1. Nombres geográficos.
Geografiaj nomoj.
España Hispanujo .
Madrid Madrido
Polonia Pollando .
Varsovia Varsovio
Ucrania Ukrainujo .
Kiev Kijivo

4. Oficinas. Lugares
públicos. Oficejoj.
cambio de divisas monŝanĝejo
policía polico
hospital hospitalo
tienda vendejo
oficina de correos poŝtejo
restaurante restoracio

2. Localización.
Situo.
país lando
ciudad urbo
calle strato

5. Аеropuerto, Estación.
Flughaveno, stacidomo.
entrada enirejo
salida elirejo
embarque enaviadiliĝo
entrada al tren entrajniĝo

3. Dinero. Mono.

aduana doganejo

euro eŭro

venta de billetes kaso

dólar dolaro

consigna deponejo

yen eno

equipaje bagaĝo
billete bileto

6. Тrаnsporte. Transporto.
8. Aparatos.
coche aŭto
tren trajno

Elektroaparatoj.

avión aviadilo

teléfono telefono

metro metroo

móbil poŝtelefono

autobús buso

ordenador komputilo

trolebús trolebuso

televisor televidilo

tranvía tramo

frigorífico fridujo

tаxi taksio

máquina de fotos fotilo

7. Viajes. Vojaĝoj.
visa vizo
pasaporte pasporto
excursiones ekskursoj
comprar aĉeti
mochila dorsosako
tienda de campaña tendo
libro libro
mаpa mapo
viajar veturi
volar flugi

9. Casa. Domo.
puerta pordo
ventana fenestro
piso etaĝo
piso apartamento
habitación ĉambro
cocina kuirejo
comedor manĝoĉambro
dormitorio dormoĉambro
cuarto de baño banĉambro
servicio necesejo

hija filino
abuelo avo
abuela avino
familia familio

10. Cubiertos.
Manĝilaro.
plato telero
cuchillo tranĉilo
cuchara kulero
tenedor forko
taza taso

12. Partes del cuerpo.
Korpopartoj.
cabeza kapo
cerebro cerbo
oreja orelo
ojos okuloj
pelos haroj
nariz nazo

11. La persona. Homo.

boca buŝo
dientes dentoj

niño infano
cuello kolo
chico knabo
hombros ŝultroj
chica knabino
corazón koro
hombre viro
espalda dorso
mujer virino
vientre ventro
marido y mujer edzo kaj edzino
mano mano
(esposos) (geedzoj)
brazo brako
padre patro
pie piedo
madre patrino
pierna gambo
hijo filo

13. Comida. Manĝaĵoj.
carne viando

14. Vestidos.
Vestaĵoj.

beicon lardo

camisa ĉemizo

pescado fiŝo

camiseta T-ĉemizo

supo supo

traje robo

borsch (sopa ucraniana) barĉo

falda jupo

pan pano

pantalones pantalono

huevos ovoj

vaqueros ĝinzo

queso fromaĝo

zapatos ŝuoj

piza pico

abrigo palto

legumbres legomoj

sombrero ĉapo

tarta torto

gorra kepo

asado bakaĵo

chaqueta jako

desayuno matenmanĝo
almuerzo tagmanĝo
cena vespermanĝo

Bebidas trinkaĵoj:
agua akvo

15. Comprar. Aĉeti.

zumo suko

tienda vendejo

té teo

mercado bazaro

café kafo

precio prezo

leche lakto

talla dimensio

16. Cuarto de baño.
Banĉambro.

18. Numerales. Numeraloj.
0 cero nulo
1 uno unu

jabón sapo
2 dos du
champú ŝampuo
3 tres tri
pasta dentífrica dentopasto
4 cuatro kvar
cepillo de dientes dentobroso
5 cinco kvin
espejo spegulo
6 seis ses
bañera bankuvo
7 siete sep
toalla bantuko
8 ocho ok
9 nueve naŭ
10 diez dek
11 once dek unu
23 veintitrés dudek tri
100 cien cent

17. Días de la semana.
Tagoj de semajno.
lunes lundo

101 ciento uno cent unu
222 doscientos veintidós
ducent dudek du

martes mardo

1000 mil mil

miércoles merkredo

3333 tres mil trescientos treinta y tres

jueves ĵaŭdo

tri mil tricent tridek tri

viernes vendredo

1 000 000 un millón miliono

sábado sabato

2 002 000 dos millones dos mil

domingo dimanĉo

du milionoj du mil
2 000 000 000 dos mil millones du miliardoj

19. Adjetivos.
Adjektivoj.
alto alta
bajo malalta
largo longa
corto mallonga
grande granda

21. Frases útiles.
Utilaj frazoj.

pequeño malgranda
caro multekosta

¡Buenos días! Bonan matenon!

barato malmultekosta

¡Buenos días! Bonan tagon!

gordo dika

¡Buenas tardes! Bonan vesperon!

delgado maldika

¡Hasta la vista! Ĝis (la) revido!

bueno bona

¡Buenas noches! Bonan nokton!

malo malbona

no ne

rojo ruĝa

sí jes

amarillo flava

gracias dankon

verde verda

por favor bonvolu

20. Pronombres personales.

22. Presentaciones.

Personaj pronomoj.

Konatiĝo.

yo mi

¿Quién eres? Kiu vi estas?

nosotros ni

Soy Andrés. Mi estas Andreo.

tú, vosotros vi

¿Cómo estás? Kiel vi fartas?

él li

Bien, gracias. Bone, dankon.

ella ŝi

¿De qué país eres? El kiu lando vi estas?

ello ĝi

Soy de España. Mi estas el Hispanujo.

ellos ili

:)

