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

POKALBIUI 

LIETUVIŠKAI ITALIŠKAI ITALIŠKAS TARIMAS 

Ar jūs kalbate itališkai? Parla italiano? /parla italjano/ 

Aš nekalbu itališkai Non parlo italiano /non parlo italjano/ 

Prašau, kalbėkite lėčiau Potrebbe parlare più 
piano? 

/potreb:e parlare pju pjano/ 

Prašau, užrašykite tai Potrebbe scriverlo? /potreb:e ˈskriverlo/ 

Gal galėtumėte pakartoti? Potrebbe ripetere? /potreb:e riˈpetere/ 

Taip Sì /si/  

Ne No /nɔ/ 

Prašau Per favore /per fa’vore/ 

Ačiū Grazie /’ɡratsije/ 

Nėra už ką Non c’è di che /non tʃˈɛ di ke/ 

Aš žinau Lo so /lo so/ 

Aš nežinau Non lo so /non lo so/ 

Aš suprantu Capisco /kapisko/ 

Aš nesuprantu Non capisco /non kapisko/ 
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KELIONEI 

LIETUVIŠKAI ITALIŠKAI ITALIŠKAS TARIMAS 

Kur yra ligoninė? Dov’è l’ospedale? /dovˈɛ lospedale/ 

Kur yra bankas? Dov’è la banca? /dovˈɛ la banka/ 

Kur yra traukinių stotis? Dov’è la stazione ferroviaria? /dovˈɛ la staˈtsjone 
fer:oˈvjaria/ 

Galėtumėte tai parodyti 
žemėlapyje? 

Me lo potrebbe mostrare 
sulla mappa? 

/me lo potreb:e mosˈtrare sul:a 
map:a/ 

Kur yra artimiausia autobusų 
stotelė? 

Dov’è la fermata 
dell’autobus? /dovˈɛ la fermata del:autobus/ 

Į dešinę a destra /a ’dɛstra/ 

Į kairę a sinistra /a si‘nistra/ 

Į oro uostą, prašau. All’aeroporto, per favore /al:aeroˈporto, per fa’vore/ 

Kur galiu rasti taksi? Dove posso trovare un taxi? /dove pˈɔs:o troˈvare un ˈtaksi 

Prašau, nuvežkite mane šiuo 
adresu 

Mi porti a questo indirizzo, 
per favore. 

/mi porti a kwesto indi‘rits:o, 
per fa’vore/ 

Ar priimate kreditines 
korteles? 

Accettate la carta di credito? /atʃ:eˈt:ate la karta di ˈkredito/ 
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PASISVEIKINIMAI IR ATSISVEIKINIMAI 

LIETUVIŠKAI ITALIŠKAI ITALIŠKAS TARIMAS 

Labas Ciao /’tʃiao/ 

Labas rytas Buongiorno /bwon’dʒiorno/ 

Laba diena Buon pomeriggio /’bwɔn pome’ridʒ:io/ 

Labas vakaras Buonasera /bwona’sera/ 

Iki Ciao /’tʃiao/ 

Viso gero Arrivederci /ar:ive’dertʃi/ 

Iki greito A presto /a ’prɛsto/ 

Iki kito karto  Alla prossima /al:a ˈpros:ima/ 

Labanaktis  Buonanotte /bwona’nɔt:e/ 

Geros dienos! Buona giornata! /bwona dʒior’nata/ 

Gero savaitgalio! Buon fine settimana! /’bwɔn ’fine set:i’mana/ 
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ŽENKLAI 

LIETUVIŠKAI ITALIŠKAI ITALIŠKAS TARIMAS 

Įėjimas Entrata /en’trata/ 

Išėjimas  Uscita /u’ʃita/ 

Avarinis išėjimas Uscita di emergenza /u’ʃita di emer’dʒɛntsa/ 

Stumti  Spingere /’spindʒere/ 

Traukti  Tirare /ti’rare/ 

Tualetas  Bagno /’baɲo/ 

Neveikia Guasto /’ɡwasto/ 

Rūkyti draudžiama Vietato fumare /vie’tato fu’mare/ 

Įeiti draudžiama Divieto d’ingresso /di’viɛto din’ɡrɛs:o/ 

 

SKAIČIAI 

LIETUVIŠKAI ITALIŠKAI ITALIŠKAS TARIMAS 

Vienas Uno /’uno/ 

Du Due /’due/ 

Trys  Tre /tre/ 

Keturi Quattro /’kwat:ro/ 

Penki Cinque /’t∫inkwe/ 

Šeši Sei /sɛi/ 

Septyni Sette /’sɛt:e/ 

Aštuoni Otto /’ɔtːo/ 

Devyni Nove /’nɔve/ 

Dešimt  Dieci /’diɛt∫i/ 
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