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

POKALBIUI 

LIETUVIŠKAI LENKIŠKAI LENKIŠKAS TARIMAS 

Ar jūs kalbate lenkiškai? Czy mówisz po polsku? /ʈ͡ ʂɨ muvʲiʂ pɔ pɔlsku?/ 

Aš nekalbu lenkiškai Nie znam polskiego /ɲɛ znam pɔlskʲɛgɔ/ 

Prašau, kalbėkite lėčiau Mógłbyś mówić wolniej /mugwbɨɕ muvʲit͡ɕ vɔlɲɛj/ 

Prašau, užrašykite tai Mógłbyś to zapisać /mugwbɨɕ tɔ zapʲisat͡ɕ/ 

Gal galėtumėte pakartoti? Czy mógłbyś to powtórzyć? /ʈ͡ ʂɨ mugwbɨɕ tɔ pɔftuʐɨt͡ɕ/ 

Taip Tak /tak/ 

Ne Nie /ɲɛ/ 

Prašau Proszę /prɔʃɛ/ 

Ačiū Dziękuję /ʥɛɳkujɛ/ 

Nėra už ką Nie ma za co /ɲɛ ma za t ͡sɔ/ 

Aš žinau Wiem /vʲɛm/ 

Aš nežinau Nie wiem /ɲɛ vʲɛm/ 

Aš suprantu Rozumiem /rɔzumʲɛm/ 

Aš nesuprantu Nie rozumiem /ɲɛ rɔzumʲɛm/ 

 

 

 

WWW.SKRIVANEK.LT 



  
 
 

 

 

Vertimų biuras   |   Kalbų mokykla    

 

 

KELIONEI 

 

 
 

 

 

 

 

LIETUVIŠKAI LENKIŠKAI LENKIŠKAS TARIMAS 

Kur yra ligoninė? Gdzie jest szpital? /gd͡ʑɛ jɛst ʂpʲital/ 

Kur yra bankas? Gdzie jest bank? /gd͡ʑɛ jɛst ʂpʲital/ 

Kur yra traukinių stotis? Gdzie jest dworzec kolejowy? /gd͡ʑɛ jɛst dvɔʐɛt͡s kɔlɛjɔvɨ/ 

Galėtumėt tai parodyti 
žemėlapyje? 

Czy mógłbyś mi to pokazać na 
mapie? 

/ʈ͡ ʂɨ mugwbɨɕ mʲi tɔ pɔkazat ͡ɕ 
na mapʲɛ/ 

Kur yra artimiausia 
autobusų stotelė? 

Gdzie jest najbliższy przystanek 
autobusowy? 

/gd͡ʑɛ jɛst najblʲiʐʂɨ pʂɨstanɛk 
autɔbusɔvɨ/ 

Į dešinę W prawo /v pravɔ/ 

Į kairę W lewo /v lɛvɔ/ 

Į oro uostą, prašau Na lotnisko poproszę /na lɔtɲiskɔ pɔprɔʂɛw̃̃/ 

Kur galiu rasti taksi? Gdzie znajdę taksówkę? /gd͡ʑɛ znajdɛw̃̃ taksufkɛw̃̃/ 

Prašau, nuvežkite mane 
šiuo adresu 

Proszę zabrać mnie pod ten 
adres 

/prɔʂɛw̃̃ zabrat ͡ɕ mɲɛ pɔt tɛn 
adrɛs/ 

Ar priimate kreditines 
korteles? 

Czy akceptujecie karty 
kredytowe? 

/ʈ͡ ʂɨ akt͡sɛptujɛt͡ɕɛ kartɨ 
krɛdɨtɔvɛ/ 

WWW.SKRIVANEK.LT 



  
 
 

 

 

Vertimų biuras   |   Kalbų mokykla    

 

 

PASISVEIKINIMAI IR ATSISVEIKINIMAI 

 

LIETUVIŠKAI LENKIŠKAI LENKIŠKAS TARIMAS 

Labas Cześć /ʧɛɕʨ/ 

Labas rytas Dzień dobry /ʥɛɲ dɔbrɨ/ 

Laba diena Dzień dobry  /ʥɛɲ dɔbrɨ/ 

Labas vakaras Dobry wieczór / dɔbrɨ  

Iki Cześć (pożegnanie) /ʧɛɕʨ/ (pɔʒɛɡnaɲɛ) 

Viso gero Do widzenia /dɔ vidzɛɲa/ 

Iki greito Do zobaczenia wkrótce /dɔ zɔbaʧɛɲɛ fkrutʦɛ/ 

Iki pasimatymo  Do zobaczenia  /dɔ zɔbaʧɛɲɛ/ 

Labanaktis  Dobranoc /dɔbranɔʦ/ 

Geros dienos! Miłego dnia! /mʲiwɛgɔ dɲa/ 

Gero savaitgalio! Udanego weekendu! /udanɛgɔ vɛɛkɛndu/ 
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ŽENKLAI 

LIETUVIŠKAI LENKIŠKAI LENKIŠKAS TARIMAS 

Įėjimas Wejście /vɛjɕʨɛ/ 

Išėjimas  Wyjście /vɨjɕʨɛ/ 

Avarinis išėjimas Wyjście ewakuacyjne  /vɨjɕt͡ɕɛ ɛvakuat͡sɨjnɛ/ 

Stumti  Pchać /pxaʨ/ 

Traukti  Ciągnąć /ʨɔɳɡnɔɲʨ/ 

Tualetas  Toaleta /tɔalɛta/ 

Neveikia Zamknięte /zamkɲɛnte/ 

Rūkyti draudžiama Zakaz palenia /zakas palɛɲia/ 

Įeiti draudžiama Zakaz wstępu /zakaz fstɛmpu/ 

 

SKAIČIAI 

LIETUVIŠKAI LENKIŠKAI LENKIŠKAS TARIMAS 

Vienas Jeden /jɛdɛn/ 

Du Dwa /dva/ 

Trys  Trzy /tʃɨ/ 

Keturi Cztery /ʧtɛrɨ/ 

Penki Pięć /pjɛʦ/ 

Šeši Sześć /ʃɛɕʨ/ 

Septyni Siedem /ɕɛdɛm/ 

Aštuoni Osiem /ɔɕɛm/ 

Devyni Dziewięć /ʥɛvjɛɲʨ/ 

Dešimt  Dziesieć /ʥɛɕɛɲʨ/ 
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