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Pratarmė

Žinoma, kad pasauliui reikia tarptautinės neutralios kalbos. Bet kokios
formos? Interlingva – tai nedirbtinė pagalbinė kalba, kuri artima pietų
romanų kalboms. Dabar pavojų tapti vienintele tarptautine kalba kelia
anglų kalba. Ir mes matome, kad vis didesnis žmonių skaičius darosi
anglakalbis. Čia kitų kalbų patriotai mato nelaimę. Ar tikrai mes leisime
pasauliui  tapti  vienakalbiam, kaip mes (mes?) leidžiame išnykti  tam
tikroms gyvūnų ar augalų rūšims? Žinoma, mes turime kovoti tiek prieš
pirmųjų, tiek prieš antrųjų išnykimą. 

Aiškiai  tai  matydami,  interlingvos  kūrėjai siūlo  tarptautiniam
bendravimui pasirinkti interlingvą – Vakarų kalbų sintezę. Ar šiuo metu
tai  labai  sunku  padaryti?  Ne!  Pavyzdžių  gausu.  Interlingvą  lengvai
supranta mokantieji romanų kalbas (prancūzų, ispanų, portugalų, italų,
rumunų, katalonų, retoromanų, oksitanų ir kt. bei jų dialektus). Mokslo
ir technikos terminus lengvai supranta ir mokantieji anglų kalbą. Ir tai –
iš anksto nesimokę! 

Interlingva  –  tai  ne  tik  iš  principo  supaprastinta  romanų  kalbų
gramatika, bet ir jos žodynu paimtas tarptautinių žodžių žodynas, kad
besimokantieji lengviau galėtų išmokti tų kalbų tarptautiniams ryšiams
tarp (ir ne tik) romanų tautų palaikyti.

Interlingvai pradžią davė IALA mokslininkų projektas, sukurtas 1951,
kuriems vadovavo Dr. A. Gode’as.

Pasaulinis tarptautinių žodžių paplitimas – iš dalies lotynų ir graikų,
kurie išlieka dabartinėse kalbose  - tai istorinis faktas. Interlingva – šios
kalbinės tikrovės registracija, bendras europinės kilmės kalbų vardiklis,
o ne kalba, dirbtinai sukurta pagal iš anksto vieno žmogaus pasirinktus
kriterijus.  

Manau,  kad  šis  žodynėlis  padės  Jums  geriau  išmokti  tarptautinių
žodžių ir kalbų.

Sudarytojas
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Prefacio

Naturalmente le mundo require un lingua international neutral. Sed in
qual  forma?  Interlingua  es  un  non-artificial  lingua auxiliar,  illo  es
proxime  a  linguas  sud-romanic.  Nunc  anglese  face  le periculo  de
devenir le sol lingua international. E nos vide, que un sempre major
numero  de  humanos  deveni  anglophone.  Hic  le  patriotas  de  altere
linguas  vide  infortuna.  An  realmente  nos  lassara  le mundo  devenir
monophone,  como  nos  lassara  disparer  certe  species  de  plantas  o
animales? Naturalmente, nos debe luctar tanto contra le disparition del
primes, tanto como del alteres.  

Clarmente vidente isto, le creatores de interlingua offereva seliger pro
le  communication  international  lor  projecto  del  lingua  auxiliar  –  le
synthese del  linguas occidental.  An in iste momento illo  es difficile
facer?  No!  Exemplos  es  abundante.  Interlingua es  facilemente  com-
prendite per humanos sapiente linguas romanic (francese, espaniol, por-
tugese, italiano, romaniano, catalano, rhetoromano, occitano e alteres, e
lor  dialectos).  Le  terminos  del  scientia  e  technica facilemente  son
comprendite anque per sapientes de anglese. E isto sin studio previe! 

Interlingua  es  non  solo  le  grammatica  del  linguas  romanic
simplificate ex principio, sed anque le vocabulario facite sur base de
parolas  international,  assi  le  apprendentes  pote  plus  facilemente
apprender iste linguas pro relationes international inter se.

Le  comencio  pro  interlingua  dava  le  projecto  de  scientistas,  sub
direction de dr. A. Gode, IALA, que creava interlingua in 1951.

Le diffusion del parolas international in le mundo – a parte latin e
grec,  que remane in  le  linguas  moderne  –  isto  es  le facto  historic.
Interlingua es un registration de iste realitate, commun denominator de
linguas de origine europee, sed non un lingua innaturalmente create per
un homine, secundo le criterios prendite arbitrarimente per ille.

Io crede, que iste minidictionario va auxiliar vos apprender plus ben
parolas e linguas international, specialmente – interlingua.

Le compilator
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Le signification del abbreviaturas - sutrumpinimų reikšmė

Anat. –  anatomija - anatomia
Astr. – astronomija - astronomia
Bot. – botanika - botany
Biol. – biologija, biologinis – biologia, 

biologic
Būs. l. –būsimais laikas - futuro
Būt. l. –  būtasis kartinis laikas - preterito
Chem. – chemija - chimica
Dal. – dalyvis – participio
Dgs. – daugiskaita – plural
Dll. – dalelytė – particula,
El. – elektros, elektrinis – electric, of 

electricity
Es. l. – esamasis laikas – presente,
Gogr. – geografija - geographia
Gr. – graikų kalba – grec
Grm. – gramatika, gramatinis – 

grammatic(a)
Inf. – informatikos terminas - informatica
Kar.- karinis terminas – termino militari
Kom. – komercija, prekyba - commercio
La – latino – lotynų kalba
Liet. – lietuvių lalba – lituano
Liter. – literatūra – litteratura
Lot. – lotynų kalba – latino
Mat. – matematika - mathematica
Meteor. – orai, oras - meteorologia
Muz. – muzika – musica 
Neveik. – neveikiamasis - passive
Nežym. – nežymimasis - indefinite

Pamat. – pamatinis – fundamental
Pan.  – panašiai – resemblemente, 

similemente
Pl – plural – daugiskaita
Pol. – politika - politics
Ppr. – paprastai – usualmente
Pr. – prancūzų kalba – (lingua) francese
Predic. – predicative – eina vardine tarinio

dalimi
Pries. – priesaga – suffixo
Priešd. – priešdėlis – prefixo
Prk. – perkeltine reikšme – 

figurativemente
Prv. – prieveiksmis – adverbio
Pvz. – pavyzdžiui – pro exemplo
Rel. – religija - religion
Sg – singular – vienaskaita
Spec. – specialus terminas – termino 

special
Sport. – sportas - sport
Tech. – technika – technology
T. y. – tai yra – isto es
T. kt. – tarp kitų, tarp kita ko – inter alteres
T. p. – taip pat – anque
Vksmž. – veiksmažodis - verb
Vns. – vienaskaita - singular
Zool. – zoologija - zoologia
Žym. – žymimasis - definite
Žr. – žiūrėk – vide
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A
a 1.į; prie; 2. žymi naudininko 

linksnį
ab nuo; iš
abandonar palikti; atsisakyti
abassar nuleisti žemyn
abbreviar  sutrumpinti
abiete eglė
abonante prenumeratorius
abonar se prenumeruoti
absente nesantis
absolute absoliutus
absoluto absoliutas
absorber 1 įtraukti; sugerti; 

praryti; absorbuoti; 2 būti 
užimtam (kita kuo)

absurde absurdiškas 
absurdo absurdas, nesąmonė
abundante gausus
accelerar greitinti
accender uždegti
accento 1 kirtis; 2 akcentas
accentuar 1 kirčiuoti; pabrėžti,

išskirti; 2 akcentuoti
acceptar priimti
accidente 1 atvejis; 

2 atsitikimas
accompaniar 1 lydėti;

2 akompanuoti
accordo 1 sutikimas;

2 harmonija
de accordo I. 1 sutinkąs; 
2 vienbalsis; II.  sutinku  
esser de accordo sutikti

accostumar pratinti
accrescer didinti
accusar kaltinti
acide rūgštus
acido rūgštis
aciero plienas
aco adata
action 1 veikimas, veiksmas;

2 poelgis; 3 akcija
active aktyvus
activitate veikla, veiklumas
acto 1 poelgis; 

2 veiksmas, veikimas, veikla;
3 aktas

actual dabartinis, aktualus
actualitate aktualumas
acute aštrus
ad 1 į; 2 prie; 3 žymi 

naudininko linksnį
ad- (kaip priešdėlis = a- (-d- 

asimiliuojasi su toliau 
esančiu priebalsiu)

adaptar pritaikyti
adder 1 pridėti, pridurti; 

2 sudėti
addition 1 ridėjimas,   

padidinimas, papildymas; 
2 priedas
in addition priedo, 
papildomai

addormir se užmigti
adeo! sudie!, viso labo!
adjectivo būdvardis
adjunger prijungti
adjustar pri(si)taikyti, 
  priderinti
adjuta pagalba
adjutar  padėti, pagelbėti
administration  administracija
admirar  žavėtis, gėrėtis, 

grožėtis
admitter  sutikti, pritarti
admoner perspėti, apsaugoti
adoptar 1 priimti; 2 įvaikinti
adorar garbinti, dievinti
adresse adresas
adulto suaugusysis (žmogus)
advertir  pranešti
advocar pakviesti, pašaukti
aere 1 oras; 2 išraiška, mina
aeroporto oro uostas
affabile 1 mielas, malonus; 
  2 mandagus
affaire [afèrə]  reikalas
affection meilė
affín giminingas (santuokos 
  ryšiu); panašus
affinitate  1 giminystė, 

giminingumas, 
giminiškumas, panašumas; 
2 giminė; 3 artumas

affirmar  1 stiprinti, tvirtinti; 

2 teigti
affirmative  tvirtinamasis, 
  teigiamasis
affixo afiksas (priesaga, 
  priešdėlis)
Africa  Afrika 
african afrikietiškas
africano afrikietis 
agente 1 agentas, atstovas; 
  2 veiksnys; faktorius
agentia 1 valdyba, agentūra; 
  2 atstovybė; 3 pagalba, 
  tarpininkavimas; 4 priemonė, 
  jėga; 5 įtaka, veikimas, 
ager (act-) veikti, elgtis
aggrandir didinti, plėsti
aggreder užpulti
aggressive puolantis, 

agresyvus
agitar 1 banguoti; 2 mosuoti
agradabile 1 malonus, meilus; 

2 tinkamas
agro (arimo) laukas, dirvonas
agulia adata
al = a + le
ala sparnas
albergo prieglauda
alco kažkas; kas nors; bet kas
alcun, alicun = alcuno, alicuno
alcuna, alicuna mot.g. =  

alcuno, alicuno
alcuno, alicuno 1 kas nors, 

kažkas; 2 koks nors, kažin 
koks

alien 1 svetimas, pašalinis; 
  2 nebūdingas
alimentari  1 maistinis; 

maitinantis; maitinimo;  
2 virškinimo

alimento 1 maistas; 
2 maisto produktas

alinea pastraipa
alique [-kė], alque [-kė] 

1 kažkas (apie negyvus 
daiktus); 2 kai kuris, kas nors

allegre linksmas
alno alksnis
alora 1 tada; 2 tad; 3 taigi, štai,
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vadinasi
alque žr. alique
alternativa alternatyva
altere kitas
alterubi  kitoje vietoje, kitur
altitude 1 aukštis; 2 aukštuma
alte 1 aukštas, didelis; 2 

garsus; 
alto 1 viršūnė, viršus; 2 altas

in alto 1 viršuje, aukštai; 2 
viršun, aukštyn

amabile 1 mylėtinas, mielas; 
2 malonus

amar I.  mylėti; II.  Kartus
amar se ben mėgti vienam  
kitą

amator 1 meilužis; 2 mėgėjas
ambes abu
ambiente 1 aplinka; 

2 apylinkės
America Amerika
amica draugė
amical draugiškas
amico draugas
amonta 1 suma; 2 kiekis; 

3 apimtis
amor meilė
amusante 1 juokingas, 

smagus,   linksmas; 2 
įdomus; pramoginis

amusar linksminti
an? = esque ar?
Analphabetismo 

neraštingumas, 
analfabetizmas

ancian senovinis
ancora dar
anello žiedas
angelo angelas
Anglaterra  Anglija
anglese 1 angliškas; 2 anglas, 

-ė; 3 anglų kalba
angue [-gwė] angis
angulo kampas
anima dvasia
animal 1 gyvulys, žvėris; 

2 gyvūnas
anno metai

annual 1 metinis; 2 kasmetinis
annunciar (pa)skelbti, pranešti
annuncio skelbimas
-ano, -ana priesaga, žyminti  

pamat. žodžiu išreikšto 1 
kolektyvo (pvz., šalies) narį   
(gyventoją), pvz., italiano 
(nuo Italia) italas; 2 tokių 
žmonių šalies pagrindinę 
kalbą, pvz., italiano italų 
kalba

anque [ankė] =  etiam taip pat
ansa ąsa, ąselė
ante 1 iki; 2 prieš
antea anksčiau
anterior  1 priekinis;  

2 ankstesnis
anti- prieš-, anti-
anticancerose priešvėžinis
antiquate pasenęs, išėjęs iš 

mados
antique [-kwė] antikinis,  

senovinis
anulo žiedas, ratas; apskritimas
ape bitė
aperir  atverti, 1 atidaryti; 

2 pradėti; 3 (apie knygą) 
atversti, atskleisti

aperte 1 atviras, atdaras;
2 atverstas

apparato 1 aparatas;
2 prietaisas

apparer pasirodyti
appartamento butas
appellar 1 vadinti, kreiptis; 

2 apeliuoti
appello 1 kreipimasis, 

prašymas, raginimas;
2 apeliacija

appender 1 pakabinti;
2 pridėti

appertiner priklausyti
appetito apetitas
applauder 1 ploti (rankomis);

2 palaikyti, paremti
applauso plojimai, 

aplodismentai
appoio [-ojo] 1 atrama, 

parama; 2 pagalba 
apportar  atnešti, atvežti, 

atgabenti
appreciar vertinti
apprehension 1 suvokimas, 

supratimas; 2 sulaikymas, 
areštas; 3 baimė, 
būgštavimas 

apprender 1 mokytis; 
2 sužinoti

approbar pritarti, sutikti
approbation 1 pritarimas, 

sutikimas; 2 įvertinimas
approchar [(t)š] priartinti, 

artintis
april  balandis (mėnuo)
apte tinkamas
apud šalia, prie
aqua vanduo

aqua mineral  mineralinis 
vanduo

aquario akvariumas
aquiero vandens nuotakas
aratro plūgas; noragas
arbore medis
architecto architektas
architectura architektūra
arco 1 lankas; 2 arka
arder 1 degti, žėruoti; 2 

deginti
ardor  1 karštis; 2 aistra
area 1 plotas; 2 kraštas, sritis
arena 1 smėlis; 2 arena
Argentina Argentina
argento sidabras
argilla  molis
arguer 1 ginčytis, įrodinėti
argumento 1 argumentas;

2 pamatas, pagrindas
-ario priesaga –  1 -ininkas;

2 rinkinys  
arma ginklas
armario  spinta 
armea armija
arrangiar  [(d)ž] 1 tvarkyti;

2 aranžuoti
arrangiamento [(d)ž] 

1 išdėstymas; 2 paruošimas; 
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3 aranžavimas
arrestar 1 sulaikyti; 2 areštuoti
 arrestar se sustoti
arrivar  atvykti, atvažiuoti, 

ateiti
arrivata  atvykimas, 

atvažiavimas, atėjimas
arte menas
arti culo 1 straipsnis; 2 

punktas;
3 artikelis; 4 sąnarys

artificial  dirbtinis
artificio  išmonė; gudrybė
ascender (už)lipti, kilti
ascoltar klausytis, išklausyti
asino asilas
aspere šiurkštus, grubus
aspide epušė, drebulė 
assatis gana, pakankamai
asssecurantia 1 

(ap)draudimas; 2 
užtikrinimas, garantija

assecurar 1 garantuoti, 
užtikrinti, laiduoti; 2 tikinti;
3 drausti

assemblea 1 susirinkimas; 
2 asamblėja; 3 suėjimas

assertion tvirtinimas, teigimas
assi taip, tokiu būdu
 assi... como taip pat... kaip ir
assister 1 padėti; 2 rūpintis; 

kreipti dėmesį; 3 dalyvauti
association 1 asociacija;

2 draugija
astro žvaigždė
attaccar 1 atakuoti, (už)pulti;

2 pritvirtinti, prijungti; 
3 pradėti, imtis

attacco 1 ataka, puolimas;
2 priepuolis

attachar [(t)š] pririšti, 
pritvirtinti

attender laukti
attention dėmesys
attentive 1 dėmesingas;

2 mandagus
atterrar  leistis (apie lėktuvus 

ir pan.)

attinger 1 pasiekti; 2 suspėti
attraction  1 trauka; 

2 patrauklumas; 3 atrakcija, 
atrakcionas

attractive 1 patrauklus; 
2 įdomus

attraher  (pa)traukti, vilioti
audibile girdimas
audiente girdintis
audir  1 girdėti; 2 klausyti

audir se įsiklausyti
auditorio  1 auditorija; 

2 publika, žiūrovai, 
klausytojai

augmentar augti, didėti
augusto rugpjūtis
aure ausis
auro auksas
authentic 1 tikras, nepadirbtas,

patikimas; 2 autentiškas
autobus autobusas
automatic automatinis
auto(mobile) automobilis
autor autorius
autoritate 1 valdžia;

2 autoritetas
autumno ruduo
auxiliar  I. padėti, pagelbėti; II.

1 pagalbinis; 2 papildomas
auxilio pagalba
avantage [(d)ž] pranašumas, 

nauda
avante 1 prieš; 2 priekyje
avantia 1 avansas; 

2 išankstumas, aplenkimas
in avantia iš anksto

avantiar 1 judėti priekin;
2 progresuoti

avar šykštus, godus
ave paukštis
aventura nuotykis
averter nusukti, nugręžti
avion lėktuvas
azur žydras

B
bac(c)a uoga
bagage [(d)ž]  bagažas

balancia 1 svarstyklės;
2 pusiausvyra; 3 balansas

balla 1 kamuolys; 2 kulka; 
3 rulonas

ballon balionas
baltic  Baltijos, Pabaltijo
banana bananas
banca bankas
banco suolas
banda 1 raištis, juosta; 

2 kaspinas; 3 lankas; 
4 būrys

bandiera vėliava
baniar (se) maudyti(s)
banio 1 vonia; 2 pirtis;

3 maudymas(is)
banchero [-k-] bankininkas
baptisar 1 krikštyti; 2 duoti 

vardą
baptismo krikštas
barba barzda
barca 1 valtis; 2 barka; 3 barža
barra  1 strypas; 2 skląstis;

3 kliūtis, užtvaras
barriera  1 tvora; 2 kliūtis; 

3 barjeras
base pagrindas, bazė
basiar (pa)bučiuoti
basic pagrindinis
basio bučinys
bassar leisti žemyn
bassar se leistis
bassino 1 dubuo; 2 baseinas, 

vandens telkinys
basse 1 žemas, slėsnus; 

2 žemas, šlykštus, vulgarus; 
3 silpnas, tylus

basso 1 dugnas, pagrindas, 
pamatas; 2 muz. Bosas
a basso 1 žemyn; 2 šalin
in basso apačioje, žemai

bastante 1 pakankamai, 
užtektinai; 2 gana

bastar pakakti, užtekti
baston lazda, lazdelė
battalia mūšis, kautynės
batter 1 mušti; 2 trenkti;

3 sumušti (rekordą)
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belle gražus
bellette dailutis, gražutis
beltate 1 grožis; 2 gražuolė
ben I. gerai; II. 1 nuosavybė;

2 nauda, gėris
ben que [kė] 1 nors; 
2 nepaisant

benedicer laiminti
beneficio 1 pelnas, nauda;

2 geradarybė
benigne mielas, šaunus, geras
benvenite 1 lauktas, norimas; 

2 sveikas atvykęs
berillos pl akiniai dgs.
besoniar reikėti
besonio 1 poreikis, reikmė;

2 skurdas
betula beržas
biber 1 gerti; 2 girtauti
biberage [(d)ž] 1 gėrimas; 

2 antpilas
Biblia  Biblija
bibliographi a bibliografija
bibliotheca biblioteka
bibliothecario bibliotekininkas
bicyclar važiuoti dviračiu
bicyclo dviratis
bilateral  1 dvipusis, abipusis;

2 dvikryptis; 3 bilateralus
billet  [bijė] 1 raštelis; 2 bilietas
bira  alus
blanc baltas
blasmar 1 peikti; 2 kaltinti
blau mėlynas
bloco 1 blokas; 2 bloknotas
blonde šviesiaplaukis, 
blondino blondinas
bobina ritė
bomba 1 bomba; 2 mina; 

3 granata
bon geras
bordo 1 (laivo) bortas;

2 kraštas
boteca (maža) parduotuvė
botta batas
bottilia  1 butelis; 2 stiklainis
bove 1 jautis; 2 jautiena
brac(h)io ranka

branca šaka
brave 1 narsus, drąsus;

2 nuostabus
breve trumpas
bricca 1 plyta; 2 briketas
brillante  I. blizgantis, žibantis;

II.  briliantas
brillar  1 šviesti; 2 spindėti, 

blizgėti
brossa 1 krūmai; 2 šepetys
brossar valyti (šepečiu)
brun  rudas
bucca 1 burna; 2 žiotys  

(upės); 3 skylė
bulbo svogūnas
bullir  virti
bureau [büro] biuras
burla  pokštas, sąmojis
button 1 pumpuras; 2 saga
bútyro  sviestas

C
cabana 1 lūšna; 2 troba; 

3 namelis
cader 1 kristi; 2 žūti  (mūšyje)
cadita 1 kritimas; 2 nuosmukis
caffé 1 kava; 2 kavinė
calcar kopijuoti per kalkę
calcea kojinė
calceones pl apatinės kelnės 

dgs.
calcetta puskojinė
calcular skaičiuoti
calculator kalkuliatorius, 

skaičiuotojas
calculator de tasca 
skaičiuoklis

caldiera katilas; boileris
calefacer šildyti; kaitinti
calefaction šildymas
caler būti šiltam, karštam
calide 1 šiltas; 2 karštas
calma ramybė, tyla
calmar 1 raminti, tildyti; 

2 rimti, tilti
calme ramus, tylus
calor 1 šiluma; 2 karštis
cambiar 1 mainyti; 2 keisti; 

3 perrengti; 4 keistis; 
5 persėsti

cambiar de mainytis, keistis
cambio 1 pakeitimas; 2 grąža
camera 1 kambarys; 2 numeris

(viešbutyje); 3 (širdies) 
skilvelis
camera photographic 
fotoaparatas

camerada draugas, bičiulis
camerero padavėjas, kelneris, 

aptarnaujantis kambarius
camino 1 kaminas; 2 židinys
camion sunkvežimis
camisa marškiniai, baltiniai
cammino kelias
campamento stovykla
campana 1 varpas, varpelis;

2 skambutis
campania 1 kaimas 

(priešpastatant miestui); 
2 kampanija

campo 1 laukas; 2 sporto 
aikštelė; 3 stovykla; 4 sritis 
(veiklos)

can šuo
cancer 1 vėžys; 2 krabas
candela žvakė
cantabile dainuojamas
cantante dainuojantis
cantar dainuoti
cantator dainininkas
cantatrice dainininkė
canto 1 dainavimas, 

giedojimas; 2 daina
capace 1 talpus; 2 gabus; 

3 jautrus; 4 tinkamas
capacitate gebėjimas,
  gabumas
caper 1 čiupti, griebti; 2 turėti 

savyje
capillos pl plaukai dgs.
capital 1 sostinė; 2 kapitalas; 

3 didžioji (apie raidę); 
4 pagrindinis, svarbiausias

capitano kapitonas
capite galva
cappello 1 skrybėlė; 2 kepurė
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capra ožka
captivar 1 užgrobti, paimti 

(miestą, į  nelaisvę); 
2 sudominti, patraukti, 
pagauti; 3 prikaustyti 
(dėmesį)

capturar  1 paimti į nelaisvę; 
2 užimti (miestą)

car 1 brangus, mielas; 
2 brangus, daug kainuojąs

carbon anglis
cardiac širdies (liga ir pan.)
cardinal kiekinis
caressar glamonėti, glostyti
carga 1 krovinys;  2 

sunkumas;  3 įpareigojimas; 
4 užtaisas

cargar 1 krauti; 2 užtaisyti 
(ginklą)

carne 1 kūnas; 2 mėsa
carretta vežimas, ratai
carro 1 vagonas (keleivinis); 

2 vežimas
carta 1 žemėlapis; 2 korta;

3 bilietas (nario); 
4 pažymėjimas

carton kartonas
casa 1 namas; 2 pastatas

in casa namie
a casa namõ

caseo sūris      
caso 1 atvejis; 2 aplinkybė; 

3 kritimas; 4 linksnis
cassa 1 dėžė; 2 skrynia; 3 kasa 

(pinigų, bilietų ir pan.)
cassera kasininkė
casserola puodas
cata kiekvienas
catalogo katalogas
catena grandinė, grandinėlė

reaction in catena 
grandininė reakcija

cathedra katedra
catta katė
catto katinas
cauda 1 uodega; 2 eilė (prie ko
  nors)
causa 1 priežastis; 2 dingstis, 

pretekstas
a cauşa de dėl

causar būti priežastimi, 
sukelti, padaryti

cavallo arklys; žirgas
cave tuščiaviduris
cavo įdubimas
cec aklas
celar (nu)slėpti, nutylėti
celebrar 1 švęsti; 2 šlovinti; 

3 laikyti (mišias)
celebration 1 šventė, 

šventimas; 2 iškilmingas 
renginys; 3 šlovinimas; 
4 pamaldos

celebre įžymus, garsus
celle = ille 1 šis; 2 pirmasis (iš 

dviejų)
cellula  biol. ląstelė
celo 1 dangus; 2 lubos
cena 1 vakarienė; 2 pietūs
centesime šimtasis
cento šimtas
central centrinis
centralisation centralizacija, 

centralizavimas
centro centras, vidurys
cera vaškas
cercar ieškoti
cerebro 1 smegenys; 2 protas, 

sugebėjimai
certitude aiškumas, tikrumas
certe 1 tam tikras; 2 tikras; 

3 kažkoks; 4 nusistovėjęs 
certo dll. žinoma, būtent, tikrai
cessar nustoti, baigti(s)
cetere 1 kitas; 2 likęs, 

atliekamas 
chance [(t)š] šansas, galimybė
chaos chaosas
character 1 raidė; 2 skaitmuo; 

3 savybė; 4 charakteris
characteristic būdingas
charmante [(t)š] 1 žavus, 

žavintis; 2 nuostabus
charme [(t)š] žavesys
chassar [(t)š] 1 medžioti; 

2 persekioti

chef [(t)š] 1 vadovas;
2 viršininkas, šefas

Chekia [č] Čekija
checo [č] čekas
cheque [ček] čekis
chimic cheminis
choc [š] 1 smūgis;

2 sukrėtimas, šokas
chocolate [(t)š]  šokoladas
choro choras
Christo Kristus
ci = hic čia 
cifra  skaitmuo; šifras
cinctura 1 diržas; 2 juosmuo, 

talija
cinere 1 pelenai; 2 palaikai
cinquanta penkiasdešimt
cinquantesime 

penkiasdešimtas
cinque penki
circa 1 apie; 2 aplink; 

3 maždaug
circulation  1 apytaka; 

2 cirkuliacija; 3 eismas
circulo 1 apskritimas; 

2 skritulys; 3 lankas; 4 ratas
circum apie
circumstantia 1 atvejis; 

2 aplinkybė; 3 sąlyga; 
4 padėtis

cisorios žirklės
citate miestas
cive 1 pilietis; 2 miestietis
civil  1 pilietiškas; 2 mandagus;

3 neuniformuotas
clar 1 šviesus; 2 švarus; 

3 ryškus; 4 aiškus; 
5 perregimas

classe 1 klasė; 2 rūšis
clauder 1 uždaryti, užrakinti; 

2 baigti (užsiėmimus ir pan.)
clave raktas
clavo vinis
clinar  nusileisti, nusvirti
clinica 1 klinika; 2 (privati) 

ligoninė
cocer kepti, virti, gaminti 

(maistą)
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cocina virtuvė
cocinar kepti, virti, gaminti 

(maistą)
coclear šaukštas
coffro 1 didelė dėžė; 2 skrynia;

3 lagaminas
cognite žinomas
cognoscentia 1 pažintis; 

2 pažinimas; 3 pažįstamas
cognoscer 1 pažin(o)ti; 

2 susipažinti
colla klijai
collapso 1 žlugimas, krachas; 

2 išsekimas
collar 1 apykaklė; 2 karoliai; 

3 klijuoti
colle kalva, kalnelis 
collection kolekcija, rinkinys
collega kolega, (darbo)draugas
collider susidurti
colliger 1 (su)rinkti; 2 kaupti; 

3 kolekcionuoti; 4 daryti 
išvadą 

collina kalva
collo 1 kaklas; 2 apykaklė; 

3 gerklė
color 1 spalva; 2 atspalvis
colpar 1 smogti, trenkti; 

2 mušti (t.p. apie laikrodį);
3 belsti (į duris)

colpo 1 smūgis; 2 šūvis; 
3 dūžis, mušimas 
(laikrodžio)

combatter 1 kovoti, kariauti;
2 muštis, peštis

combinar 1 derinti; 2 jungti; 
kombinuoti

comenciamento pradžia
comenciar pradėti
comic 1 komiškas; 2 

komedinis
comico komikas
comité komitetas
commandar 1 įsakyti; 

2 komanduoti; 3 viešpatauti  
commando 1 įsakymas; 

2 komanda; 3 vadovavimas
commatrage [(d)ž] 1 plepalai; 

2 apkalbos, gandai
commentario komentaras,  

aiškinimas
commercio 1 prekyba, 

komercija; 2 bendravimas
commun 1 bendras; 

2 visuotinis; 3 paprastas; 
4 vulgarus; 5 grm. bendrinis

communicar 1 perduoti, 
pranešti, paskelbti; 
2 bendrauti

communication 1 ryšiai, 
komunikacija; 2 perdavimas; 
3 pranešimas

como 1 kaip; 2 koks;
como...  como...  kaip... 
taip...

compania 1 kompanija, 
draugija; 2 kar.kuopa

companion 1 draugas;  
2 pakeleivis; 3 kompanionas

comparar 1 lyginti; 2 gretinti
comparation palyginimas
compartimento 1 atskyrimas; 

2 kupė
compatriota tėvynainis
competer 1 varžytis;

2 konkuruoti
compilar surinkti, sudaryti, 

ieškoti, kompiliuoti
compler 1 (už)baigti, atlikti; 

2 papildyti, pripildyti
complete pilnas, baigtas
complexe 1 painus, keblus; 

sudėtingas; 2 kompleksinis, 
sudėtinis

comportamento 1 elgesys; 2 
manieros

comportar 1 nešti; 2 pakęsti, 
pakelti; 3 išlaikyti (svorį, 
naštą); 4 jausti

comportar se elgtis
composite 1 sudėtinis;

2 nevienarūšis
comprar (nu)pirkti
comprender 1 suprasti; 

2 susidėti
computator kompiuteris

con su, kartu su
conceder 1 sutikti; 2 nusileisti
concentrar telkti, koncentruoti
concentration (susi)telkimas, 

koncentracija
concernente liečiantis
concerner liesti, turėti  ryšį
concluder (conclus-) 

1 užbaigti; 2 daryti išvadą, 
spręsti

conclusion 1 pabaiga; 2 išvada
concurso 1 suėjimas, minia;

2 konkursas, rungtyniavimas 
condemnar 1 peikti; 2 nuteisti,
  padaryti nuosprendį
condition 1 sąlyga; 2 padėtis, 

būklė
conditional 1 sąlyginis; 

2 tariamoji nuosaka
conducer 1 vesti, lydėti; 

2 (iš)leisti
conducta 1 elgesys;

2 vadovavimas
conferentia 1 pasitarimas;

2 konferencija 
confessar 1 pripažinti; 

2 išpažinti
confidentia pasitikėjimas
confider pa(si)tikėti
conforme a I. 1 panašus; 

2 atitinkamas; 3 vienodas; 
4 sutampantis; II.  pagal, 
atitinkamai

confortabile I.  patogus; II.  
fotelis

conforto 1 guodimas;
2 patogumas, komfortas

confunder sumaišyti, 
supainioti

congresso suvažiavimas, 
kongresas

conjecturar nuspėti, numatyti;
daryti prielaidą

connecter sujungti
consciente 1 sąmoningas, 

suvokiąs, jaučiąs; 2 tyčinis
conscientia 1 sąžinė;

2 sąmonė; 3 sąmoningumas
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conscie (de) 1 tyčinis;
2 sąmoningas

consentir 1 sutikti, nusileisti; 
2 leisti

consentimento sutikimas, 
pritarimas

consequente pasekmė
per consequente taip, kaip 
išplaukia, išeina

conservar išsaugoti
considerabile žymus
considerar 1 (ap)svarstyti, 

nagrinėti, apgalvoti; 
2 įvertinti

consiliar patarti
consilio 1 patarimas;

2 svarstymas, pasitarimas;
3 taryba

consister de susidėti (iš)
constante 1 pastovus, 

nusistovėjęs; 2 nuolatinis
constatar 1 konstatuoti; 

2 nustatyti
construction 1 statyba; 

2 konstrukcija
construer statyti
contacto ryšys, kontaktas
contar 1 skaičiuoti; 2 pasakoti
contente patenkintas, džiugus
contento turinys
continer turėti (savyje)
continuar tęsti
continuation tęsinys
continue nepertraukiamas, 

ištisinis
conto 1 skaičiavimas; 

2 sąskaita; 3 pasakojimas; 
4 apsakymas
facer le conto apskaičiuoti 
sąskaitą

contra prieš
contrari priešingas 
contrario  priešingybė
contribuer  1 prisidėti; 2 aukoti

(pinigus)
controlar 1 kontroliuoti, 
   tikrinti; 2 valdyti, vadovauti
conveniente būdingas

convenir (susi)tikti, susitarti
convention 1 susirinkimas, 

suvažiavimas; 2 konvencija, 
susitarimas

conversation pokalbis
conviagiator [(d)ž] 

bendrakeleivis
 conviagiatrice [(d)ž] 

bendrakeleivė
convincer įtikinti
coperculo dangtelis
coperir (už)dengti 
copia kopija
corage [(d)ž] drąsa, narsa
coragiose [(d)ž] drąsus, narsus 
corbe krepšys, pintinė
corco kamštis
corda 1 virvė, lynas; 2 styga
corde širdis
cordial širdingas, nuoširdus  
corio oda (išdirbta)
corona 1 karūna, vainikas; 

2 krona
corpore kūnas
correcte teisingas
correlation 1 koreliacija, 

tarpusavio santykiai;
2 savitarpio priklausomybė, 
sąryšis

correspondente atitinkamas
corresponder 1 atitikti; 

2 susirašinėti; 3 atsakyti
corriger  taisyti
corte 1 teismas; 2 kiemas
cortese 1 mandagus; 

2 pagarbus
cortina užuolaida
cosa daiktas, dalykas
cosina pusseserė
cosino pusbrolis
cossino pagalvė
costa krantas (jūros)
costar kainuoti
costo 1 kaina; 2 išlaidos
costume įprotis
coton medvilnė
crear kurti
creation kūryba, kūrimas

creative kuriamasis
creator kūrėjas
creatori kūrybinis
creatura kūrinys
creder 1 tikėti; 2 manyti; 

3 galvoti
 creder se laikyti save (kuo)
credito 1 (pasi)tikėjimas;

2 kom. kreditas
crema 1 kremas; 2 grietinėlė 
crescer augti
creta kreida
crimine nusikaltimas
crise krizė
critar  1 rėkti, spiegti, šaukti;

2 surikti, sušukti
cri tic kritinis, kritiškas
cri tica kritika
crítico kritikas 
crito  riksmas
croc kablys, kabliukas
cruce kryžius
cruciar  1 kirsti(s); 2 kryžiuotis
crude žalias (neapdirbtas)
cruel žiaurus
cruelitate žiaurumas, 

baisumas, baisybė
cubic kubinis
cuje 1 kurio, kurios, kurių;

2 kieno
culmine aukščiausiasis taškas, 

viršūnė
culpa kaltė
culpabile kaltas
cultello peilis
cultivar  1 auginti, veisti;

2 apdirbti; 3 kultivuoti
cultivator  1 augintojas, 

veisėjas; 2 kultivatorius
cultura  kultūra, t.p. biol.
cultural  kultūrinis
cumulo krūva
cupro varis
cura 1 rūpestis; 2 kruopštumas
curiose smalsus
currente srovė (elektros)
currer  bėgti
currero  1 bėgikas; 2 kurjeris, 
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pasiuntinys; 3 paštas;
4 paštininkas

cursa 1 bėgimas; 2 lenktynės
curso kursas
curte trumpas
cute oda
curva kreivė
cyclo ciklas

D
dama dama
damno nuostolis, žala
danese 1 daniškas; 2 danas, -ė;

3 danų kalba
dansa šokis
dar 1 duoti; 2 laikyti 

(egzaminą)
data data
de 1 nuo; 2 iš; 3 žymi 

kilmininko linksnį
de bon hora anksti (ryte)
de novo iš naujo

dea deivė
debatto 1 debatai, svarstymai; 

2 diskusija
deber 1 turėti, privalėti;

2 pareiga; 3 namų darbas
debile silpnas
debita skola
debito debetas 
decader patirti nuosmukį
dece dešimt
decembre gruodis
decider spręsti, priimti 

sprendimą
decime dešimtas
decision sprendimas
declarar paskelbti
dedicar skirti, dedikuoti
defender ginti
defensa 1 gynyba; 2 iltis
defensiva gynyba
definir  apibrėžti
definition  apibrėžimas
del = de + le
delegar deleguoti, siųsti
delegation delegacija
delegato 1 delegatas;

2 deputatas
delicate delikatus, subtilus
delphino delfinas
deman rytoj
demanda 1 paklausa;

2 paklausimas
demandar 1 klausti; 

2 reikalauti; 3 prašyti
demolir griauti
demonstrar rodyti
demonstration 1 rodymas, 

demonstravimas;
2 demonstracija

dense tankus, storas
dente dantis
dentista dantistas, 

stomatologas
deo dievas
departimento 1 padalijimas;

2 departamentas, skyrius
depender de 1 priklausyti; 

2 remtis
depost 1 po (to); 2 skaičiuojant
  nuo; 3 paskui, vėliau, tada      
derecte teisus
derecto teisė 
derider (deris-) išjuokti, 

pajuokti
derivar  1 nukreipti, nuvesti, 

išvesti; 2 (nu)krypti; 
3 kildinti

derivative žodžių darybos
descender 1 leistis žemyn, 

(nu)lipti; 2 nuslūgti (apie 
vandenį)

describer aprašyti, pavaizduoti
description aprašymas, 

pavaizdavimas
desde (pradedant) nuo
deserto dykuma
designar 1 piešti; 2 braižyti; 
designo 1 piešinys; 2 brėžinys
desirar 1 norėti; 2 linkėti
desiro noras
despecto 1 pyktis, pagieža; 

2 nepasitenkinimas
destino likimas
destruer griauti, ardyti, 

naikinti
detalio detalė
determinar 1 apibrėžti; 

2 nustatyti
detra užpakaly, paskui, už
devenir tapti, pasidaryti
dextera, dextra dešinė (ranka)
dextere, dextre dešinys
diabolo velnias, šėtonas
dialecto tarmė, dialektas
diantho gvazdikas
dicer sakyti, kalbėti
dictionario  žodynas
dicto 1 posakis; 2 tai, kas 

pasakyta
die diena

bon die! laba diena!
differente 1 skirtingas; 2 kitas,

nepanašus
differentia  skirtumas
differer  1 skirti(s); 2 atidėti
diffi cile sunkus
difficultate  1 sunkumas; 

2 kliūtis
diffunder (diffus-) 

1 išsklaidyti, (iš)skleisti;
2 platinti; 3 ištiesti

diffusion platinimas, plitimas
 digestion [t] virškinimas
digital  skaitmeninis
digito (de mano) pirštas 

(rankos)
digito de pede pirštas (kojos)
digne 1 vertas; 2 pelnytas
diligente stropus, kruopštus, 

uolus
diligentia stropumas, 

kruopštumas, uolumas
diminuer  1 mažinti; 2 mažėti
dimitter  atleisti (iš darbo)
dinar  I.  1 pietauti; 2 valgyti, 

maitintis; II.  pietūs (valgymo
metas)

directe tiesus
direction 1 kryptis; 

2 vadovavimas
diriger (direct-)  1 kreipti;

2 vadovauti
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diriger se krypti vykti, eiti 
(pagal kryptį)

dis- priešdėlis 1 iš- (į šalis); 
2 ne-

disagradabile nemalonus, 
nejaukus

disappunctar 1 nuvilti;
2 apgauti

disco diskas, plokštelė
discontente nepatenkintas
discoperir 1 atrasti, atskleisti;

2 pastebėti; 3 atidengti
discoragiar [(d)ž] atimti drąsą
discrete 1 diskretiškas, 

korektiškas; 2 taktiškas, 
mandagus

discurso kalba, pasisakymas
discussion diskusija
discuter (discuss-) svarstyti, 

diskutuoti
disfoliar  numesti lapus (apie 
  medžius)
disgusto pasibjaurėjimas
disordine netvarka
disparer dingti, išnykti
dispender (iš)leisti, eikvoti; 

švaistyti (laiką, pinigus)
disperger sėti, barstyti, 

sklaidyti
disponer disponuoti
disputa ginčas, svarstymas
dissolution 1 tirpimas, 

skystėjimas; 2 tirpinimas;
3 (išsi)skaidymas; 
4 paleidimas (parlamento)

dissolver (dissolut-) 1 tirpti, 
skystėti; 2 tirpinti; 3 skaidyti;
4 paleisti (parlamentą)

distante tolimas
distantia atstumas, nuotolis
distinguer skirti
distribuer  paskirti
distribution paskirstymas
disturbar  1 trukdyti; 2 kelti
  nerimą
disveloppamento vystymas(is)
disveloppar vystyti
disvestir nurengti

diverse 1 įvairus, įvairiapusis; 
2 skirtingas

divertimento pramoga, 
pasilinksminimas

divider (divis-) 1 dalinti, 
dalyti; 2 skirstyti

divinar  1 susiprotėti;
2 pranašauti; 3 atspėti

division 1 dalijimas, 
skirstymas; 2 dalyba; 
3 skyrius

divorcio skyrybos
doana muitinė
docte mokytas, išsilavinęs
doler skaudėti
dolor 1 skausmas; 2 sielvartas, 

kančia
dolorose skausmingas
domestic naminis
domicilio (pastovi) 

gyvenamoji vieta
dominar 1 vyrauti;

2 viešpatauti; 3 dominuoti; 
4 suvaldyti

dominica sekmadienis
domino šeimininkas, ponas

Domino Deo Viešpats 
Dievas

domo 1 namas; 2 kupolas, 
skliautas

donar 1 duoti; 2 dovanoti, 
aukoti

dono dovana
dormir  miegoti
dorso nugara
drappo gelumbė
droga narkotikas
dubita abejonė

sin dubita be abejo
dubitar  abejoti
dubitose abejotinas
ducer (duct-) a  1 vesti; 

2 vadovauti
duc(e) kunigaikštis
duc(e) magne didysis 

kunigaikštis 
dulce 1 saldus; 2 minkštas;

3 meilus, patrauklus, žavus

dum per
dunque [-kė] todėl
duo du
dupar 1 apgaudinėti; 

2 apkvailinti
duple dvigubas
dur  1 sunkus; 2 šiurkštus;

3 kietas
durante per
 durante que [kė] 1 kol kas;

2 tuo metu, kai
durar  tęstis, trukti

E
e ir
e ... e... ir...ir...
ebrie girtas
ecce štai
ecclesia bažnyčia
economisation taupymas
edificio pastatas
editar išleisti (pvz. knygą)
edition 1 leidinys; 2 leidimas;

3 tiražas
educar 1 lavinti, mokyti;

2 auklėti; 
education mokymas
effective efektyvus, 

veiksmingas
effecto pasekmė, poveikis, 

efektas, rezultatas
effortio  pastanga
ego 1 ego; 2 aš
egyptiano egiptietis
Egypto Egiptas
elaborar detalizuoti; rutulioti
elastic elastiškas, lankstus
electricitate elektra
electric  elektrinis
electronic elektroninis
elegante grakštus, elegantiškas
elementari elementarus, 

paprastas
elemento elementas
elevar auklėti, auginti
eliger (elect-) išrinkti
embarassar gluminti, trikdyti
embryon embrionas, gemalas
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emission 1 skleidimas, 
spinduliavimas; 
2 (iš)leidimas; 3 laida, 
transliavimas; 4 emisija

emitter (emiss-) 1 skleisti, 
spinduliuoti; 2 (iš)leisti

emotion emocija, jausmas
emover (emot-) sujaudinti
emplear 1 samdyti; 2 naudoti
empleo 1 darbas, tarnyba;

2 užsiėmimas
energia energija
enoio [-ojo] nuobodulys
enoiose [-ojo-] nuobodus
enorme milžiniškas
enthusiasmo entuziazmas
enthusiastic entuziastiškas
entrar  įeiti
entrata 1 įėjimas; 2 el., inf. 
įvadas

epidemia epidemija
epidemiologic 

epidemiologinis, 
epidemiologiškas

epocha epocha
equal 1 lygus; 2 vienodas
equipa [-ky-] komanda
era 1 era, epocha; 2 = esseva 

buvo (būt.l. nuo esser)
erecte tiesus, vertikalus
ergo 1 todėl, taigi; 2 vadinasi
eriger (erect-) pastatyti, 

išstatyti, išdėlioti
-ero, -era veikėjas, turintis ryšį

su pamat. žodžiu, pvz., 
librero prekiautojas 
knygomis 

errar  klysti
error  klaida
es yra
escappar 1 išvengti 

(pavojaus); 2 gelbėtis; 3 
prapulti, dingti, pasprukti

espaniol 1 ispanas; 2 ispanų 
kalba 

esque? [kė] ar?
-essa I.  priesaga –umas; pvz.: 

bellessa gražumas; II.  

priesaga –ė,-ienė; pvz.: 
tigressa tigrė (tigre tigras); 
contessa grafienė (conte 
grafas)

essayo 1 bandymas; 2 rašinys
essential 1 esminis; 2 svarbus, 

būtinas
esser būti
esseva buvo (būt.l.)
essugar gręžti (skalbinius ir 

pan.)
est rytai
estate vasara
establir 1 nustatyti; 2 pagrįsti, 
įkurti; 3 rengti

estimar 1 įvertinti, branginti; 
2 gerbti

estive vasarinis 
Estonia Estija
estonian estiškas 
estoniano 1 estas; 2 estų kalba;
estranie 1 keistas;

2 užsienietiškas; 3 svetimas
estraniera užsienietė, 

svetimšalė
estraniero 1 užsienietis, 

svetimšalis; 2 užsienis;
etage [(d)ž] aũkštas
etate amžius (gyvenimo metai)
eterne amžinas
etiam 1 taip pat, irgi; 2 netgi, 

dar 
Europa Europa
eveliar žadinti
eveliator žadintuvas
evenir vykti, atsitikti
evento 1 įvykis; 2 atsitikimas
evidente akivaizdus, aiškus
evitar (iš)vengti
ex iš
exactitude tikslumas
exacte tikslus
exaggerar perdėti
examinar 1 tirti, apžiūrėti;

2 egzaminuoti
examination 1 tyrimas, 

apžiūra; 2 egzaminas
examinator 1 tyrėjas;

2 egzaminatorius, 
egzaminuotojas

examine egzaminas
excambiar keistis, mainyti
excambio mainai, 

pa(si)keitimas
excavar kasti, rausti 
excellente puikus, nuostabus, 

iškilnus
excepte  be, išskyrus 
exception išimtis
excitar jaudinti
exclamar surikti, sušukti
excluder (exclus-) pašalinti, 

išmesti
excusa atsiprašymas; 

pasiteisinimas;
excusa! atsiprašau!

excusar atleisti, dovanoti
exemplo pavyzdys

per exemplo pavyzdžiui
exequer vykdyti
exercer praktikuoti
exercitar mankštinti(s); 

pratinti(s)
exercitio pratimas
exhaurir  prk. išsemti
exiger reikalauti
exir išeiti
existentia 1 buvimas; 

egzistencija; 2 būvis
exister egzistuoti
exito išėjimas
exopero streikas
expectar laukti, tikėtis
expedir išsiųsti
expensive brangus
experientia patirtis
experto ekspertas; Žinovas
explicar aiškinti
explication aiškinimas
exploder (explos-) 

1 sprogdinti; 2 sprogti, 
pratrūkti

explosion sprogimas
explosive sprogstamasis
expression 1 reiškimas;

2 išraiška; 3 posakis

16



expressive de išraiškus, 
išraiškingas, išreiškiantis, 
ekspresyvus

exprimer  (express-)  
1 išreikšti; 2 pasakyti

extender driektis, tęstis
extension 1 nuotolis; 2 tarpas
exterior I.  išorinis; II.  išorė
extra I. išorėje; II.  išskyrus, be
extracto 1 ekstraktas; 2 citata, 

ištrauka (iš knygos)
extraher (extract-) ištraukti, 

išgauti
extramural neakivaizdinis, 

“už mūrų, sienų”
extraordinari 1  nepaprastas, 

ypatingas; 2 keistas
extrauterin  ne gimdoje 

(esantis, pradėtas)
extreme kraštutinis
extrovertite nukreiptas į išorę

F
fabrica gamykla, fabrikas
fabricar  1 gaminti; 2 

fabrikuoti
facer 1 daryti; 2 versti (ką nors

daryti)
il face esti, būna

facie veidas
facile lengvas
facilitar  lengvinti
facto 1 faktas; 2 įvykis

de facto 1 faktiškai; 2 iš 
tikrųjų
del dicto al facto nuo žodžių
iki darbų

faller  nesisekti
false netikras
fama 1 garbė, šlovė; 

2 reputacija
fame badas
familia  šeima
familial  šeimõs, šeimyninis
familiar  žinomas, įprastas
famose garsus, žinomas
farina  miltai
fatiga nuovargis 

fatigante varginantis
fatigate pavargęs
fato likimas, dalia
favor 1 malonė; 2 palankumas

per favor! Prašom!
tornar se in favor de būti 
maloniam, palankiam (kam)

favorabile palankus
favorar  rodyti malonę, 

palankumą
favorir  1 malonėti, rodyti 

malonę, palankumą; 2 labiau 
mėgti, teikti pirmenybę

favorite mėgstamas, pamėgtas
favorito  favoritas
februario  vasaris
fede bjaurus, negražus
felice laimingas
felicitate laimė
femina moteris
feminin moteriškas
fenestra langas
fer išdidus, išdidus 
ferma ferma, ūkis
fermero 1 fermeris;

2 ūkininkas
ferro  geležis
ferrovi a geležinkelis
ferroviero  geležinkelininkas
fertile gausus, vaisingas
fico figa
fiction fikcija, pramanas
fide tikėjimas
fidel 1 ištikimas; 2 patikimas
fider  patikėti, pavesti
figura  figūra
filia  duktė
filial  filialas
filio  sūnus
filiola  krikštaduktė
filiolo krikštasūnis
filo  1 siūlas; 2 viela
fin  I. 1 pabaiga; 2 tikslas; 

II. Smulkus
a fin de/que [-kė] tam, kad

final  paskutinis
finalmente galų gale
finder  skelti

finger (fict-) apsimesti, dėtis
finir  baigti(s)
finlandese 1 suomiškas;

2 suomis; 3 suomių kalba
firma  firma
firme  tvirtas, stiprus
fissura įtrūkimas, plyšys
fixar  1 įtvirtinti; 2 fiksuoti;

3 nustatyti; skirti, numatyti
fixe nejudamas, tvirtas
flagello rimbas, bizūnas, rykštė
flamma liepsna
flecha [(t)š] 1 rodyklė; 2 strėlė
flecter lenkti
flor  gėlė
flottar  1 plaukti; 2 pleventi, 

sklandytii
fluente tekantis
fluentemente sklandžiai, 

laisvai
fluer  tekėti, bėgti
fluvio  upė
focar 1 židinys; 2 namai
foco 1 ugnis; 2 fiz. židinys
foder kasti, rausti
folio lapas
folle beprotiškas
fonte šaltinis
foramine skylė
forar  gręžti
foras I. 1 išorėje; 2 pro šalį; 

II.  be to
foreste miškas
forma forma
formar  formuoti(s)
formation  formavimas, 

sudarymas
formi ca skruzdėlė 
formulario  blankas, 

formuliaras
fornir  1 tiekti, aprūpinti; 

2 suteikti; 3 atnešti
forsan galbūt
fortalessa tvirtovė
forte stiprus, garsus
fortia  jėga
fortiar  stiprinti; (pri)versti
fortuna  1 sėkmė; 2 laimė; 
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3 likimas; 4 fortūna
fossa 1 duobė; 2 šachta; 
fracassar sudaužyti į šipulius
fractura  1 lūžis; 2 įtrūkimas; 

3 plyšys
fragmento 1 šukė, nuolauža;

2 fragmentas
francese 1 prancūziškas;

2 prancūzas, -ė; 3 prancūzų 
  kalba
Francia Prancūzija
franger (fract-) lauž(y)ti
frappar  belsti
fraterno  broliškas
fratre  brolis

fratre affin  svainis, dieveris
fraude apgaulė
fraxino uosis
freno stabdis
frequentar (dažnai) lankyti(s)
frequente dažnas
frequentia dažnis, dažnumas
fresc 1 šviežias; 2 vėsus
fricar  trinti
frictionar trinti
friger  kepti
frigiditate  šaltis
fri gide šaltas 
fri gido 1 šaltis; 2 vėsuma  
frigor  šaltis, vėsa
frir  kepti
fronte 1 kakta; 2 frontas
frontiera  siena (valstybės)
fructo  vaisius
fruer (de) mėgautis
frumento kviečiai
fugir  bėgti, sprukti
fugita pabėgimas
fulgure blyksnis
fuli gine suodžiai
fullar 1  malti; 2 trypti
fulminar  žaibuoti
fulmine žaibas
fumar  rūkyti
fumator  rūkalius
fumo 1 dūmas; 2 garas
functionamento 

funkcionavimas, veikimas

functionar 1 funkcionuoti, 
veikti; 2 dirbti

funder (fus-) 1 tech. lieti, 
formuoti; 2 lydyti

fundo 1 pagrindas; 2 fondas; 
3 dugnas

fur vagis
furar  1 vogti; 2 grobti
furca 1 šakės; 2 kartuvės
furchetta [-k-] šakutė
furiose įnirtęs, įtūžęs, įsiutęs
furno  1 krosnis, žaizdras;

2 orkaitė
fusil šautuvas 
futur  būsimas 
futuro  ateitis 

G
gallina 1 višta; 

2 vištiena
gallo gaidys
gamba koja
gambon kumpis
ganiar 1 laimėti, iškovoti, 

pasiekti; 2 uždirbti, gauti
ganio laimėjimas, nauda
garage [(d)ž] garažas
garantia 1 laidas, garantija; 

2 užstatas
garantir  garantuoti, laiduoti, 

užtikrinti
garrular  plepėti, tauškėti
gas dujos
gauder (de) džiaugtis
gaudio džiaugsmas
gelar sušalti
gelato ledai
gelea [(d)ž] želė
gelo šaltis
gena skruostas, žandas
general I.  bendras, visuotinis, 

generalinis; II.  generolas
in general apskritai

generation 1 gimimas, 
atsiradimas; 2 karta, 
generacija; 3 palikuonys

generose dosnus
geniculo kelis

gente 1 liaudis; 2 žmonės
genu kelis
genuin 1 tikras; 2 nuoširdus
geographic geografinis, 

geografiškas
geologia geologija
gerente 1 vadovas, vedėjas;

2 direktorius
german 1 vokiškas; 

2 giminiškas
germano 1 vokietis;

2 vokiečių kalba
gigante milžinas, gigantas
girar  sukti(s)
glacial ledynų

epocha glacial ledynmetis
glacie ledas
glissar slysti
global pasaulinis, globalus
globo (Žemės) rutulys
gloria 1 šlovė; 2 išgarsėjimas, 

triumfas
glutir  ryti
gonna sijonas
governamento vyriausybė
governar 1 valdyti; 2 vairuoti
grado 1 laipsnis; 2 žingsnis, 

laiptas, pakopa; 3 rangas; 
4 valia

gradual 1 laipsniškas; 
2 nuoseklus

gramma gramas
grammatica gramatika
grammophono gramofonas, 

patefonas
grande 1 didelis; 2 stambus; 

3 svarbus
grandor dydis
granfilio  anūkas
granmatre senelė
grano grūdas
granpatre senelis
grasse riebus
grate dėkingas
gratia 1 gracija; 

2 patrauklumas; 3 malonė
gratias! dėkui!, ačiū!

multe gratias! labai ačiū!
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gratitude dėkingumas
gratuite nemokamas
graviditate nėštumas
grege 1 minia; 2 banda, būrys
gris pilkas
grossier grubus
gruppo grupė
guanto pirštinė
guarda sargyba
guardacostas pl pakrančių 

sargyba vns.
guardar saugoti, ginti
guardaroba  garderobas, 

drabužių spinta
guastar 1 gadinti; 2 eikvoti
guerra [ge-] karas
guida gidas
guidar vesti
guitarra  [gi-] gitara
gumma 1 guma; 2 trintukas
gustar 1 ragauti; 2 gardžiuotis,

mėgautis
gusto skonis
gutta lašas
gutture  gerklė

H
ha turi (es. l.)

il ha yra
haber turėti
habile vikrus
habilitate 1 gabumas; 

2 mokėjimas, 3 sugebėjimas, 
meistriškumas

habitante gyventojas
habitar  gyventi, turėti buveinę
habito 1 drabužis; 2 paprotys
habitude 1 įprotis; 2 paprotys
halito  kvėpavimas
haltar  (su)stabdyti
harmonia 1 harmonija, 

malonus skambėjimas; 
2 santaika, sutarimas 

hastar 1 skubėti; 2 skubinti
haste skubėjimas
hastive 1 skubus; 2 greitas, 

skubotas, neapgalvotas
Hawai Havajai

hebree 1 žydų, žydiškas; 
2 hebrajų, hebrajiškas

heraldo pasiuntinys, žygūnas
herba 1 žolė; 2 augalas
herbario herbaras
heri vakar
heroe 1 didvyris; 2 herojus
hesitar dvejoti, abejoti, 

svyruoti
hesitation svyravimas, 

abejojimas, dvejonė
hibernar  žiemoti
hiberno žiema
hic čia
historia 1 istorija; 

2 apsakymas; 3 pasakojimas
historic  istorinis
hodie šiandien
homine 1 žmogus; 2 vyras
honeste 1 sąžiningas; 

2 teisingas; 3 nuoširdus
honor 1 garbė; 2 šlovė, 

pagarba
honorabile 1 gerbiamas, 

garbingas, gerbtinas; 
2 kilnus; 3 sąžiningas

honorar gerbti
hora valanda

de bon hora anksti (ryte)
a que [kė] hora? kurią 
valandą?
que [kė] hora es (il)? kiek 
dabar valandų?

hordeo miežiai dgs.
horologio laikrodis
horri bile 1 baisus; 

2 siaubingas
horror  1 siaubas; 2 baimė
hospital I.  ligoninė; 

II.  svetingas
hospite 1 svečias; 

2 šeimininkas  
hotel viešbutis
human 1 žmogiškas; 

2 žmoniškas, humaniškas
humano žmogus
humero petys
humide drėgnas

humile paklusnus, nuolankus
humor 1 humoras; 2 nuotaika
humorose 1 humoristinis; 

2 juokingas
hydrologia hidrologija
hydrologic hidrologinis
hyper- priešd. hiper-, virš-
hypo- priešd. hipo-, po-
hypothese hipotezė, prielaida, 

spėjimas

I
i.a. = 1 inter alteres t.kt. = tarp 

kitų, tarp kita ko; 2 la. inter 
alia lot. tarp kitų, tarp kita ko

 -ia priesaga, ppr. Reiškia: 
I.  būklę, būseną; II.  savybę, 
ypatybę

-iano priesaga, priesagos –ano
variantas. 

ibi  ten
idea 1 idėja; 2 sąvoka;

3 supratimas
ideal idealus
identic tolygus, tapatus, toks 

pat, identiškas
idioma 1 idioma, 

frazeologizmas; 2 kalba
idiota 1 idiotas, kvailys; 

2 idiotiškas, kvailas
i.e. = isto es t.y. = tai yra
-iero priesaga, ppr. Reiškia 

kokio nors vaisiaus krūmą 
arba medį

ignorar  1 nežinoti; 2 ignoruoti,
nekreipti dėmesio

il  beasmenis įvardis ”tai”
il ha yra
illa  1 ji, ta, ana; 2 pirma (iš 

dviejų)
illac ten
illas pl jos, tos, anos dgs.
ille 1 jis, tas, anas; 2 pirmas (iš 
  dviejų)
illegal neteisėtas
illegalitate neteisėtumas
illegibile neįskaitomas
illes pl jie, tie, anie dgs.
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illimitate  begalinis
illo  tai, jis, ji (apie daiktus ir 

gyvūnus neskiriant jų lyties)
illogic nelogiškas
illos pl jie, jos (apie daiktus ir 

gyvūnus neskiriant jų lyties) 
dgs.

illustration  iliustracija
imagine 1 (at)vaizdas, 

paveikslas; 2 atvaizdas 
veidrodyje; 3 visiškas 
panašumas; 4 liter. įvaizdis

imaginar 1 įsivaizduoti; 
2 manyti

imaginari   1 tariamas;
2 įsivaizduojamas

imagination vaizduotė
imbaptisabile nekrikštijamas
imbraciar  1 apimti; 2 turėti 

savyje; 3 apglėbti; 4 imti į 
rankas

imitar  imituoti
immediate 1 betarpiškas; 

2 nedelsiamas
immediatemente tuoj pat, 

netrukus, tiesiog
immense milžiniškas
immerger panirti
immobile nejudamas
immunde purvinas
impatiente nekantrus
impatientia nekantrumas
impedimento trukdymas, 

kliūtis
impedir  trukdyti, kliudyti,  

stabdyti
imperativo liepiamoji 

nuosaka, imperatyvas
imperio imperija
imponer imponuoti
importante svarbus
importantia  svarbumas
importar  1 būti svarbiam;

2 įvežti, importuoti
non importa nesvarbu

impossibile neįmanomas, 
negalimas

impression įspūdis

impressionar padaryti įspūdį
imprimer  spausdinti
imprimeri a 1 spaustuvė;

2 knygų leidyba
impur  nešvarus, užterštas
in 1 į; 2 žymi vietininko linksnį;

3 per (apie laiką)
in- priešd. 1 in- +l-=ill-, in-

+b-, m-, p- =imb-, imm-, 
-imp-, in+r- =irr- : ppr. 
suteikia būdvardžiui 
neigiamą reikšmę (atitinka 
liet. ne-); 2 in- - ir jo 
variantai (žr. 1 reikšmę), 
eidami prieš veiksmažodžius 
ar daiktavardžius ppr. 
suteikia jiems reikšmę į- 

incapabile netinkamas
incatenar sukaustyti 

grandinėmis
incatenar su lingua 
sukaustyti liežuvį, užsičiaupti

incender uždegti
incerte netikras
incidente įvykis
incitar  skatinti, raginti
inclination  1 nuolydis, 

nuotakumas; 
2 pa(si)lenkimas;
3 palinkimas

includer 1 turėti savyje, 
apimti; 2 įtraukti (į sudėtį)

incontrar  sutikti
incontro susitikimas

al incontro priešais 
incoragiar [(d)ž] palaikyti, 

padrąsinti
incredibile neįtikimas,  

neįtikėtinas
indicar  (pa)rodyt, nurodyti 
indiscrete nediskretiškas, 

netaktiškas, nemandagus
indiscreto chamas

indiscutabile neginčijamas
indispensabile būtinai 

reikalingas, būtinas, 
privalomas; 

individual  1 individualus; 

2 asmeniškas
inducer (induct-) 1 skatinti; 

2 versti; 
industria  pramonė, industrija
industrial  pramoninis, 

industrinis
industriose darbštus
inevitabile neišvengiamas
inexacte netikslus
inexpectate nelauktas, 

netikėtas
infante 1 vaikas; 2 kūdikis
infantia  kūdikystė, mažumė
infantil  vaikiškas
infectar užkrėsti
infectiose užkrečiamas
inferior  apatinis, žemutinis
infernal  pragariškas
inferno pragaras
infinitivo  bendratis
infinite  begalinis
infirmera  1 slaugytoja;

2 sanitarė
infixo  intarpas, infiksas
inflar  pripūsti, išpūsti
influentia  įtaka
informar  1 pranešti; 

2 informuoti
information  informacija, 

žinios
infra  po; apačioje

in infra  žemiau
ingagiar [(d)ž] samdyti, 
įdarbinti  

ingenio talentas
ingeniero [(d)ž] inžinierius
inimico priešas
initial  1 pradinis; 2 inicialas
initiativa  iniciatyva
initio  pradžia
injection įšvirkštimas, 

injekcija
injicer  įšvirkšti, padaryti 

injekciją
injuria  1 žala, nuostolis;

2 įžeidimas
innumerabile nesuskaičiuoja- 
  mas
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inquesta pasiteiravimas
inquiete [-kwi-] neramus, 

sunerimęs, susirūpinęs
inscriber įrašyti
insectario vabzdžių rinkinys
insecto vabzdys
inseniamento dėstymas, 

mokymas
inseniar dėstyti, mokyti
insimul kartu
insister (primygtinai) 

reikalauti, atkakliai laikytis
inspirar  įkvėpti (t.p. prk.)
installar  1 įvesdinti (į 

tarnybą); 2 įdiegti; 
3 į(si)taisyti

instituto  institutas
instruction  1 mokymas;

2 instruktažas, direktyva
instructor  1 instruktorius;

2 dėstytojas
instruer (instruct-) 

1 (pa)mokyti, dėstyti;
2 instruktuoti

instrumento instrumentas
insula sala
integre 1 pilnas, visiškas, 

sveikas, nesugadintas;
2 sąžiningas, doras, tiesus

integremente visiškai
intelligente protingas
intender (intent-) ketinti
intention ketinimas
inter tarp
interessante įdomus
interessar dominti
interessate sudomintas
interesse interesas, 

susidomėjimas
interindividual  tarpindividis, 

tarp individų
interior  I.  vidinis;  II.  1 vidus; 

2 interjeras
al interior de viduje

interlingui stic 
interlingvistinis, tarpkalbinis

international  tarptautinis, 
internacionalinis

interne vidinis
interprender  pradėti (ką 

daryti), imtis
interprete vertėjas (žodžiu)
interprisa  įmonė
interrar  laidoti
interrumper (interrupt-)  

pertraukti
interruption  1 pertraukimas;

2 trukdymas
intertenimento 1 pramoga;

2 pa(si)linksminimas
intertanto  tuo tarpu
intestino žarna
intoxicar  nuodyti
intra  viduje
intravenose intraveninis
introducer  įvesti
introduction  įvadas, įžanga
introductor  supažindintojas
introversion susikaupimas, 

introversija
inundar  užtvindyti
inusabile netinkamas (vartoti)
inusual 1 retas, nepaprastas;

2 nuostabus
invader 1 įsiveržti; 2 užplūsti; 

3 pasikėsinti (į kieno teises)
invasion invazija, įsiveržimas
inveloppe (laiško) vokas
invenito pajamos
inventar 1 išrasti; 2 išgalvoti, 

prasimanyti
invention išradimas
inviar  siųsti
invio siuntimas
invitar  kviesti
involver įvynioti
io [(y)jo] aš
ipse pats (save)
ir  I.  1 eiti, vaikščioti; 

2 važiuoti; (iš)vykti  
(iš)vykti; II.  veikti, dirbti

   (apie mechanizmą)
ira  pyktis
irate supykęs, piktas
irrational  neracionalus, 

iracionalus

irreal  nerealus
irrefuta bile nenuginčijamas
irregular  netaisyklingas
irresponsabile neatsakingas
iste šis, šitas 
isto tai, šitai
Italia  Italija 
italiana italė
italiano 1 italas; 2 italų kalba
-itate (priesaga) atitinka liet. 

-itetas, -umas, -ybė
-ítis (priesaga) -itas (paprastai
  pavadinant ligas)

J 
ja [(d)ž] 1 jau; 2 tuoj, iškart; 

nedelsiant; 3 ką tik, dabar
non ~ daugiau ne (be)

jacer gulėti
jachetta [(d)žak-]  švarkas
jalne [(d)ž-] geltonas
jam [(d)ž-] 1 jau; 2 iškart,tuoj 

pat; 3 dabar, ką tik
jammais [(d)ž-] = (n)unquam 

bet kada;
~ ! niekada!

Japon Japonija
japonese 1 japonas, -ė;

2 japoniškas; 3 japonų kalba
jardin  [(d)ž-] sodas
jardinero  [(d)ž-] sodininkas
jectar mesti
jelose [(d)ž-] pavydus 
jelosia  [(d)ž-] pavydas
jentaculo [(d)ž-] pusryčiai
jentar  [(d)ž-] pusryčiauti
Jesus Jėzus
jocar [(d)ž-] 1 juokauti, žaisti; 

2 žaisti, lošti (ypač 
azartinius žaidimus)

joco [(d)ž-] 1 juokas, pokštas, 
išdaiga; 2 žaidimas 

joculo [(d)ž-] žaislas
joiel [(d)ž-] brangenybė
jornal  [(d)ž-] laikraštis, 

dienraštis
jorno  [(d)ž-] diena
Jove [j] ir  [(d)ž-]  Jupiteris
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jovedi [(d)ž-]  ketvirtadienis
judicar  [(d)ž-] teisti
judice [(d)ž-] teisėjas
jugo jungas
julio  liepa
juncte sujungtas, suderinamas
junctura  sujungimas
junger jungti
junio  birželis
jurar  prisiekti
jure  teisė
juste teisingas
justitia  teisingumas, teisumas
juste teisingas, doras, 

sąžiningas 
justo [(d)ž-] 1 tikrai, tiksliai; 

2 lygiai, kaip tik; 3 ką tik
~ nunc tuoj pat

juvena mergina, jaunuolė
juvene jaunas
juventute jaunystė
juxta  prie, šalia; greta

K
kaleidoscopio kaleidoskopas
kanguru kengūra
kerosen žibalas
khaki chaki (apsauginė 

spalva, rudai žalia)
kilogramma kilogramas
kilometro kilometras
kilkovolt kilovoltas
kilowatt kilovatas
kiosque [-sk] pr. kioskas 
klaxon (automobilio signlas) 

klaksonas

L
la I.  ją, jai; II.  ten
labial lūpinis
labio lūpa
labor darbas
laborar  dirbti
lacerar (su)plėšyti, 

(su)draskyti
laco ežeras
lacrima ašara
lacte pienas

lamentar (ap)verkti, 
sielvartauti, bėdoti, dejuoti 

lamina 1 ašmenys; geležtė; 
peiliukas barzdai skusti; 
2 plokštė

lampa lempa
lana vilna
lancear paleisti (raketą, strėlę 

ir pan.)
large platus
largor  plotis
lassar 1 palikti; 2 leisti

~ cader (iš)mesti
latere 1 šonas; 2 pusė
latin  lotyniškas 
latino 1 lotynas; 2 lotynų kalba
laton žalvaris
latta lakštinis metalas, skarda
laude pagyrimas
lavar prausti, plauti, skalbti, 

mazgoti
laxe susilpnėjęs, susilpnintas; 

glebus
le žymimasis artikelis
lection 1 paskaita; 2 pamoka
lecto lova
lector 1 skaitytojas;

2 lektorius, skaitovas
lectura 1 skaitymas;

2 apsiskaitymas
legal leidžiamas, įstatyminis, 

legalus
lege 1 įstatymas; 2 dėsnis
legendari legendinis
leger (lect-) 1 skaityti; 2 rinkti,

skinti
legibile (į)skaitomas
legier [-(d)ž-] lengvas
legitime teisėtas
legumine daržovė
lente I.  bot. lęšis; II.  lėtas
lettera laiškas
lette latviškas 
letto 1 latvis; 2 latvių kalba 
letton 1 latviškas; 2 latvis; 

3 latvių kalba
Lettonia Latvija
levar kelti; ~ se keltis

leve 1 kairys; 2 lengvas
liberal  liberalus
liberar  išlaisvinti
libere laisvas
libreri a knygynas
librero  prekeivis knygomis
libro  knyga
licite teisėtas, leidžiamas, 
įstatymiškas

ligamine ryšys
ligar  (su)jungti
ligno 1 medis, mediena; 

2 malkos
lilac bot. alyva
lilio lelija
limine slenkstis
limitar  apriboti
limite riba, limitas
linea linija
lingua 1 kalba; 2 liežuvis
linguistic kalbinis, lingvistinis,

kalbotyros
lino linas
liquide skystas 
liquido skystis 
lisie lygus, glotnus
lista sąrašas
li tore pakrantė
li ttera 1 raidė; 2 laiškas 
litteratura  literatūra
lituan  lietuviškas 
lituana lietuvė
Lituania  Lietuva
lituano 1 lietuvis; 2 lietuvių 

kalba
livrar  pristatyti, atgabenti
local vietinis
locar 1 talpinti, dėti; 

2 nustatyti vietą; 3 nuomoti
loco vieta
logic logiškas
longe ilgas

depost longe paskui, vėliau
longitude ilgis, ilgumas
longitudinal  I. išilginis; 

II.  geogr. ilgumos 
longor 1 ilgis; 2 atstumas
lontan tolimas; 
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lor  jų, savo
lore predic jų, savo
lucta 1 kova; 2 imtynės, 

grumtynės
luctar  kautis, kovoti, grumtis
lucto gedulas
lumine šviesa
luna mėnulis
lunch [lanč] lančas, 

priešpiečiai
lunedi pirmadienis
Luther Liuteris
lutheran liuteroniškas
lutherano liuteronas
luxo prabanga
luxuose 1 prabangus, 

prašmatnus; 2 išlaidus

M
ma bet 
machina [-š-]  mašina
macula dėmė
maestro 1 mokytojas; 

2 meistras 
magazin 1 sandėlis;

2 parduotuvė; 3 žurnalas
magnetophono magnetofonas
magnific 1 puikus, didingas; 

2 dosnus
magre plonas, liesas
maio [majo] gegužė (mėnuo)
mais I.  bet, tačiau; 

II.  kukurūzas
major  [(d)ž] I.  didesnis; II.  

majoras
mal I. 1 blogas; 2 prv. blogai; 

II.  skausmas, liga
malade sergantis
malado ligonis 
maladia 1 liga; 2 nesveikata; 

3 negalavimas
maledicer 1 prakeikti; 

2 keiktis
malgrado nepaisant, 

neatsižvelgiant
mancar trūkti, stokoti, neturėti
manco trūkumas, stoka
manear valdyti (mašiną) 

mangiar [(d)ž] 1 valgyti, ėsti; 
2 valgymas; le ~ 1 valgis; 
2 ėdesys

maniera 1 maniera; 2 būdas; 
3 metodas

manifestar 1 (pa)rodyti; 
2 (iš)reikšti; 3 manifestuoti

mano ranka (plaštaka)
mantello paltas, apsiaustas
mantener 1 palaikyti, 

(pa)remti; 2 teigti, tvirtinti 
manual I.  vadovėlis; 

II.  rankinis, rankų
manuscripto rankraštis, 

manuskriptas
mar jūra
marca ženklas, žymė
marcha [-(t)š-] 1 maršas; 

2 kar. žygis
marchar [-(t)š-]  žygiuoti
marin  jūrinis
marita  žmona, sutuoktinė
maritage [-(d)ž-] vedybos
maritar  se vesti, ištekėti
maritate vedęs; ištekėjusi
marito  vyras, sutuoktinis
marmita  puodas, prikaistuvis
martedi antradienis
martello plaktukas
martio  kovas
mascule vyriškas
masculin vyriškas
masculo 1 vyras; 2 patinas
massa I. 1 vėzdas; 2 (kalvio) 

kūjis; 3 masė, daugybė
materia 1 medžiaga, materija;

2 medžiaga, audinys 
material 1 materialus; 

2 esminis, svarbus;
3 medžiaga; 4 audinys

materialisar 1 įvykdyti; 
įgyvendinti; įkūnyti; 2 rel. 
materializuoti

maternal motinos, gimtasis
materne motinos, gimtasis
mathematica matematika
matino rytas

bon matino! labas rytas!

matre motina
matrina krikštamotė
matur  1 subrendęs; 2 prinokęs
maxime maksimalus
me mane, man
media 1 vidurkis; 2 priemonė
medical medicinos, gydymo
medicamento vaistas
medicar gydyti (vaistais)
medicina medicina
medico gydytojas, medikas
medie pusė

un medie hora pusvalandis
mediedie vidu(r)dienis
medietate pusė
medio priemonė
melio geriau
melior  geresnis
membro 1 narys; 2 anat. 

galūnė
memorar atsiminti
memoria atmintis
menacia grėsmė 
mense mėnuo
mensual mėnesinis
mente protas
mention paminėjimas
mentionar paminėti
mentir  meluoti
mentita melas
menu [-nü] meniu, valgiaraštis
meravilia stebuklas
meraviliose stebuklingas, 

nuostabus,
mercante 1 pirklys; 

2 prekeivis, prekiautojas, 
prekybininkas

mercantia prekės, prekyba
mercantil prekybinis, 

komercinis
mercato 1 turgus; 2 rinka

mercato nigre juodoji rinka
merce prekė
mercuridi  trečiadienis
merger (mers-) 1 (pasi)nerti, 

nardyti; 2 skęsti, grimzti; 
3 apsemti, paskandinti

meridian geogr. 
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1 dienovidinis; 2 dienovidis, 
meridianas

meridie vidurdienis   
merito  nuopelnas
mesme 1 tas pats; 2 vienodas, 

toks pat
mesmo 1 netgi; 2 panašiai, taip

pat
message [-(d)ž-] pranešimas; 

žinia, laiškas, raštas
Messia rel. Mesijas
mestiero amatas
mesura 1 matas, saikas; 2 

muz. taktas
mesurar matuoti
metallo metalas
methodo metodas, būdas
metro 1 metras; 2 metrò
mi mano
micre mažas
micro- mikro-
mie predic. mano
migrar  1 persikraustyti; 

2 migruoti
militar  I.  kareivis, kovotojas; 

II.  karinis; III.  kariauti
mille tūkstantis
millesime tūkstantasis
million  milijonas
mina 1 mina; 2 šachta
mineral 1 mineralas; 

2 mineralinis
minime minimalus
minimo minimumas, 

mažiausia
ministro  ministras
minor  mažesnis
minus 1 mažiau; 2 minusas

al minus bent, mažiausiai
minuta minutė
minutiose kruopštus
miscer (mixt-) maišyti
missionario misionierius
mitter  (pa)dėti, (pa)statyti
mixtura  1 mišinys; 2 mikstūra
mobile judamas, mobilus
mobiles pl baldai dgs.
moda mada

moderne modernus, naujas, 
šiuolaikinis

modeste kuklus
modic 1 nuosaikus, protingas;

2 priimtinas, prieinamas; 
3 kuklus, pigus

modo 1 būdas; 2 maniera
molestar įkyrėti, įsipykti
molino malūnas
molle 1 minkštas, švelnus; 

malonus; 2 gležnas
momentetto minutėlė, 

akimirka
momento momentas, akimirka
moneta 1 moneta; 2 pinigai; 

3 pinigų kalykla
monstrar rodyti; ~ se 

pasirodyti
montania kalnas
montar užsėsti ant arklio; 

sėdėti raitam
monte kalnas; kalva
morbo nesveikata, liga
morder kąsti
morir (mort-)  mirti
morphema morfema
morsura įkandimas
mortal  mirtinas
morte 1 mirtis; 2 miręs, 

negyvas
motion 1 judėjimas; 2 judesys;

mostas, gestas
motor variklis, motoras
mover (mot-) 1 judėti; 

2 judinti, (pa)veikti; 
3 (su)jaudinti

movimento judėjimas
multe daug
multilateral  daugiapusis, 
įvairiapusis, visapusis

multiplicar  1 dauginti; 
2 didinti, didėti

multitude  daugybė
multo daug, labai

non multo nelabai, neypač
munde švarus 
mundial pasaulinio masto 
mundo pasaulis

tote le mundo visi
murmurar  1 murmėti;

2 čiurlenti; šlamėti, šnarėti; 
murmure  1 murmėjimas; 

neaiški kalba; 2 čiurlenimas; 
šnaresys, šlamesys

muro siena
musca musė
musculo raumuo, muskulas
museo muziejus
musica muzika
musical I. muzikinis; 

II.  miuziklas
musico 1 muzikas; 

2 muzikantas
mute 1 duslus (apie garsą); 

2 nebylus, tylus 
muto nebylys

N
nam nes
narrar  pasakoti
nascentia gimimas
nascer gimti
naso nosis
natal I.  gimimas, kilmė; 

II.  Gimtasis
Natal Kalėdos

natar plaukti
nation tauta, nacija
national tautinis, nacionalinis
native gimęs (kur)
nativo vietinis gyventojas, 
čiabuvis

natura 1 gamta; 2 prigimtis
natural natūralus, nedirbtinis
naturalmente žinoma, aišku
nave laivas
navigar plaukioti
nebula rūkas, migla
necar skandinti; ~ se skęsti
necessari būtinas, reikalingas
necesse būtinas, reikalingas
necessitate būtinybė
nederlandese 1 olandas;

2 olandų kalba
negar neigti
negation neigimas
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negative neigiantis
negliger (neglect-) nesirūpinti,

užleisti
negotio 1 prekyba; 2 derybos
nemo niekas
nepote 1 vaikaitis, -ė, anūkas, 

-ė; 2 sūnėnas, dukterėčia
nervo nervas
nervose nervingas
nette 1 švarus; 2 tvarkingas; 

3 neto (apie svorį)
neutralisar neutralizuoti
ni... ni... nei...nei...
nido lizdas
nigre juodas
nihil  niekas (apie gyvūnus ir 

daiktus)
nimis = troppo per (daug)
nivar  snigti
nive sniegas
nivello lygis
no ne (priešingai taip)
nocer kenkti
noctata naktis
nocte naktis

bon nocte! labos nakties!, 
labanakt!

nodo mazgas
nomine 1 vardas; 

2 pavadinimas; 
3 grm.daiktavardis

non ne (pvz., prieš vksmž.)
none devintas
nonne? ar ne?, tiesa?
nonobstante nepaisant; visgi, 

kaip bebūtų
nord šiaurė
normal paprastas, normalus
Norvegia Norvegija
norvegian norvegiškas
norvegiano 1 norvegas; 

2 norvegų kalba 
nos mes; mus, mums
nostre t.p. predic. mūsų
nota 1 užrašas; 2 pastaba; 

3 nota; 4 gaida; tonas;
5 žymė, ženklas;
6 skelbimas; 7 pažymys

nota de banca banknotas
notar 1 pastebėti; 2 užrašyti
notitia  1 užrašas; 2 naujiena, 

žinia; 3 pastaba; 4 raštelis, 
skelbimas; 5 įspėjimas (pvz., 
apie atleidimą)

nova naujiena, žinia
novanta devyniasdešimt
novantesime devyniasdešimtas
nove naujas

de nove vėl
novem devyni
novembre lapkritis
nube debesis
nuce riešutas
nucleo branduolys
nude 1 nuogas; 2 apnuogintas
nulle joks, nė vienas
numerar išskaičiuoti, 

išvardinti
numero 1 skaičius; 2 kiekis; 

3 (leidinio) numeris
numero arabic arabiškas 
skaičius 
numero roman romėniškas 
skaičius

numerose gausus
nunc dabar

usque [kė] nunc iki dabar
nunquam niekada
nutrir  maitinti

O
o arba
o ... o arba...arba
obediente 1 paklusnus;

2 nuolankus
obedir paklusti, klausyti
objectar prieštarauti
objecto 1 objektas; 2 dalykas, 

daiktas
oblidar  užmiršti
oblido užmarštis, užmaršumas,

užmiršimas
obra kūrinys, darbas
obrero darbininkas
obscur 1 tamsus; neaiškus,  

neryškus; 2 nepastebimas, 

nežymus; 3 blankus, blankus
observation 1 stebėjimas; 

2 pastaba; 3 pastabumas
obtener 1 gauti, suieškoti, 

laimėti, įsigyti; 2 būti, taikyti
occasion proga, galimybė
occidente vakarai
occider užmušti
occupar 1 užimti (namą, 

kambarį; pareigas, laiką; 
2 okupuoti, užgrobti; ~ se 
užsiimti, verstis

occupation 1 už(si)ėmimas; 
2 okupacija, užgrobimas

occupate užimtas, užsiėmęs
occurrentia įvykis, atvejis, 

atsitikimas, 
occurrer įvykti, atsitikti; 

pasitaikyti
oceano vandenynas, okeanas
octanta aštuoniasdešimt
octantesime aštuoniasdešimtas
octave aštuntas
octo aštuoni
octobre spalis
oculo akis
odiar nekęsti
odio neapykanta
odor 1 kvapas; 2 aromatas, 

malonus kvapas
offender 1 skriausti; 2 įžeisti, 

užgauti
offensa 1 skriauda; 

2 įžeidimas, nuoskauda
offerer siūlyti
offerta 1 pasiūla; 2 pasiūlymas
official  oficialus
officiero karininkas
officio kontora, ofisas
oleo aliejus
olfacer uostyti
olim  kažkada, kada nors
olympic olimpinis
omne kiekvienas 

omnes visi 
on (su vksmž. verčiamas 

neveik. dalyviu)
oncle dėdė
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operation 1 operacija; 
2 darbas; veikimas; 
3 procesas

opinar manyti, tarti, spėti, 
spėlioti

opinion nuomonė
opponer (opposit-) 

1 prieštarauti; 2 priešinti
opportun palankus; savalaikis;

tinkamas
opportunitate gera proga; 

palanki galimybė
opposite 1 esantis priešais; 

2 priešingas;
optime geriausias
ora = nunc dabar; tuoj(au) 
orange [(d)ž] I.  oranžinis;

II.  apelsinas
orator  kalbėtojas, oratorius
ordinal  kelintinis
ordinari  paprastas, įprastas
ordine tvarka
organisar rengti, organizuoti 
organisation 1 organizacija; 

2 organizavimas; 3 sandara, 
struktūra

organo organas
organo muz. vargonai
orgolio 1 išdidumas; 2 puikybė
original  I.  1 pradinis; 

2 originalus, tikras; 
autentiškas; II.  1 originlas; 
2 keistuolis 

origine šaltinis, pradžia, kilmė
ornamento (pa)puošimas; 

puošmena; ornamentas
osar išdrįsti, ryžtis
oscitar žiovauti
osso kaulas
ove avis; aviena
ovo kiaušinis
oxygeno deguonis

P
pachetto ryšulys, paketas
pacco 1 (didelis) paketas; 

ryšulys; 2 siuntinys
pace taika

pacific ramus, tylus
paga 1 alga; 2 (už)mokestis; 

atlyginimas
pagar mokėti; išmokėti; 

atmokėti; apmokėti 
(pinigais)

pagina puslapis   
pais šalis, kraštas
paisage [-(d)ž-] peizažas; 

landšaftas
pala 1 kastuvas; 2 samtis, 

kaušas; semtuvas; bertuvas
palea šiaudai
pallide išblyškęs, mirtinai 

išbalęs
palo stulpas
palpar lytėti, palpuoti: čiuopti
pan duona
panico panika
pannello 1 skarelė, skepeta; 

2 nosinė; 3 (durų, sienos) 
panelis

pantalones pl kelnės dgs.
papiro popierius
par 1 pora; 2 lygus, toks pat
parallel lygiagretis, paralelus
parapluvia skėtis
parcar parkuoti, pastatyti 

automobilį
parco 1 parkas; 2 stovėjimo 

(parkavimo) aikštelė, 
”parkingas”

pardonar atleisti, dovanoti
pardono atleidimas (kaltės)
parente 1 tėvas, motina;

2 giminaitis
 parentes pl tėvai dgs. (tėvas ir

motina)
parer 1 atrodyti; 2 pasirodyti, 

rodytis
pariete tvora
parlar  kalbėti
parola 1 žodis; 2 kalba; 

3 pranešimas; 4 pokalbis
parte 1 dalis; 2 gabalas;

3 kraštas, sritis
participar  dalyvauti
participio  dalyvis

particular  1 detalus; 
2 atskirtas; 3 ypatingas; 
savotiškas, skirtingas

partir  1 dalyti(s); 2 atskirti; 
3 išvažiuoti, išvykti, išeiti

partita  1 išvažiavimas, 
išvykimas; 2 vakarėlis; 
3 sport. partija

partito  pol. partija
parve mažas
Pascha Velykos
passage [-(d)ž-] perėjimas   
passagero [-(d)ž-] keleivis 
passaporto pasas
passar praeiti (pro šalį)
passate paskutinis; galutinis; 

praėjęs
passato praeitis
passo 1 žingsnis; eisena; 

2 sriegis
pasta 1 tešla; 2 klijai; 3 pasta
pastor 1 piemuo; 2 pastorius
patata bulvė
patiente 1 kantrus; atkaklus; 

2 pacientas
patientia kantrybė
patre tėvas
patria  tėvynė
patrino krikštatėvis
pauc = poc mažas

pauco = poco mažai    
pausa 1 pauzė; 2 pertrauka       
pavor baimė
peccar nusidėti
pecia 1 kąsnis; 2 gabalas; 

3 pjesė
pectine šukos
pectore krūtinė
pecunia pinigai
pede 1 koja; 2 pėda
pejo  blogiau
pejor blogesnis
pelle 1 oda; 2 luoba
pena 1 sunkumas; 2 liūdesys; 

3 bausmė
a pena vos, sunkiai, vargiai

pender pakabinti
pensar galvoti
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pensata mintis
pensionario pensininkas
per verčiamas įnagininko 

linksniu
perder 1 pamesti; 2 nustoti, 

netekti, prarasti
perdita  1 pametimas; 

2 praradimas
perfecte 1 tobulas;

2 nepriekaištingas; 3 baigtas
periculo pavojus
periculose pavojingas
periodic periodinis
periodico 1 periodinis 

leidinys; 2 laikraštis; 
3 žurnalas

periodo periodas, laikotarpis
perla perlas
permitter (permiss-) 1 leisti, 

sutikti, nedrausti; 2 leisti, 
duoti galimybę

persica persikas (vaisius)
persichiero persikas (medis)
persona 1 asmuo, asmenybė; 

2 persona
personal I.  personalas; 

II.  asmeninis
persuader [swa]  (persuas-) 

[swa] įtikinti, įkalbėti
persuasion [swa] 
į(si)tikinimas

pertiner  priklausyti (kam)
pesante 1 sunkus; 2 svarus
pesar sverti
peso svoris
pessime blogiausias
peter prašyti
petra akmuo
petrificar  suakmenėti
phoca ruonis
phonobanda garsajuostė
photo fotografija
phrase 1 frazė; 2 sakinys
physic fizinis
physica fizika
pianista pianistas
piccar įgelti, įkąsti
pictor  dailininkas, tapytojas

pictura  1 dailė; 2 tapyba; 
3 paveikslas

pigre tingus
pilar  I.  1 kaupti; 2 krauti; 

II.  stulpas, kolona
pinger (pict-) 1 dažyti; 2 tapyti
pino bot. pušis
pipa pypkė
pira  kriaušė
piriero  kriaušė (medis)
pisce žuvis
pista 1 pėdsakas; 2 takas; 

3 trekas
placer 1 patikti; 2 malonumas

si il vos place prašom
placia 1 vieta; 2 aikštė
plagia [-(d)ž-] pliažas, 

paplūdimys
planar planuoti
plan 1 plokščias; 2 lygus
plana 1 plokštuma; 2 lyguma
planca lentyna
planger se skųstis
plano planas
planta 1 augalas; 2 (kojos) 

pėda
plastico 1 plastikas; 

2 plastmasė
platte 1 plokščias; 2 lygus
platteforma 1 platforma, 

peronas; 2 pakyla; 3 aikštelė
platto 1 lėkštė; 2 patiekalas, 

valgis; 3 padėklas
plen pilnas
plenar 1 papildyti; 2 užpildyti, 

pripildyti
plicar  (su)lenkti; lankstyti
plorar  verkti
pluma plunksna
plumbo švinas
plural  daugiskaita
plure gausus 
plures 1 kai kurie; 2 keletas 
plus 1 plius, dar; 2 daugiau; 

3 pliusas
plus que [kė] daugiau negu
plus tosto greičiau, tikriau
le plus pats (žymi 

aukščiausiąjį laipsnį)
in plus 1 be to; 2 papildomai

pluver lyti
pluvia lietus
pluviose lietingas
pneu padanga
poc mažas 
poco mažai, nedaug

un poco truputį
policia policija
polir  poliruoti
politic politinis
politica politika
polite mandagus 
politura  politūra
pollice 1 nykštys; 2 colis
polo polius
pomiero obelis
pomo obuolys
poner (posit-) (pa)dėti, dėlioti
ponte 1 tiltas; 2 jūr.denis
popular 1 liaudiškas; 

2 populiarus
population gyventojai
populo 1 tauta; 2 liaudis
porco kiaulė, kiauliena
porta 1 durys; 2 vartai
portabile nešiojamas
portar  nešti
portator  nešikas, nešėjas
portavoce ruporas, megafonas
portion  1 porcija; 2 dalis
porto uostas
position vieta, pozicija
posseder (possess-) valdyti; 

turėti (kaip  nuosavybę)
possession 1 valdymas;

2 nuosavybė
possessor savininkas
possibile galimas
possibilitate galimybė
post 1 po; 2 paskui, užpakaly; 

3 po to, vėliau
posta paštas
postar siųsti paštu
postea po to, paskui
posterior vėlesnis, paskesnis
postero paštininkas, 
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laiškanešys
postmeridie popietė

del postmeridie po pietų     
posto 1 postas; 2 vieta    
postponer atidėti
potente 1 galingas, galintis; 

2 mokąs (kalbą)
potentia 1 galia, galėjimas; 

2 didvalstybė
poter I. 1 jėga, energija; 

2 galingumas; II.  1 galėti, 
mokėti; 2 sugebėti

povre neturtingas, skurdus, 
vargšas

practica praktika
practicabile 1 praktikuojamas;

mankštus; 2 treniruojamas; 
3 įgyvendinamas

practicar  1 praktikuoti; 
2 treniruotis

practic praktinis, praktiškas
prandio 1 pietūs; 

2 priešpiečiai
pre- priešd. prieš-, iki-
precar 1 melstis; 2 maldauti, 

prašyti
prece 1 malda; 2 maldavimas
preceder 1 būti prieš (ką 

nors); 2 įvykti prieš, pirma
precio 1 kaina; 2 vertė
preciose brangus
precipitose 1 status; 

2 skardingas
prefabricar  gaminti iš anksto
preferer 1 teikti pirmenybę; 

2 labiau mėgti
prefixo priešdėlis, prefiksas
premer (press-, prim-) spausti
premio 1 premija; 

2 apdovanojimas
prender (prens-, pris-) 

(pa)imti, priimti
preparar  (se) (pasi)ruošti, 

rengti, gaminti
preparate 1 paruoštas, 

parengtas; 2 pasiruošęs, 
pasirengęs

presentar 1 pristatyti, 

parodyti; 2 dovanoti
presente I.  dovana; II.  dalyv. 

esantis, dalyvaujantis; III.  
grm.esamasis (laikas); IV.  
tikras

presentia 1 buvimas; 
2 dalyvavimas

preservar saugoti
presidente 1 prezidentas;

2 pirmininkas
pressa 1 spauda; 2 presas;

3 skubėjimas
pressar spausti

esser pressate skubėti
presso 1 šalia; 2 prie
prestar skolinti

facer se prestar skolintis
preste 1 vikrus, guvus; 

2 pasiruošęs 
presto 1 paskola; 2 skolinys;

3 greitai
prestre kunigas
presupponer 1 tarti, manyti, 

spėti; 2 suponuoti
pretender 1 pretenduoti;

2 apsimesti; 3 melagingai 
tvirtinti

preter 1 išilgai; 2 be to; 
3 išskyrus; 4 priedo

prevenir   užkirsti kelią
previder numatyti, nuspėti (iš 

anksto)
previe 1 ankstesnis; 

2 pirmesnis
primari  pirminis
primavera pavasaris
primitivitate primityvumas
prime 1 pirmas; 2 geriausias; 

3 svarbiausias; 
primo  pirma, pirmiausia
principal  pagrindinis
prioritate  pirmenybė, 

prioritetas
prisa 1 sugriebimas,  

pagriebimas; 2 supratimas; 
suvokimas

prision kalėjimas
private 1 privatus; 2 asmeninis

pro 1 už; 2 dėl
probabile 1 tikėtinas, galimas;

2 spėjamas
probabilitate  tikimybė
probabilmente turbūt, galbūt, 

tikriausiai
probar  1 bandyti, mėginti;

2 stengtis
problema problema
proceder (process-) 1 tęsti 

(kelionę, kalbėti ir pan.); 
2 vystytis, vykti

processo procesas (t.p. teismo)
producer 1 gaminti; 2 apdirbti;

3 atkurti; 4 leisti; 5 sukelti
production 1 gamyba; 

2 produkcija
producto 1 produktas; 

2 gaminys
profession profesija
professor profesorius, 

dėstytojas
profito  1 pelnas; 2 nauda
profunde 1 gilus; 2 išsamus
profundor  gylis, gelmė
programma programa, planas

programma de studio 
studijų planas

progreder 1 vystytis; 
2 progresuoti

progresso 1 progresas; 
2 vystymasis

prohibir  drausti
projectar  1 projektuoti; 

2 planuoti, sudaryti, 
apgalvoti (planą)

promenada pasivaikščiojimas
promenar se (pasi)vaikščioti
promissa 1 pažadas; 

2 sužadėtinė
promitter (promiss-)  

(pa)žadėti
pronomine įvardis
pronunciar  1 (iš)tarti; 

2 kalbėti; 3 sakyti
proponer (proposit-) siūlyti
proposition pasiūlymas
proprie  nuosavas
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proprietate nuosavybė
proque [-kė] 1 kodėl; 2 todėl; 

3 nes
prosa proza
prospere 1 klestintis, 

sėkmingas; 2 vaisingas; 
3 turtingas; 4 palankus

prosperitate gerovė, 
klestėjimas

protection gynyba
protective apsauginis
proteger (protect-) ginti, 

saugoti
protestar protestuoti
protesto protestas
prova 1 įrodymas; 2 bandymas
provar  įrodyti
proverbio patarlė
provider  numatyti (iš anksto)
provisori  laikinas
provocar provokuoti
proxime 1 kitas, sekantis; 

2 artimiausias
prudente atsargus
psychologic psichologinis
public viešas, visuomeninis
publicar  1 publikuoti, viešinti;

2 skelbti spaudoje, spausdinti
publication publikacija, 

spausdinimas
public viešas
publico publika, visuomenė
puella mergaitė, mergytė
puera  mergina
pueril  vaikiškas, kūdikiškas
puero vaikinas
pugno kumštis
pulmon plautis
pulsar 1 stumti; 2 pulsuoti
pulvere 1 dulkės; 2 milteliai
pumpa 1 siurblys; 2 pompa
puncta 1 smaigalys; 

2 iškyšulys; 3 dyglys, 
spyglys

puncto 1 taškas; 2 punktas; 
3 esmė
puncto de vista požiūrio 
taškas

punir  bausti
pupa lėlė
purificar  gryninti, švarinti
pur  1 švarus; 2 grynas; 

3 smulkus

Q 
quadrate kvadratinis
quadrato kvadratas  
quadro rėmeliai
qual koks, kuris

le qual(es) pl (santyk. įv.) 
kurie dgs.

qualcosa kas nors (apie 
gyvūnus ir daiktus)

qualcuno kas nors, kažkas
qualcunque [-kė] 1 bet kuris; 

2 bet kas
qualitate 1 kokybė; 2 savybė
quando kada, kai
quandocunque [-kė] bet kada
quantitate kiekybė
quante kiek
quaranta keturiasdešimt
quarantesime 

keturiasdešimtas
quarte ketvirtas 
quarto ketvirtis 
quasi beveik
quatro keturi
que [kė] 1 kas, koks, kuris 

(apie gyvūnus ir daiktus); 
2 kad
lo que [kė] kurį

quecunque [kėkūnkė] bet kas 
(apie gyvūnus ir daiktus)

quem? ką?
querco ąžuolas
querela 1 skundas; 2 barnis; 

3 nepasitenkinimas; 
querelar 1 skųstis; 2 kivirčytis,

ginčytis
question klausimas
qui? [ky] kas?, kuris?
quiete 1 ramus; 2 tylus, tykus
quinte penktas
quitantia kvitas; gavimo 

patvirtinimas

quitar  palikti
quotidian 1 kasdieninis; 

2 įprastas

R
racia 1 veislė; 2 rasė
radice šaknis
radio 1 spindulys (t.p. mat.); 

2 radijas
rana 1 varlė; 2 rupūžė
rango eilė; greta
rapide greitas
rapidemente greitai
rar  retas
rasar skusti; ~ se skustis
rasorio skustuvas, skutyklė
rata norma, tarifas; tarifinis 

atlygis
ration  1 protas, išmintis; 

2 priežastis
haber ration būti teisiam

rational  racionalus, protingas, 
sumanus

rationar  samprotauti
ratto žiurkė
re I.  daiktas, dalykas; II.  dėl, 

(kalbant) apie
reaction reakcija

reaction in catena 
grandininė reakcija

realisation realizacija, 
įgyvendinimas, įvykdymas

recente nesenas
recentemente 1 neseniai; 

2 šiuo metu
reception 1 priėmimas, 

sutikimas; 2 gavimas; 
3 suvokimas

recerca 1 tyrimas; 2 paieškos
reciper (recept-) gauti
recognition pripažinimas
recognoscer 1 pripažinti; 

2 atpažinti; 3 žvalgyti
recommendar 1 pasiūlyti, 

patarti, rekomenduoti; 
2 palaikyti

recompensa apdovanojimas
recordar priminti
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rectangulo dkt. stačiakampis
recte tiesus
rectificar  1 išlyginti; 

2 ištiesinti
refrescar 1 atvėsinti; 

2 gaivinti(s), at(si)gaivinti; 
3 pastiprinti

refusa atsisakymas
refusar atsisakyti, nepriimti
refutar  paneigti, atmesti
regal karališkas
regalar 1 vaišinti(s); 

2 puotauti, švęsti
rege karalius
reger valdyti
regina karalienė
region 1 regionas, sritis; 

2 vietovė, kraštas
registrar  registruoti, įrašyti
registration 1 registracija; 

2 įrašymas; 3 fiksavimas
registro 1 (užrašų) žurnalas; 

2 registras; 3 sąrašas; 
4 svečių knyga

regno karalystė
regratiar  dėkoti
regrettabile apgailėtinas
regrettabilemente 1 gaila, 

nelaimei; 2 liūdna
regrettar  gailėtis
reguardar žiūrėti, stebėti
reguardo žvilgsnis
regula 1 taisyklė; 2 liniuotė
regular I.  reguliuoti; II. 1  

taisyklingas; 2 reguliarus
reimpler  pripildyti, užpildyti
relation santykis
relative santykinis, reliatyvus
relativitate  1 santykis; 

2 reliatyvumas
releger vėl skaityti
religion religija
remaner 1 pasilikti; 2 būti, 

(iš)likti
remar irkluoti
remarca pastaba
remarcabile (pa)stebimas, 

žymus, vertas dėmesio

remarcar 1 pastebėti; 2 sekti; 
3   duoti pastabą

remediar 1 išgydyti, pagydyti; 
2 ištaisyti; 3 pašalinti

remedio 1 vaistas; 2 priemonė
rememorar se prisiminti
remover 1 pašalinti; 2 perkelti
render 1 grąžinti; 2 suteikti, 

būti priežastimi
renta 1 pajamos; 2 renta
renunciar atsisakyti, atsižadėti
reparabile sutaisomas
reparar  taisyti, remontuoti 
reparation remontas, taisymas
repasto 1 valgis; 2 valgymas
reper šliaužti
repeter pakartoti
replicar  1 atsakyti; 

2 replikuoti; 3 suvynioti
reportar  1 pranešti, raportuoti;

2 pasakoti
reportero reporteris
reporto 1 pranešimas; 

2 raportas, ataskaita
reposar ilsėtis 
reposo poilsis
representante atstovas
representar 1 atstovauti; 

2 vaizduoti
reprimendar  priekaištauti
reprochar [-š-] priekaištauti
reproche [-š-] priekaištas
republica respublika
reservar 1 taupyti, atidėti 

atsargai; 2 rezervuoti, 
užsakyti

resider gyventi, turėti buveinę
resister 1 priešintis; laikytis; 

2 būti tvirtam, atspariam
resolute ryžtingas, 

nesvyruojantis, tvirtas
resolution sprendimas, 

nutarimas, rezoliucija
resorto spyruoklė
respectar gerbti
respecto pagarba
respectuose 1 garbus, 

gerbiamas; 2 mandagus

responder atsakyti
responsa atsakymas
responsabile 1 atsakingas; 

2 sąmoningas
ressource 1 išteklius, atsarga, 

resursai; 2 pramoga, 
išradingumas

restar likti (per daug)
restaurante restoranas
resto 1 likutis; 2 grąža
restringer (restrict-)  riboti
resultar 1 būti pasekme; 

2 baigtis (kuo nors)
resultato 1 rezultatas; 

2 pasekmė
retardamento vilkinimas, 

delsimas
retardo vėlavimas
rete tinklas
retener sulaikyti
retornar  1 grįžti; 2 grąžinti
retorno sugrįžimas
retro  atgal
reunion 1 susitaikymas, 

susijungimas (buvusių 
priešininkų ir pan.); 2 draugų
susitikimas, vakarėlis

revenir grįžti
revider 1 tikrinti, peržiūrėti; 

2 vėl matyti
a revider! iki pasimatymo!

revista 1 apžvalga; 2 žurnalas
revolutionario revoliucinis
rheuma reumatas
rhythmo  ritmas
ric  1 turtingas;  2 gausus
ricchessa 1 turtai; 

2 turtingumas
rider (ris-)  juoktis
riger  būti kietam, nelanksčiam
ri gide kietas, nelankstus
rigiditate  kietumas, 

nelankstumas
ri gide 1 kietas, nelankstus, 

sustingęs; 2 griežtas
rigor  kietumas, standumas

rigor del morte mirtinai 
kaustantis siaubas
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ris sg ryžiai dgs.
risco rizika
riso juokas
riviera upė
roba 1 drabužiai; 2 suknelė
rocca uola
rochetta raketa
rolar  riedėti
rolo 1 rulonas; 2 ryšulys; 

3 sąrašas, rejestras; 
4 velenėlis, velenas; 5 rolė, 
vaidmuo

ronde apskritas
rosa rožė
rosiero rožių krūmas
rota ratas
rubie raudonas
rui na griuvėsiai
rui to triukšmas
rumper (rupt-)  lauž(y)ti
ruptura  1 lūžis; 2 trūkis
rural  kaimo, kaimiškas
Russia Rusija
russe rusiškas 
russo 1 rusas; 2 rusų kalba

S
sabbato šeštadienis
sablo smėlis
sacco 1 maišas; 2 krepšys;

3 rankinė   
sacerdote kunigas
sage [(d)ž] 1 išmintingas; 

2 apdairus    
saison [sėzong] 1 sezonas; 

2 metų laikas
sal druska
sala salė
salario atlyginimas, uždarbis
salice karklas
salin 1 druskos, druskinis,  

druskingas; 2 sūrus
salon salonas
salsicia 1 dešra; 2 dešrelė
saltar 1 (pa)šokti;

2 susprogdinti; 3 praleisti
salto šuolis
salutar 1 sveikinti(s), 

pa(si)sveikinti; 2 atsisveikinti
salute 1 sveikata; 2 gėris, 

gerovė; 3 išgelbėjimas; 
4 sveikinimas
salute! sveikas!, labas!

salvage [(d)ž] I.  laukinis; II.  
barbaras, laukinis (žmogus)

salvar gelbėti
salvo 1 be to; 2 išskyrus
san 1 sveikas; 2 protingas; 

3 žvalus
sancte šventas, pašventintas
sanguine [-gwi-] kraujas
sanitate sveikata
saper 1 žinoti; 2 būti 

protingam
sapon muilas
sasir griebti
satis gana, pakankamai, 

užtektinai
satisfacer patenkinti
satisfaction pa(si)tenkinimas
satisfactori patenkinamas
scala 1 laiptai; 2 skalė; 3 muz. 

gama
scalia 1 lukštas; 2 žvynai; 

3 išorinė plėvelė
scander lipti (aukštyn)
Scandinavia Skandinavija
scandinavo skandinavas
scarpa 1 batelis, batas; 

2 šlaitas
scena scena
schola mokykla
scientia 1 mokslas; 

2 žinojimas
scientias social 
visuomeniniai mokslai

scientific mokslinis
scientista mokslininkas
scopa šluota
scopo tikslas
scriber (script-) rašyti
scriptor  rašytojas
scriptura  braižas
se save, sau
secal rugiai
secar pjauti

secretaria sekretorė
secretario sekretorius
secretariato sekretoriatas
secrete slaptas
secreto paslaptis
section 1 skyrius; 2 sekcija, 

sektorius
seculo amžius, šimtmetis
secunda sekundė
secundari antrinis
secunde 1 sekantis; 2 antras;   

3 palankus
secundo 1 pagal, sutinkamai; 

2 antra (vertus)
secur 1 saugus, nepavojingas;

2 įsitikinęs, tikras
sed 1 bet, o; 2 tarp kitko
sede sėdima / buvimo vieta
seder 1 sėdėti; 2 posėdžiauti; ~

se at(si)sėsti
sedia kėdė
seliger 1 išrinkti; 2 parinkti
sellar balnoti
semblar atrodyti
semi- (gr. hemi-) pus-, pusiau-
semine sėkla
semper / sempre 1 visada; 

2 vis
senior ponas
seniora ponia
senioretta 1 panelė; 2 mergina 
senso 1 jutimas, pojūtis; 

2 sąmonė; 3 prasmė, esmė; 
4 emocija

sentiero takas
sentimento 1 jausmas; 

2 emocija
sentir 1 jausti; 2 galvoti; 

3 suprasti; ~ se jaustis
separar atskirti
septanta septyniasdešimt
septe septyni
septembre rugsėjis
septimana savaitė
septimanal savaitinis
septime septintas
sequente sekantis, kitas
sequer sekti
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sera bus
serea būtų
serie serija, eilė
seriose rimtas
sero 1 serumas; 2 išrūgos; 

3 vėluma(s)
serpente gyvatė
serrar 1 užrakinti; 2 pjauti 

(pjūklu)
serratura spyna
servicio 1 tarnyba; 2 servisas; 

3 paslauga
servir 1 tarnauti; 2 būti vergu; 

3 paklusti
servitor 1 tarnas; 2 padavėjas, 

oficiantas, kelneris
session posėdis, sesija
seta 1 šilkas; 2 šeriai
sete troškulys
sever 1 griežtas; 2 rūstus
sex 1 šeši; 2 seksas
sexanta šešiasdešimt
sexantesime šešiasdešimtas
sexo lytis
sexte šeštas
si 1 taip; 2 jeigu

si... que [kė] toks... kad…
si nominate vadinamasis

sia 1 būk arba tebūnie; 
2 tartum
sia... sia... arba...arba...

sibilo švilpimas
siccar džiovinti
sic 1 sausas; 2 (prv.) taigi, taip
signar pasirašyti
signatura parašas
significantia reikšmė, svarba
significar 1 nurodyti; 2 žymėti;

3 reikšti; 4 išsakyti
signification reikšmė
signo 1 ženklas, signalas; 

2 antspaudas, parašas
silente tylus
silentio tyla
silva miškas
simia beždžionė
simile panašus
simple, simplice paprastas, 

lengvas
simular 1 apsimesti, dėtis; 

2 simuliuoti
sin be
sincer nuoširdus
singular 1 vienaskaita; 

2 pavienis
singule 1 vienas, vienišas; 

2 vienintelis; 3 atskiras
sinistre kairys
situate išdėstytas, išsidėstęs, 

esąs
situla kibiras
skeleto skeletas
sobrie blaivas
social visuomeninis, socialinis
socialismo socializmas
socialista 1 socialistas; 

2 socialistinis
societate 1 visuomenė; 

2 draugija  
socio 1 partneris; 2 draugas; 

3 sąjungininkas
sojorno [-(d)ž-] 1 buvimas; 

2 lankymasis
sol I.  saulė; II.  vienintelis; 

vienišas
solemne 1 iškilmingas; 

2 šventinis        
soler turėti įprotį; būti 
įpratusiam        

solide 1 tvirtas; 2 solidus
solitude vienatvė
solmente tiesiog, tik, vien
solo I. tiesiog, tik, vien; II. 1  

grindys; 2 žemė, dirva
solution sprendimas
solver (iš)spręsti, (iš)aiškinti
somno sapnas, miegas
somnolente mieguistas
son yra dgs.
sonar 1 skambinti; 2 groti; 3 

skambėti
facer sonar skambinti

soniar 1 svajoti; 2 sapnuoti
sonio 1 svajonė; 2 sapnas
sono 1 garsas; 2 balsas
soror sesuo

soror affin  brolienė, svainė, 
moša

sorta rūšis
sorte 1 burtas; 2 likimas
sortir  išeiti
sovente dažnai
sparniar taupyti
spatio 1 erdvė, kosmosas; 2 

laikotarpis
special specialus, nepaprastas, 

ypatingas, tam tikras
specialisar patikslinti, 

nustatyti, detalizuoti
 specialisar (se) 

specializuoti(s)
specie 1 rūšis, atmaina; 

2 prieskoniai
spectaculo spektaklis
spectar žiūrėti
speculo veidrodis
sperar tikėtis, laukti, viltis
spero viltis
spina 1 stuburas; 2 dyglys, 

spyglys
spinula smeigtukas
spirar  kvėpuoti
spirito  1 dvasia; 2 kvėpavimas
spisse storas, apkūnus
spongia kempinė 
sport 1 sportas; 2 būdv. 

sportinis
sportive sportinis
sr. (senior) p. (ponas)
sra. (seniora) p. (ponia)
srta. (senioretta) p. (panelė)
stabilitate pastovumas, 

stabilumas
stadio 1 stadionas; 2 stadija, 

etapas
stampar daryti įspaudą
standard standartas
standardisar standartizuoti
stanno alavas
star 1 stovėti; 2 laikytis; 

3 tilpti
station 1 stotis; 2 sustojimas

station ferrovial 
geležinkelio stotis
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stato 1 būklė; 2 valstybė
Statos Unite de America 

(SUA) būdv. Jungtinės 
Amerikos Valstijos (JAV)

statounitese būdv. amerikietis
statua statula
statuetta statulėlė
statura ūgis
stella žvaigždė, planeta
sternutar čiaudėti
stilo 1 pieštukas; 2 stilius

stilo (de graphite) pieštukas
stirpe 1 stiebas, kamienas, 

kotas;  kelmas; 2 grm.
(žodžio) kamienas

stomacho skrandis
stoppar 1 sustoti; 2 stabdyti
strata gatvė
strato sluoksnis
stricte 1 siauras; 2 ankštas
structura  struktūra
structural  struktūrinis
struer 1 statyti; tiesti (kelią); 

2 surengti; 3 sutvarkyti
studente studentas
studer 1 mokytis; 2 stengtis; 

3 siekti
studiar studijuoti
studio 1 stengimasis; 

2 siekimas; 3 mokymasis; 
4 tyrimas; 5 studija; 
6 studijos dgs.

stupide kvailas
su žr. sue
sub po; prie
subite 1 netikėtas; staigus; 

2 nelauktas 
subito 1 staiga; 2 iš karto
subjecto 1 subjektas; 

2 veiksnys; 3 dalykas
sublevar pakelti 
 sublevar se kilti
substantia 1 medžiaga; 2 esmė
substantivo daiktavardis
subtraher atimti
subvestimentos pl apatiniai 

drabužiai dgs.
succeder (success-) 1 sekti(s); 

2 pavykti; 3 eiti paskui
successo sėkmė, pasiekimas
succo sultys

succo de fructo vaisių sultys
succussa 1 smūgis; 2 virpulys
succuter kratyti
sucro cukrus
sud pietūs (pasaulio šalis)
sudor prakaitas
sue 1 jo, jos, jų; 2 predic. jo, 

jos, jų; savo
le sue (de ille) jo
le sue (de illa) jos
le sue jo, jos; jų (po dkt.)

suer siūti
sufficer užtekti, pakakti
suffixo priesaga, sufiksas
sufflar 1 (iš)pūsti; papūsti; 

2 sufleruoti
sufflo 1 šnabždesys, kuždesys; 

2 kvėpavimas; 3 dvelkimas
suffrentia kančia, kentėjimas
suffrer  kentėti
suger čiulpti
suggerer 1 įteigti, pakišti 

(mintį); 2 duoti suprssti, 
užsiminti; 3 pasiūlyti; patarti

suggestion 1 pasiūlymas; 
2 įtaiga

summa 1 suma; 2 kiekis
super 1 ant; 2 virš; 3 apie; 

4 viršuj; 5 į viršų
superar įveikti, nugalėti
superficie paviršius
superflue 1 atliekamas, 

nereikalingas; 2 per daug
superior 1 aukštesnis;

2 ankstesnis; 3 viršesnis, 
viršutinis

superpopulation gyventojų 
perteklius

suppa sriuba
supponer (supposit-) 1 spėti, 

tarti, manyti; 2 pakišti
supportabile 1 palaikomas, 

remiamas; 2 pakenčiamas, 
pusėtinas

supportar 1 pernešti;

2 palaikyti, paremti
supporto palaikymas, parama
supposition spėjimas
supprimer 1 numalšinti;

2 atsikratyti
supra 1 virš; 2 ant; 3 apie

in supra aukščiau
supreme aukščiausiasis
sur 1 ant; 2 apie; 3 virš
surprender nustebinti
surprisa 1 nustebimas;

2 staigmena, siurprizas
surrider (surris-) šypsotis
surriso šypsena
sustener 1 palaikyti; 2 paremti
susurrar 1 šnibždėti; 2 burgzti
susurro šnabždesys
svedese 1 švedas, -ė; 

2 švediškas; 3 švedų kalba
Svedia Švedija
syllaba skiemuo
sympathia 1 simpatija; 

2 palankumas
sympathic 1 simpatiškas; 

2 užjaučiantis; 3 malonus
syn- (gr. priešd.) = con- su-, 

są-
syndicato profsąjunga
synopse 1 apžvalga; 

2 suvestinė
systema sistema
systematic sistem(at)inis

T
tabaco tabakas
tabletta 1 lentelė (su užrašu); 

2 tabletė
tabula 1 stalas; 2 lenta

tabula a vender prekystalis  
tabuliero padėklas
tacer tylėti
tal 1 toks (pagal kokybę); 

2 panašus
taliar  pjauti
talon 1 kulniukas; 2 užkulnis; 

3 talonas
tamben taip pat
tamen 1 tačiau; 2 bet; 3 visgi
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tanger (tact-) 1 liesti; 2 apimti,
užvaldyti

tante toks (pagal kiekybę) 
 tanto 1 tiek; 2 tuo; 3 toks  

kiekis; 4 tik 
tanto… como… taip pat... 
kaip...

tapete 1 kilimas; 2 gobelenas;  
3 apmušalai

tardar  vėluoti(s)
tarde 1 vėlus; 2 vėlyvas
tardive 1 pavėlavęs; 2 per 

vėlus
tardo vėlai 
tasca 1 kišenė; 2 krepšelis
tassa puodelis, puodukas
tauro jautis
taxa mokestis
te tave, tau
technic  techninis, techniškas
technica technika
technico technikas
tecto 1 stogas; 2 lubos
tela 1 gelumbė; 2 drobė; 

3 audinys
telephonic telefoninis     
telephono telefonas

telephono mobile mobilusis 
telefonas

televider žiūrėti per televizorių
television televizija
televisor televizorius
temperamento temperamentas
tempesta audra
temporal laikinis, laiko
tempore 1 laikas; 2 meteor. 

oras, orai
tendentia tendencija; siekimas
tener 1 valdyti, turėti; 

2 (su)laikyti; 3 pasiekti
tenere 1 švelnus, minkštas; 

2 meilus; 3 skanus; 4 jaunas
tenta 1 palapinė; 2 tentas, 

uždanga
tentar 1 gundyti; 2 įkalbinėti; 

3 mėginti
tentativa bandymas, 

mėginimas

tenue 1 lieknas; 2 nevertas 
dėmesio, bereikšmis

termino  1 periodas, 
laikotarpis; 2 trukmė; 
3 terminas, žodis

terra  1 žemė; 2 šalis
terreno 1 sklypas; 2 aikštelė
terrer  (iš)gąsdinti
terri bile baisus, šlykštus
terror  1 baimė; 2 siaubas
tertie trečias
testimoniar liudyti
texer austi
texito audinys
texto tekstas
the arbata
theatral teatrališkas, teatrinis, 

sceninis
theatro teatras
thema tema
theoria teorija
these tezė
tilia liepa (medis)
timbro  1 pašto ženklas; 

2 spaudas
timer  bijoti, baimintis
timide drovus, bailus, baikštus
timiditate  baikštumas, 

bailumas
timor  baimė

timor del scena scenos 
baimė

tinta  1 rašalas; 2 atspalvis
tirar  traukti
tiratorio  stalčius
ti tulo titulas
toccar liesti
tocco (prisi)lietimas
tolerante tolerantiškas, 

pakantus
tolerantia tolerancija
tolerar  1 pakęsti; 2 toleruoti
tonar 1 griausti; 2 siausti
tonder kirpti
tonitro  griausmas
tono 1 tonas; 2 garsas
tormentar  kankinti
tornar  (pa)sukti

torno posūkis
torquer (tors-/tort-) sukti
torta  1 tortas; 2 pyragas
torto;  (haber) ~ klysti
tortuca vėžlys
tosto greitai, netrukus

plus tosto greičiau
total 1 visuotinis; 2 totalus
tote visas, sveikas, 

nesugadintas
totevia tačiau
toto viskas 

super toto galiausiai
tour  1 kelionė; 2 ekskursija
tourista turistas
trabe 1 sija; 2 gegnė
tracia pėdsakas
tractar  elgtis (su kuo nors)
tracto 1 traukimas; 2 traktas; 

3 smūgis; 4 bruožas
traducer 1 versti (iš kalbos į 

kalbą); 2 perkelti (per ką)
tragic tragiškas
traher (tract-)  1 traukti, vilkti;

2 vilioti
trainar  1 treniruoti; 2 tempti, 

vilkti
traino  traukinys
tranquille  ramus
trans per; anapus
trans- trans-
transir  1 pereiti; persmelkti; 

2 kirsti 
transmission perdavimas
transmitter  1 perduoti; 

2 persiųsti
transparente permatomas, 

skaidrus
transportar  1 pervežti; 

2 transportuoti
transporto 1 pervežimas; 

2 transportavimas
transversar kirsti (pereiti)
transverso; a ~ de 1 per; 

2 kiaurai, skersai
travaliar  dirbti
travalio  darbas
tremer drebėti
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tremular  drebėti, virpėti
trenta trisdešimt
trentesime trisdešimtas
tres trys
tresor 1 lobis, turtas, 

brangenybė(s); 2 iždas
tria ngulo trikampis
tribuna  tribūna
triste 1 liūdnas, nusiminęs; 

2 niūrus
tristessa liūdesys
tri tico kviečiai
troppe 1 nereikalingas, 

perdėtas; 2 per didelis
troppo per daug
trottoir  [trotwar] šaligatvis
trovar  rasti, pastebėti

trovar se būti
tu 1 tu; 2 tavo
tubo vamzdelis, tūbelė
tue predic. tavo
tulipan tulpė
tunc 1 tada, tuo laiku; 2 po to
turre  bokštas
tusse kosulys
tussir kosėti
typo tipas

U
ubi kur

a ubi kur(link)
de ubi iš kur

ubicunque [-kė] bet kur
ubique [-kė] visur
ulle 1 bet kas; 2 bet kuris; 

3 kažkoks, kuris nors; 4 kas 
nors
non ulle joks, nė vienas

ulterior  tolesnis
ultime paskutinis
ultra  be to

in ultra  dar
umbra šešėlis
un 1 vienas; 2 nežym. Artikelis

le un… le altere vienas kitą
unanime 1 vieningas; 

2 vienbalsis
unda banga

uniforme 1 tolygus; 
2 vienodas

union sąjunga
unir  (su)jungti, (su)vienyti
unitate vienybė
unite jungtinis, suvienytas
universitari universitetinis
universitate universitetas
universo visata
unquam 1 vieną kartą; 2 kada 

nors
urban miesto, miestiškas
urbe miestas
urgente 1 skubus; 

2 neatidėliotinas
usabile tinkamas, 

(pri)taikomas
usar 1 naudoti; 2 taikyti
usate naudojamas, vartojamas
uso 1 naudojimas, vartojimas; 

2 patyrimas; 3 taikymas
usque [-kė] 1 iki (apie laiką); 

2 iš karto
usque [-kė] a iki tol...kol
usque [-kė] nunc iki dabar

usual 1 įprastas; 2 paprastas
utensile instrumentas, įrankis
utile naudingas, tinkamas
utilisar  1 (pa)naudoti, 

(pa)vartoti; 2 utilizuoti
utilisator  naudotojas, 

vartotojas
uva vynuogės

V
va 1 es.l. nuo vader; 

2 vartojamas būs. laikui 
sudaryti (prieš vksmž.)

-va žymi būtąjį laiką
vacantias atostogos
vacca karvė
vacue tuščias
vader eiti
vage neaiškus, netikslus
valer 1 kainuoti; 2 būti 

sveikam; 3 galioti
valide 1 galiojantis; 2 stiprus, 

sveikas

valle slėnis
vallo (tvirtovės) pylimas
valor 1 vertė; 2 reikšmė
valuta 1 vertybė; 2 kaina
valvula 1 čiaupas; 2 vožtuvas
van tuščias; bergždžias
vapor garas
variar  įvairuoti, būti įvairiam
varie 1 įvairus; 2 kintantis
varietate 1 įvairovė; 2 atmaina
vasculo indas
vaso 1 vaza; 2 indas
vaste 1 milžiniškas; 2 erdvus, 

platus; didžiulis; 3 dykas, 
tuščias; nedirbamas, 
negyvenamas; 4 nuniokotas

vegetal 1 daržovė; 2 augalas
vehiculo 1 vežimas; 2 mašina; 

3 susisiekimo priemonė
vela burė
velo šydas
veloce greitas
velocitate greitis
vena 1 vena; 2 kraujagyslė
vender parduoti
vendita pardavimas
venditor pardavėjas
venditrice pardavėja
veneno nuodas                  
venerdi penktadienis
vengiar [-(d)ž-] keršyti
venir ateiti, atvažiuoti, atvykti
vento vėjas
ventre pilvas
ver 1 tikras; 2 ištikimas; 

3 pranašingas 
verbal 1 žodinis; 2 verbalinis;  

3 veiksmažodinis
verbo 1 žodis; 2 posakis, 

patarlė; 3 grm. veiksmažodis
verde žalias
verdura žalumynai, daržovės
vergonia 1 gėda; 2 sarmata
verificar  tikrinti
verisimile galimas, tikėtinas
veritate tiesa
verme kirminas, kirmėlė
versar pilti, lieti
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verso 1 link; 2 prieš, iki; 
3 eilėraštis

verter 1 sukti; 2 keisti
vespere vakaras

del vespere vakare
bon vespere! labas vakaras!

vestimentos drabužiai
vestir (se) 1 rengti(s); 

2 vilkti(s)
vetere 1 senas; 2 senovinis; 

3 padėvėtas
vetule senas
vexar erzinti
via [vyja] I. kelias, gatvė; II.  

prl. per
viage [-(d)ž-] 1 kelionė; 

2 pasivažinėjimas
viagiar [-(d)ž-] keliauti, 

važiuoti
vice 1 kartas; 2 eilė

a vices kartais
vicin gretimas, kaimyninis 
vicino kaimynas
victima 1 auka; 

2 nukentėjusysis
victor  nugalėtojas
victoria  pergalė
video video (magnetofonas)
vider 1 matyti; 2 žiūrėti
vigile budrus, nemiegąs
vil  pigus
village [-(d)ž-] kaimas
vincer (vict-) nugalėti
vino vynas
vintesime dvidešimtas
vinti  dvidešimt
viola žibuoklė
violente 1 stiprus; 2 įsišėlęs, 

audringas
viril  vyriškas, stiprus
virilitate  vyriškumas
viro  vyras
visar taikyti(s), siekti
viscose lipnus
vision vizija
visita 1 ap(si)lankymas; 

2 vizitas
visitar  (ap)lankyti, svečiuotis

vista 1 vaizdas; 2 reginys, 
regėjimas
a prime vista iš pirmo 
žvilgsnio
puncto de vista pažiūra, 
nuomonė 

viste que [kė] atsižvelgiant
vita 1 gyvenimas; 2 gyvybė
vital  1 gyvybiškas; 

2 gyvenimiškas; 
3 gyvybiškai svarbus

vite 1 sraigtas; 2 varžtas
vitro  1 stiklas; 2 stiklinė

in vitro  eksperimentinis, ”iš 
mėgintuvėlio”

vive 1 gyvas; 2 guvus; 3 žvalus
viver gyventi
vivificante 1 pagyvinantis; 

2 gaivus, gaivinantis
vocabulario leksika, žodynas
vocabulo žodis (paprastai 

žodyne)
vocal 1 balsis; 2 vokalinis
vocar šaukti, kviesti
vocation (pa)šaukimas
voce 1 balsas; 2 žodis; 3 muz. 

partija
volante 1 skrendantis; 

2 akimirksniu
volar skristi
volatile 1 skraidantis; 2 chem. 

lakus
voler norėti
volo skrydis
voluntari  savanoriškas
voluntarie noriai, mielai, su 
  džiaugsmu/malonumu
voluntate 1 noras, valia; 

2 ketinimas; sutarimas; 
volver (-volut-) suktis
vos 1 jūs; 2 jus, jums
vostre t.p. predic. jūsų
voto 1 (rinkėjo) balsas; 

2 įžadas, priesaika
vulgo I. liaudis; II.  paprastai
vulnerar  sužeisti
vulnere žaizda

W
wafla vaflis
wagon vagonas
walzer [valjcer] valsas
watta vata
WC tualetas, WC
west 1 vakarai; 2 vakarų
whiskey [wiski] viskis

X
xerox 1 kseroksas (aparatas); 

2 elektrografija
xylophono muz. ksilofonas

Y 
ya žinoma 
yachta jachta
yak jakas
yard jardas
yoga joga
yoghurt jogurtas
yogi jogas
ypsilon ipsilon, ygrekas 

(raidė)

Z
zebra zool. zebras
zelar pavyduliauti 
zelator sekėjas, šalininkas 
zelo uolumas, stropumas; 

užsidegimas
zelose 1 uolus, stropus;

2 veržlus; 3 įtarus, pavydus 
zelosia pavydas, 

pavyduliavimas;
zelote 1 šalininkas; 2 fanatikas
zenit zenitas
zephyro zefyras
zero nulis
zigzagar daryti zigzagus
zigzago zigzagas; laužtė
zodiaco astr. zodiakas, saulės 

kelias 
zona zona, juosta, sritis
zonal spec. zoninis, juostinis
zonalmente zonomis, 

juostomis
zonar dalinti į zonas, juostas
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zoo zoologijos sodas
zoologia zoologija
zoologic zoologinis
zoologo zoologas
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