
  

Vertimų biuras   |   Kalbų mokykla    

 

 

 
LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNĖLIS 
 
Lietuvių-anglų kalbų žodynėlis įvairioms situacijoms. Vykstate į kelionę, kur reikės kalbėti 
angliškai? Nemokate angliškai skaičiuoti? Nežinote, kaip pasiklausti kelio anglų kalba? 
Atsisiųskite mūsų lietuvių-anglų kalbų žodynėlį ir turėkite su savimi būtiniausias frazes.  
 
 

POKALBIUI 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAI ANGLIŠKAS TARIMAS 

Ar jūs kalbate angliškai? Do you speak English? duː juː spiːk ˈɪŋglɪʃ? 

Aš nekalbu angliškai I don't speak English aɪ dəʊnt spiːk ˈɪŋglɪʃ 

Prašau, kalbėkite lėčiau Please speak more slowly pliːz spiːk mɔː ˈsləʊli 

Prašau, užrašykite tai Please write it down pliːz raɪt ɪt daʊn 

Gal galėtumėte pakartoti? Could you please repeat that? kʊd juː pliːz rɪˈpiːt ðæt? 

Taip Yes jɛs 

Ne No nəʊ 

Prašau Please pliːz 

Ačiū Thank you θæŋk juː 

Nėra už ką You're welcome jʊə ˈwɛlkəm 

Aš žinau I know aɪ nəʊ 

Aš nežinau I don't know aɪ dəʊnt nəʊ 

Aš suprantu I understand aɪ ˌʌndəˈstænd 

Aš nesuprantu I don't understand aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd 
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KELIONEI 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAI ANGLIŠKAS TARIMAS 

Kur yra ligoninė? Where is the hospital? weər ɪz ðə ˈhɒspɪtl 

Kur yra bankas? Where is the bank? weər ɪz ðə bæŋk? 

Kur yra traukinių stotis? Where is the train station? weər ɪz ðə treɪn ˈsteɪʃən? 

Galėtumėte tai parodyti 
žemėlapyje? Can you show me on the map? kæn juː ʃəʊ miː ɒn ðə mæp? 

Kur yra artimiausia autobusų 
stotelė? 

Where's the nearest bus stop? weəz ðə ˈnɪərɪst bʌs stɒp? 

Į dešinę To the right tuː ðə raɪt 

Į kairę To the left tuː ðə lɛft 

Į oro uostą, prašau. To the airport, please tuː ði ˈeəpɔːt, pliːz 

Kur galiu rasti taksi? Where can I get a taxi? weə kæn aɪ gɛt ə ˈtæksi? 

Prašau, nuvežkite mane šiuo 
adresu Take me to this address, please teɪk miː tuː ðɪs əˈdrɛs, pliːz 

Ar priimate kreditines 
korteles? Do you accept credit cards? duː juː əkˈsɛpt ˈkrɛdɪt kɑːdz? 
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PASISVEIKINIMAI IR ATSISVEIKINIMAI 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAI ANGLIŠKAS TARIMAS 

Labas Hi, hello haɪ, hɛˈləʊ 

Labas rytas Good morning gʊd ˈmɔːnɪŋ 

Laba diena Good afternoon gʊd ˈɑːftəˈnuːn 

Labas vakaras Good evening gʊd ˈiːvnɪŋ 

Iki Bye baɪ 

Viso gero Goodbye gʊdˈbaɪ 

Iki greito See you soon siː juː suːn 

Iki kito karto  See you later siː juː ˈleɪtə 

Labanaktis  Good night gʊd naɪt 

Geros dienos! Have a nice day! hæv ə naɪs deɪ! 

Gero savaitgalio! Have a nice weekend! hæv ə naɪs ˈwiːkˈɛnd! 
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ŽENKLAI 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAI ANGLIŠKAS TARIMAS 

Įėjimas Entrance ˈɛntrəns 

Išėjimas  Exit ˈɛksɪt 

Avarinis išėjimas Emergency exit ɪˈmɜːʤənsi ˈɛksɪt 

Stumti  Push pʊʃ 

Traukti  Pull pʊl 

Tualetas  Toilet ˈtɔɪlɪt 

Neveikia Out of order aʊt ɒv ˈɔːdə 

Rūkyti draudžiama No smoking nəʊ ˈsməʊkɪŋ 

Įeiti draudžiama No entry nəʊ ˈɛntri 

 

SKAIČIAI 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAI ANGLIŠKAS TARIMAS 

Vienas One wʌn 

Du Two tuː 

Trys  Three θriː 

Keturi Four fɔː 

Penki Five faɪv 

Šeši Six sɪks 

Septyni Seven ˈsɛvn 

Aštuoni Eight eɪt 

Devyni Nine naɪn 

Dešimt  Ten tɛn 
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