1. Nomi geografici.
Geografiaj nomoj.
Italia Italujo, Italio .
Roma Romo
Spagna Hispanio .
Madrid Madrido
Ucraina Ukrainio .
Kiev Kijivo

4. Uffici. Oficejoj.
ufficio cambi (valuta) monŝanĝejo
polizia polico
ospedale hospitalo
negozio vendejo
posta, ufficio postale poŝtejo
ristorante restoracio

2. Luoghi.
Situoj.
Nazione, paese lando
città urbo
strada, en adresoj: via strato

5. Aeroporto, stazione.
Flughaveno, stacidomo.
entrata enirejo
uscita elirejo
imbarco enaviadiliĝo
salita sul treno entrajniĝo
dogana doganejo

3. Denaro. Mono.

cassa kaso

euro eŭro

deposito bagagli deponejo

(estinta) itala valuto, antaŭ eŭro: lira liro

bagaglio bagaĝo

dollaro dolaro

biglietto bileto

6. Trasporti. Transportoj.
automobile aŭto

8. Elettrodomestici ed
elettronica. Elektroaparatoj.

treno trajno
telefono telefono
aereo aviadilo
telefonino, (telefono) cellulare poŝtelefono
metropolitana, metrò metroo
computer komputilo
autobus buso
televisore televidilo
filobus trolebuso
frigorifero fridujo
tram tramo
macchina fotografica fotilo
taxi, tassì taksio

7. Viaggi. Vojaĝoj.

9. Casa. Domo.

visto vizo

porta pordo

passaporto pasporto

finestra fenestro

escursione ekskursoj

piano etaĝo

comprare aĉeti

appartamento apartamento

zaino dorsosako

camera ĉambro

tenda tendo

cucina kuirejo

libro libro

stanza da pranzo manĝоĉambro

mappa mapo

stanza da letto dormoĉambro

viaggiare, spostarsi veturi

(stanza da) bagno banĉambro

volare, viaggiare in aereo flugi

(stanza da) bagno, gabinetto necesejo

nonno avo
nonna avino
famiglia familio

10. Stoviglie e posate.
Manĝilaro.
piatto telero
coltello tranĉilo

12. Parti del corpo.

cucchiaio kulero

Korpopartoj.

forchetta forko

testa kapo

tazza taso

cervello cerbo
orecchio orelo
occhi okuloj
capelli haroj
naso nazo
bocca buŝo

11. Persone. Homoj.

denti dentoj
collo kolo

bambino infano
spalle ŝultroj
ragazzo knabo
cuore koro
ragazza knabino
schiena, dorso dorso
uomo viro
pancia ventro
donna virino
mano mano
marito e moglie geedzoj (edzo kaj edzino)
braccio brako
padre patro
piede piedo
madre patrino
gamba gambo
figlio filo
figlia filino

13. Cibo. Manĝaĵo.
carne viando

14. Vestiti.
Vestaĵoj.

grasso lardo

camicia ĉemizo

pesce fiŝo

maglietta T-ĉemizo

minestra, zuppa supo

vestito da donna robo

minestra (tipica slava) con barbabietole barĉo

gonna jupo

pane pano

pantaloni pantalono

uova ovoj

scarpe ŝuoj

formaggio fromaĝo

cappotto palto

pizza pico

cappello ĉapo

pasta pastaĵo

berretto, cappellino kepo

verdure legomoj

giubbotto jako

torta torto
cibo da forno bakaĵo
colazione matenmanĝo
pranzo tagmanĝo
cena vespermanĝo

Bevande trinkaĵoj:

15. Far compere. Aĉeti.

acqua akvo

negozio vendejo

succo suko

mercato bazaro

tè teo

prezzo prezo

caffè kafo

misura, taglia dimensio

latte lakto

16. Stanza da bagno.
Banĉambro.

18. Numerali. Numeraloj.
0 zeri nulo

sapone sapo

1 uno unu

shampoo [pron.: ŝampo] ŝampuo

2 due du

dentifricio, pasta dentifricia dentopasto

3 tre tri

spazzolino (da denti) dentobroso

4 quattro kvar

specchio spegulo

5 cinque kvin

vasca da bagno bankuvo

6 sei ses

asciugamano bantuko

7 sette sep
8 otto ok
9 nove naŭ
10 dieci dek
11 undici dek unu
23 ventitrè dudek tri

17. Giorni della settimana.
Tagoj de semajno.

100 cento cent
101 centouno cent unu

lunedì lundo

222 duecento ventidue ducent dudek du

martedì mardo

1000 mille mil

mercoledì merkredo

3333 tremila trecento ventitrè

giovedì ĵaŭdo

tri mil tricent tridek tri

venerdì vendredo

1 000 000 un milione miliono

sabato sabato

2 002 000 due milioni e duemila

domenica dimanĉo

du milionoj du mil
2 000 000 000 due miliardi du miliardoj

19. Aggettivi.
Adjektivoj.
alto alta
basso malalta
lungo longa
corto mallonga
grande granda

21. Frasi utili.
Utilaj frazoj.

piccolo malgranda
costoso multekosta
economico malmultekosta
grosso dika
sottile maldika
buono bona
cattivo malbona
rosso ruĝa
giallo flava
verde verda

Buona mattinata!, Buon giorno! Bonan
matenon!
Buona giornata! Bonan tagon!
Buona sera! Bonan vesperon!
Arrivederci! Ĝis (la) revido!
Buona notte! Bonan nokton!
formale: Salve!, neformale: Ciao! Saluton!
no ne
sì jes
grazie dankon
per favore bonvolu

20. Pronomi personali.
Personaj pronomoj.

22. Far conoscenza.

io mi

Konatiĝi.

noi ni
tu ci (usato raramente)
tu , voi vi
lui, malofte uzata: egli li
lei, malofte uzata: ella ŝi
kutime preterlasata: esso ĝi
loro ili

Chi sei? Kiu vi estas?
(Io) sono Andrea. Mi estas Andreo.
Come stai? Kiel vi fartas?
Bene, grazie. Bone, dankon.
Da quale paese vieni? El kiu lando vi estas?
(Io) vengo dall’Italia. Mi estas el Italio.
:)

