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

POKALBIUI 

LIETUVIŠKAI ŠVEDIŠKAI ŠVEDIŠKAS TARIMAS 

Ar jūs kalbate švediškai? Pratar du svenska? [praːtar dʉ svenska] 

Aš nekalbu švediškai Jag pratar inte svenska [ja praːtar inte svenska] 

Prašau, kalbėkite lėčiau Var snäll och tala långsammare [var snælː o taːla loŋsamːare] 

Prašau, užrašykite tai Skulle du kunna skriva ned det 
åt mig? 

[skulːe dʉ kunːa skriːva neːd 
de æːt mej] 

Gal galėtumėte pakartoti? Kan du säga det igen? [kan dʉ sæja de ien] 

Taip Ja [jaː] 

Ne Nej [nej] 

Prašau Snälla [snælːa] 

Ačiū Tack [takː] 

Nėra už ką Det var inget / ingen orsak [de var iŋen / iŋen uʂaːk] 

Aš žinau Jag vet [ja viet] 

Aš nežinau Jag vet inte [ja viet inte] 

Aš suprantu Jag förstår [ja fœʂtoːr] 

Aš nesuprantu Jag förstår inte [ja fœʂtoːr inte] 
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KELIONEI 

LIETUVIŠKAI ŠVEDIŠKAI ŠVEDIŠKAS TARIMAS 

Kur yra ligoninė? Var finns ett sjukhus? [var fins etː ɧʉːkhʉːs] 

Kur yra bankas? Var finns en bank? [var fins en baŋk] 

Kur yra traukinių stotis? Var finns järnvägsstationen? [var fins 
jæːɳvæːksːtaɧuːnen] 

Galėtumėte tai parodyti 
žemėlapyje? Kan du visa mig på kartan? [kan dʉ viːsa mej poː kaʈan] 

Kur yra artimiausia autobusų 
stotelė? 

Var finns den närmaste 
busshållplatsen? 

[var finːs den næːrmaste 
busːholːplatsen] 

Į dešinę Gå till höger [goː tilː høːger] 

Į kairę Gå till vänster [goː tilː vænster] 

Į oro uostą, prašau Till flygplatsen, tack [tilː flyːgplatsen, takː] 

Kur galiu rasti taksi? Var kan jag finna en taxi? [var kan ja finːa en taksi] 

Prašau, nuvežkite mane šiuo 
adresu 

Ta mig till denna adress [taː mej tilː denːa adresː] 

Ar priimate kreditines korteles? Tar ni kreditkort? [tar ni krediːtkuʈ] 
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PASISVEIKINIMAI IR ATSISVEIKINIMAI 

LIETUVIŠKAI ŠVEDIŠKAI ŠVEDIŠKAS TARIMAS 

Labas Hej [hej] 

Labas rytas God morgon [guːd moron] 

Laba diena God dag [guːd daːg] 

Labas vakaras God kväll [guːd kvælː] 

Iki Hej då [hej doː] 

Viso gero Adjö [aːdjøː] 

Iki greito Vi ses snart [viː ses snaːʈ] 

Iki kito karto  Vi ses senare [viː ses seːnare] 

Labanaktis  God nat [guːd næːt] 

Geros dienos! Ha en bra dag! [haː en braː daːg] 

Gero savaitgalio! Trevlig helg! [treːvli helj] 
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ŽENKLAI 

LIETUVIŠKAI ŠVEDIŠKAI ŠVEDIŠKAS TARIMAS 

Įėjimas Ingång [ingoŋ] 

Išėjimas  Utgång [ʉːtgoŋ] 

Avarinis išėjimas Nödutgång [nøːdʉːtgoŋ] 

Stumti  Tryck [trykː] 

Traukti  Dra [draː] 

Tualetas  Toalett [tualetː] 

Neveikia Fungerar inte [fuŋeːrar inte] 

Rūkyti draudžiama Rökning är inte tillåten! [røːkniŋ ær inte tilːoːten] 

Įeiti draudžiama Tillträde förbjudet [tilːtræːde fœrbjʉːda] 

 

SKAIČIAI 

LIETUVIŠKAI ŠVEDIŠKAI ŠVEDIŠKAS TARIMAS 

Vienas En/ett [en] / [etː] 

Du Två [tvoː] 

Trys  Tre [treː] 

Keturi Fyra [fyːra] 

Penki Fem [fem] 

Šeši Sex [seks] 

Septyni Sju [ɧʉː] 

Aštuoni Åtta [otːa] 

Devyni Nio [niːo] 

Dešimt  Tio [tiːu] 
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