tchawica
l’esofago - przełyk
il polmone/i polmoni - płuco/płuca
il cuore - serce
il fegato - wątroba
l’intestino/ gli instestini - jelito/jelita
la vena/le vene- żyła/żyły
il rene/ i reni- nerka/nerki
il muscolo/i muscoli- mięsień/mięśnie
l’apparato genitalne - narządy rozrodcze

