1. Географічні назви.
Geografiaj nomoj.
Україна Ukrainio .
Київ Kijivo
Іспанія Hispanio .
Мадрид Madrido
Польща Pollando .
Варшава Varsovio

4. Установи. Oficejoj.
обмінний пункт monŝanĝejo
поліція polico
лікарня hospitalo
магазин vendejo
пошта poŝtejo
ресторан restoracio

2. Місце знаходження.
Situo.
держава lando
місто urbo
вулиця strato

5. Аеропорт, вокзал.
Flughaveno, stacidomo.
вхід enirejo
вихід elirejo
посадка на літак enaviadiliĝo
посадка на потяг entrajniĝo

3. Гроші. Mono.
гривня hrivno
євро eŭro
долар dolaro

митниця doganejo
каса kaso
камера схову deponejo
багаж bagaĝo
білет bileto

6. Транспорт. Transporto.

8. Техніка. Elektroaparatoj.

машина aŭto
потяг trajno
літак aviadilo
метро metroo
автобус buso
тролейбус trolebuso
трамвай tramo

телефон telefono
мобільний телефон poŝtelefono
комп’ютер komputilo
телевізор televidilo
холодильник fridujo
фотоапарат fotilo

таксі taksio

7. Подорожі. Vojaĝoj.

9. Дім. Domo.

віза vizo

двері pordo

паспорт pasporto

вікно fenestro

екскурсії ekskursoj

поверх etaĝo

купувати aĉeti

квартира apartamento

рюкзак dorsosako

кімната ĉambro

намет tendo

кухня kuirejo

книга libro

їдальня (кімната) manĝоĉambro

мапа mapo

спальня dormoĉambro

їхати veturi

ванна кімната banĉambro

летіти flugi

вбиральня necesejo

дочка filino
дід avo
баба avino
родина familio

10. Столові прибори.
Manĝilaro.
тарілка telero
ніж tranĉilo
ложка kulero
виделка forko
чашка taso

12. Частини тіла.
Korpopartoj.
голова kapo
мозок cerbo
вухо orelo
очі okuloj
волосся haroj
ніс nazo

11. Людина. Homo.

рот buŝo
зуби dentoj

дитина infano
шия kolo
хлопчик knabo
плечі ŝultroj
дівчинка knabino
серце koro
чоловік viro
спина dorso
жінка virino
живіт ventro
чоловік та дружина geedzoj
рука (кисть) mano
(edzo kaj edzino)
рука (вся) brako
батько patro
нога (ступня) piedo
мати patrino
нога (вся) gambo
син filo

13. Їжа. Manĝaĵo.
м'ясо viando

14. Одяг.
Vestaĵoj.

сало lardo

сорочка ĉemizo

риба fiŝo

футболка T-ĉemizo

суп supo

плаття robo

борщ barĉo

спідниця jupo

хліб pano

штани pantalono

яйця ovoj

туфлі ŝuoj

сир fromaĝo

пальто palto

піца pico

шапка ĉapo

овочі legomoj

кепка kepo

торт torto

куртка jako

випічка bakaĵo
сніданок matenmanĝo
обід tagmanĝo
вечеря vespermanĝo

Напої trinkaĵoj:

15. Купувати. Aĉeti.

вода akvo

магазин vendejo

сік suko

ринок bazaro

чай teo

ціна prezo

кава kafo

розмір dimensio

молоко lakto

16. Ванна кімната.
Banĉambro.

18. Числівники. Numeraloj.
0 нуль nulo

мило sapo

1 один unu

шампунь ŝampuo

2 два du

зубна паста dentopasto

3 три tri

зубна щітка dentobroso

4 чотири kvar

дзеркало spegulo

5 п’ять kvin

ванна bankuvo

6 шість ses

рушник bantuko

7 сім sep
8 вісім ok
9 дев’ять naŭ
10 десять dek
11 одинадцять dek unu
23 двадцять три dudek tri
100 сто cent

17. Дні тижня.
Tagoj de semajno.

101 сто один cent unu
222 двісті двадцять два ducent dudek du

понеділок lundo

1000 тисяча mil

вівторок mardo

3333 три тисячі триста тридцять три

середа merkredo

tri mil tricent tridek tri

четвер ĵaŭdo

1 000 000 мільйон miliono

п’ятниця vendredo

2 002 000 два мільйони двісті

субота sabato
неділя dimanĉo

du milionoj du mil
2 000 000 000 два мільярди du miliardoj

19. Прикметники.
Adjektivoj.
високий alta
низький malalta
довгий longa
короткий mallonga
великий granda

21. Корисні фрази.
Utilaj frazoj.

маленький malgranda
дорогий multekosta

Доброго ранку! Bonan matenon!

дешевий malmultekosta

Доброго дня! Bonan tagon!

товстий dika

Доброго вечора! Bonan vesperon!

худий maldika

До побачення! Ĝis (la) revido!

хороший bona

Добраніч! Bonan nokton!

поганий malbona

ні ne

червоний ruĝa

так jes

жовтий flava

дякую dankon

зелений verda

будь ласка bonvolu

20. Особові займенники.

22. Знайомство.

Personaj pronomoj.

Konatiĝo.

я mi

Хто ви? Kiu vi estas?

ми ni

Мене звати Андрій. Mi estas Andreo.

ви, ти vi

Як ся маєте? Kiel vi fartas?

він li

Добре, дякую. Bone, dankon.

вона ŝi

З якої ви країни? El kiu lando vi estas?

воно ĝi

Я з України. Mi estas el Ukrainio.

вони ili

:)

