A
azurový azur
blůza camisa
a e
až usque (a)
blýskání fulmine
a podle conforme
B
bobule baca
absolutní absolute
balíček pacco
bod notitia, puncto
absorbovat absorber (balík pacco
bodat piccar, punger
sorpt-)
banka banca
(punct-)
absurdní absurde
bankovka nota de banca
bohatství richessa
aby assi, pro
bar barra
bohatý ric
ačkoli ben que, benque
barva color
bohužel regratiar,
adieu adeo
bát se timer
regrettabilemente
adoptovat adoptar
bavit se amusar
bohyně dea
adresa adresse
bavlna coton
bojácný anxie, nervose
agenda agentia
bázlivý timide
bok latere
agitovat agitar
bdít vigilar
bolest dolor, injuria, pena
ahoj! nazdar! salute!
bědovat lamentar
bolet doler
akce action
běh cursa
bomba bomba
akceptovat acceptar
během durante
bota botta, scarpa
akt acto
benefit beneficio
bouře tempesta, tonitro
aktivní active, alacre
berla croc
brambora patata
aktuální actual
bez sin
bránit impedir
akutní acute
bez ohledu na malgrado
branže branca
alarm eveliator
bez záhybů lisie
brát prender (prens-)
ale ma, sed, tamen
bez zatáček recte
bratr fratre
ani jeden necun
bezpečný secur
brečet plorar
ani.. ani ni...ni
bezvýznamný legier [-džer] brloh foramine
ano si
běžet currer (curs-)
brýle berillos
apel appello
běžný currente, ordinari
brzy de bon hora, tosto
apelovat appellar
bidlo palo
břeh costa, latere, litore
aranžovat arrangiar [-džar], bílý blanc
břicho ventre
ordinar
bít batter
břitva rasorio
arestovat arrestar
bitka lucta
buď.. anebo sia...sia
argument argumento,
bitva battalia
buď...anebo o...o
disputa
bláznivý folle
budík eveliator, horologio
architekt architecto
bledý pallide
budoucí futur
armáda armea
blesk fulmine
budova edificio
asociace association
blízko apud, juxta
budovat construer (-struct-)
auto auto(mobile)
blízký familiar, stricte
buďte vítáni benvenite
autobus autobus
bližší ulterior
bůh deo
autor autor
blok bloco
buňka cellula
autorita autoritate
blond blonde
bydlet (v) habitar (in)
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bydliště domicilio
bylina herba
byt appartamento
být esser, exister, poter,
trovar se, vigilar
být schopen poter
bzukot susurro
C
caso v tom in tal
cca circa
celek complete
celý integre
cena costo, precio, premio,
valor
cena předplatného
quotisation
centrální central
centrum centro
cesta maniera, pista,
sentiero, tour, tracto, via
cestování viage [-dže]
cestovat viagiar [-džar-]
cestující passagero [-dže-]
cihla bricca
cíl scopo
cín stanno
cítit sentir (sens-)
citlivý sensibile
cívka bobina
cizí estranie
cizinec estraniero
co..? que...?
cokoliv quecunque
cosi alique, alque, qualcosa
cukr sucro
cvičení exercitio
cvičit exercitar
čaj the
čára linea
čas tempore

čas od času a vices
časně de bon hora
časopis jornal, revista
časově) ante
často sovente
častý frequente
čeho conscie (de)
čekat attender (-tent-)
čekat na attender, attender
(-tent-)
čelit opponer (-posit-)
čelo fronte
čepel lamina
čepelka rasorio
černý nigre
čerstvý fresc
červ verme
červený rubie
čest honor
čestný honeste
četba lectura
četný multe, numerose
čí cuje, de qui
čichat olfacer (-fact-)
čin acto
činit ager (act-)
činnost action, officio
číslice cifra
číslo numero
číst leger (-lect-)
čistit essugar
čistý clar, munde, nette
číše tassa
číšník servitor
článek articulo
člen membro, socio
členství quotisation
člověk homine, humano,
viro
čtenář lector
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čtvrtek jovedi
čtvrtý quarte
čtyři quatro
čtyřicet quaranta
D
ďábel diabolo
dálka distantia, lontan
další proxime, ulterior
dáma dama
daň taxa
dar presente
dárek dono
dařit se progreder (-gress-)
dát dar, donar
datum data
dav multitude, turba
dcera filia
debata debatto
dědeček granpatre
definovat definir
dech halito, sufflo
dechový laton
děkovat regratiar
dělat facer, facer (-fact-)
dělat pokroky avantiar
delegát delegato
delegovat delegar
delfín delphino
dělit divider (-vis-)
délka longitude
dělník obrero
demonstrovat demonstrar
den die, jorno
denní quotidian
department departimento
desátý decime
deset dece
design designo
deska platto
déšť pluvia

detail detalio
doktor medico
dětství infantia
dokud usque (a)
devadesát novanta
dole in basso
devátý none
dolní basse
devět novem
dolů a basso
díky gratias
doma in casa
dílo obra
domácnost domo
dirigovat diriger (-rect-)
domáhat se pretender (disk disco
tent/-tens-)
diskrétní discrete
domněnka conjenctura
diskurs discurso
domnívat se creder
diskuse discussion
domů a casa
diskutovat discuter (-cuss-) dopis invio, lettera, littera
disponovat disponer (dopisující correspondente
posit-)
doporučit recommendar
dítě infante
doprava circulation
divadelní theatral
doprovodit accompaniar
dívat se reguardar, spectar dopředu avante
divertimento diverse
dort torta
dívka puera
doručovatel postero
divoký feroce, salvage [- dosáhnout attinger
dže]
dospělý adulto, matur
dlouhý longe
dost assatis, bastante, satis
dluh debita
dostat obtener (-tent-)
dnes hodie
dostatečně assatis, bastante
dno fundo
dostatečný sufficiente
do a
dosud ancora
dobrá dunque
dotek tocco
dobrodružství aventura
dotýkat se toccar
dobrý bon
dovolený licite
dobře ben
dovolit lassar, permitter (dobýt capturar
miss-)
docela satis
dráha pista
dodat fornir, livrar
drahý a precio alte, car
dohad conjenctura
drát filo
dohoda accordo,
drkotat garrular
convention
droga droga
dohromady insimul
drtit rumper (rupt-)
dokázat provar
druh companion, genere,
dokonalý perfecte
sorta
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druhý secunde
družný social
držadlo ansa
držet retener (-tent-), tener
(tin-/tent-)
držet na uzdě incatenar
dřevo ligno, silva
dřít exercitar
dřív plustosto
dříve antea
dřívější ancian, anterior
dříví ligno, silva
důkaz prova
důležitý importante
dům casa, domo
dunět tonar
důraz accento
dusit se suffocar
důsledný consequente
důstojný digne
duše anima
dutina cave
důvěra confidentia, fide
důvěřovat fider
důvod argumento, causa,
occasion, ration
dvacet vinti
dvě duo
dveře porta
dvojí duple
dvojnásobek duple
dvůr corte
dýchat spirar, sufflar
dým fumo
džus succo
E
e jak…tak e...
edice edition
efekt effecto
efektivní effective

efektní theatral
hádat divinar
ego ego
hádka querela
ekonomika economisation hájit defender (-fens-)
elegantní elegante
hanět reprehender (-hens-)
elektrický electric
hazard hasardo
embryo embryon
házet jectar, lancear
emoce emotion
hedvábí seta
energie energia
hejno multitude
epocha epocha
historie historia
evidentní evidente
hlad fame
exaktní exacte
hladit polir
existovat exister
hladký lisie
explodovat exploder (-plos- hlas voce, voto
)
hlava capite
exterior exterior
hlavní capital, essayo
extract extracto
hledat cercar
extrémní extreme
hledět spectar
F
hlídka guarda
fakt facto
hloupý stupide
farma ferma
hluboký profunde
favorit favorite
hluchý surde
figura cifra
hluk ruito, strepito
fík fico
hmotný pesante
fixní fixe
hmyz insecto, musca
fixovat fixar
hnát hastar
flek macula
hnědý brun
forma fico, forma
hněv ira, rabie
formovat formar
hnít decader, putrer
formulář formulario
hnízdo nido
foukat sufflar
hnutí mysli affection
fráze phrase
hodina hora
fritovat frir
hodiny horologio
fronta cauda
hodit se convenir (-vent-)
G
hodně multo
generace generation
hodnota valor
geografický geographic
hodnotný digne
geologie geologia
hodný amabile
gramatika grammatica
hojný frequente, superflue
guma gumma
holit se rasar
H
holý nude
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hora collina, montania
horko calor
horký calide
horní část alto
horší pejor
hořet arder
hořký amar
host hospite
hostel albergo
hostitel hospitero
hotel hotel
houževnatý tenace
hovořit parlar
hra joco
hračka joculo
hranice frontiera
hrát (si) jocar
hrdina heroe
hrdost orgolio
hrdý fer
hrnec casserola, marmita
hrob tumba
hrobka tumba
hromadný abundante
hrot clavo, puncta
hrozba menacia
hroznové víno uva
hrozný horribile
hrubý grossier
hruď pectore
hruška pira
hřeben pectine
hřebík clavo
hřešit peccar
hřmění tonitro
hřmít tonar
hudba musica
hůl baston, croc
humánní human
humor humor

hůře pejo
hustý spisse
hvězda stella
hvízdot sibilo
hýbat mover (mot-)
chabý debile
chamtivost invidia
charakteristický
characteristic
chata cabana
chemický chimic
chlad frigor
chladný frigide
chlapec puero
chléb pan
chlopeň valvula
chodidlo pede
chovat se comportar
chránit defender (-fens-),
proteger (-tect-)
chřadnout marcer
chřipka influentia
chtít voler
chudý povre
chuť appetito, sapor
chutnat gustar
chůva infirmera
chyba error, falta, torto
chybět faller, mancar
chybovat errar
I
idea idea
idiom idioma
idiot idiota
ignorovat ignorar
ilustrace illustration
imperativ imperativo
importa nevadí non
indiskrétní indiscrete
indukovat inducer (-duct-)

infinitiv infinitivo
informovat advertir,
informar
iniciativa initiativa
inkoust tinta
inspirovat inspirar
instruovat instruer (-struct)
inteligentní intelligente
inter altere) i.a. (=
inženýr ingeniero
isto es) to je i.e. (=
J
já ego, io
jablko pomo
jak como
jak...tak quanto..
jak…tak si...como
jako como
jaký qual
jakýkoli qualcunque
jáma foramine
jaro primavera
jasný clar
jazyk idioma, lingua
je les, los
je/jsou? (otázka) esque
jed droga, veneno
jeden on, un
jediný singule
jednat ager (act-), tractar
jednoduchý elementari,
modeste, simple
jednou olim, unquam
jehla agulia
jeho le sue, su
jehož cuje
její le sue, su
jejich lor
jektat garrular
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jelikož a causa de
jemu le
jen solmente, solo
jeskyně cave
ještě ancora, etiam, totevia
jeviště scena
jevit se parer
jezero laco
jezírko stagno
ji la
jí (té) la
jídelníček menu
jídlo alimento, dinar, lunch
[-š], repasto
jih sud
jíl argilla
jim las, les
jim (neživotné) los
jiný altere, non mesmo,
varie
jíst mangiar [-džár]
jistě certo
jistý certe, secur
jít ambular, ir, marchar [-š], sequer (secut-), vader
(vas-)
jít nahoru ascender (-scens)
jít zpět retornar
již jam
již nikdy non ... plus
jméno nomine
jmenovat se appellar
K
k a, verso
k tomu al = a + le
kabát jachetta, mantello
kalhoty pantalones
kalkulovat calcular
kamarád companion

kámen petra
klinika clinica
konvertovat converter (kamion camion
klít blasphemar, jurar
vers-)
kanál gutture
klobouk cappello
konverzace conversation
kancelář bureau, officio
klouzat glissar
konzervovat conservar
kapesník pannello
km kilometro
kopat calcar, foder (foss-)
kapitán capitano
kniha libro
kopec collina
kapka gutta
knihovna bibliotheca
kopie copia
kapsa tasca
knoflík button
kopnout calcar
kárat reprehender (-hens-) koberec tapete
korelace correlation
karta carta
kocour catto
korigovat corriger (-rect-)
kartáč brossa
kočár carro
koruna corona
kartáček brossa
kohout gallo
kořen radice
karton carton
koláč torta
koření specie
kastrol casserola
kolaps collapso
kost osso
kašlat tussir
kolega collega
kostel ecclesia
káva caffe
kolekce collection
koš corbe
kavárna caffe
kolem circa, circum
košík corbe
kazatelna cathedra
koleno geniculo
košile camisa
každý cata, omne
kolidovat collider (-lis-)
koště scopa
kbelík situla
kolik quante
koulet volver (volut-/volt-)
kde ubi
kolík baston
koulet se rolar
kdekoli ubicunque
kolik …. tolik
koupat se baniar (se)
kdo qui
quanto...tanto
koupel banio
kdosi alcun, alcuno
kolo bicyclo, cyclo, rota
kouř fumo
kdy quando
kombinovat combinar
kouřit fumar
kdykoli quandocunque
komický comic
kousat morder (mors-)
když si
komín camino
kousek pecia
kláda ligno
komplet complete
kousnutí morsura
kladivo martello
komunikovat communicar kozačka botta
klást přízvuk accentuar
konat ager (act-), frequentar krabice cassa
klávesa tono
koncil consilio
kráčet ambular, marchar [klenot joiel
konec fin
š-]
klepy commatrage [-že]
konečný final
krajina paisage [-dže-],
klesat cader (cas-),
konference conferentia,
region
descender (-scens-)
congresso
král rege
klevety commatrage [-že] kongres congresso
královna regina
klíč clave, tono
konto conto
království regno
klid pace
konvence convention
krám boteca, magazin
klidný calme, quiete, sobrie konvenovat convenir (krása beltate
klika ansa
vent-)
krásný belle
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krást robar
krát vice
krátký breve, curte
kráva vacca
krb camino, focar
krém crema
kresba designo
krev sanguine
kritický critic
kritika critico
krize crise
krk collo
krok passo
kroutit torquer (tors-/tort-)
kruh circulo
krunýř scalia
krutý atroce, cruel, sever
krýt coperir (-pert-)
křičet critar
křídlo ala
křik crito
kříž cruce
který qual, que
kuchyň cocina
kulatý ronde
kultivace cultura
kultivovat cultivar
kultura cultura
kůň cavallo
kupé comparar,
compartimento
kupovat comprar
kuráž corage [-dže]
kurt corte
kurz curso
kus pecia
kůže corio, pelle
kvalifikovaný habile
kvalita qualitate
kvantum quanto

kvap haste
květina flor
kvitance cognoscentia
kyselina acido
L
láhev bottilia
lakomý avar
láska amor
laskavost favor
latina latino
latinský latino
látka drappo, tela
lavice banco
laxní laxe
led glacie
leginy calcea
lehký legier [-džer], leve
lék droga, medicamento
lékař medico
lekce lection
lépe melio
lepenka carton
lepidlo colla
lepit collar
lepší melior
les foreste, silva
lesk fico
lesknout se polir
lest fraude
let volo
letadlo avion
létat volar
letní estive
léto estate
levný a precio basse
levý leve
lež mentita
ležet jacer
lhát mentir
libový magre
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líce gena
líčit pinger (pict-)
lid populo
lidé gente
lidský human
lidstvo gente
limit limite
limitovat limitar
líný pigre
list folio
lístek billet
listonoš postero
lišit se variar
literatura literature
litovat regrettar
loď nave
loupit robar
lovit chassar [š-]
luk arco
luxus luxo
lůžko lecto
lžíce coclear
M
malba pictura
málo pauc, poc
malovat pinger (pict-)
malý micre, parve
manifestovat manifestar
manžel marito
manželka marita
mapa carta
marný van
máslo butyro
maso carne
mást confuser (-fus-)
matematika mathematica
material materia
mateřský maternal
matka matre
měď cupro

medicina medicina
měkký molle, tenere
měnit cambiar, variar
menší minor
menu menu
měření mesura
měsíc luna, mense
měsíčně mensual
město citate, urbe
městský urban
metat lancear
metoda methodo, modo
mezi inter
mezi jiným i.a. (=
mezinárodní international
mi me
míč balla
mikro micre
milión million
milovaný příbuzný nepote
milovat amar
milý affabile, amabile,
sympathic
mimo extra, foras, ultra
mimořádný extraordinary
mince moneta
mínění opinion, pensata
minerál mineral
minimum minimo
mínit opinar
minout passar
minulý passato
minus minus
minuta minuta
mír pace
míra grandor, mesura
mírný modic, molle
mísit miscer (mixt-)
místo loco, placia, posto

mít haber, habre ration,
posseder (-sess-), tener
(tin-/tent-)
mít cenu valer
mít názor opinar
mít rád amar
mít strach timer
mít ve zvyku soler
mixovat miscer (mixt-)
mládí juventute
mladík juvene
mladý juvene
mlčet incatenar su lingua,
tacer
mléko lacte
mlha nebula
mlhovina nebula
mluvčí orator, porta-voce
mluvit parlar
mlýn molino
mně me
mnoho multo
mnohý multe
mnout fricar
množství abundante
mobilní mobile
moc potentia
moci poter
mocný forte
móda moda
moderní moderne
modlit se precar
modrý azur
moment vice
moře mar
mosaz laton
most ponte
motouz corda
moudrý prudente, sage [dže]
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moucha musca
mouka farina
mozek mente
možná forsan
možný possibile
mrak nube
mrtvý morte
mrznout gelar
mrzutost enoio
můj mi
mumlat murmurar
muset deber
mušle scalia
muž homine, viro
mužský mascule
my nos
mýdlo sapon
mysl mente
myslet pensar
myslet si imaginar
myšlenka idea, pensata
mýt se lavar
mzda paga
N
na a, super, sur
na shledanou adeo
nabádat admoner
nabídka offerta
nabídnout offerer (-fert-)
nábytek mobiles
nad super, supra
nadávat blasphemar
nadbytečný superflue
naděje spero
nádoba marmita, situla
nadpis titulo
nádraží station
nadšený enthusiastic
nádvoří corte
nafouknout inflar

nafukovací míč ballon
náhle subito
náhlý subite
nahoru in alto
nahradit cambiar
nahrávat registrar
nahý nude
najít trovar
nakazit infectar
náklad carga, costo
nákladák camion
nákladný car
nakolik quanto
naléhavý acute, urgente
nalézat se trovar se
nám nos
námaha effortio
náměstí placia
namítat objectar
námitka appello
namočit immerger (-mers-)
naopak al contrario
napadení attacco
nápadný remarcabile
napálit dupar
napodobit imitar
nápoj bibita
napomínat admoner
napravit remediar
napravo dext(e)ra
napůl semi
národ nation, populo
narodit se nascer (nat-)
narození nascentia
naříkat lamentar
nás nos
násilný violente
následně posterior
následovat za sequer
(secut-)

naslouchat ascoltar
nejasný obscur
nastat apparer
nejhorší pessime
nástin synopse
nejlepší optime, superior
nastoupit ascender (-scens- nejméně al minus
)
nejmenší minime
nástroj instrumento, laton, největší maxime
medio, organo, utensile nejvyšší bod culmine
nástupiště platteforma
někam jinam alterubi
náš nostre
někde jinde alterubi
natáhnout extender (-tens-) někdo alcun, alcuno, alicun
natahovat tender (tens-)
někdy a vices, unquam
navigovat navigar
několik plure
návod programma, technica nemluvný mute
návrh suggestion
nemoc maladia, morbo
navrhnout proponer (nemocnice hospital
posit-)
nemocný malade
návštěva visita
nemožný impossibile
navštívit visitar
němý mute
názor opinion
nenávist odio
naživu vive
není důležité non
ne no, non
není-liž pravda? nonne?
ne- non
neobvyklý inusual
ne vice non ... plus
neočekávaná událost
nebe celo
accidente
nebezpečí periculo
neočekávaný inexpectate
nebo o
nepochybný indiscutibile
neboť nam
nepořádek disordine
něco alique, alque, qualcosa nepoužitelný inusabile
nedávný recente
nepříjemný disagradabile
neděle dominica
nepřítel inimico
nediskutabilní indiscutibile nepřítomný absente
nedostatek manco
nervózní nervose
neduh affection
nesmírný vaste
negovat negar
nesnadný difficile
negramotnost
nesnáz difficultate
analphabetismo
nespočetný innumerabile
nehledě na salvo
nést portar, supportar
nehoda accidente
nestejný non mesmo
nechat lassar
netrpělivý impatiente
nějaký alcun, ulle
neuspokojivý disagradabile
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neuvěřitelný idiota
nevolnost maladia, morbo
nevyhnutelný inevitabile
nezapomenout memorar
nezbytnost necessitate
nezbytný essayo
nezdvořilý grossier
nezletilý minor
neznámý incognite
nezpracovaný crude
než que
něžný tenere
nic nihil
nicméně tamen
ničit guastar
nikdo necun, nemo
nikdy nunquam
nízký basse
noc nocte
nocleh albergo
noha gamba, pede
norma regula
normální regular
nos naso
not filo
notebook quaderno
notes bloco
novinka nova
noviny jornal, periodico
nový nove, recente
nudit forar
nudný enoiose
nula nulle, zero
nutnost necessitate
nutný necessari
nůž cultello
nyní nunc, ora
O
o super
oba ambe(s)

obálka inveloppe
obvinit accusar
obava dubita, pavor
obvyklý usual
občan cive
obyčej costume
občerstvit se refrescar
obyčejný ordinari, usual
obdivovat admirar
obývací pokoj salon
období periodo, saison
obyvatel habitante
obdržet reciper (-cept-)
obžalovat accusar
obec village [-dže]
ocas cauda
oběd dinar, lunch [-š],
oceán oceano
prandio
ocel aciero
obejít transir
ocenění laude
obejmout imbraciar
ocenit appreciar, estimar
oběť victima
očekávat expectar
obhajoba appello
od ab, de, desde, ex
obhajovat defender (-fens-) od (koho, čeho) del (de +
obchod boteca, commercio,
le)
magazin, negotio
od koho de qui
obilí grano
od té doby depost
objednat commandar
odbor departimento
objekt objecto
oddaný fidel
objevit discoperir (-pert-) oddech pausa
objevit se apparer
oddělení appartamento,
oblast area, campo, region
comparar
oblečení roba, vestimento oddělëní compartimento
obléknout se vestir
oddělit separar
obličej facie
odejít exir, partir, sortir
oblouk arco
odeslat expedir
oblý ronde
oděv habito
obr gigante
odhadnout estimar
obraz pictura
odhodlaný resolute
obrázek imagine
odjet partir
obrovský enorme
odjezd partita
obrys synopse
odkrýt discoperir (-pert-)
obří gigante
odlišný differente, varie
obsah contento
odloučit divider (-vis-)
obsahovat continer (-tent-) odložit postponer (-posit-)
obsluha camerero, servitor odměna premio
obtíž enoio, pena
odmítnout refusar
obtížný difficile
odpírat opponer (-posit-)
obvinění blasmo
odpoledne postmeridie
10

odporovat contradicer (dict-)
odpověď responsa
odpovědět replicar,
responder (-spons-)
odpovědný responsabile
odpovídající
correspondente
odrůda specie
odstoupit ceder (cess-)
odtažitý distante
odvaha corage [-dže]
odvahy discoragiar [-džar]
odvážit se osar
odvážný brave
odvodit hereditar
odvozovat derivar
odvrátit averter (-vers-)
oficialita autoritate
oheň foco, incendio
ohled respecto
ohniště focar
ohnout fleeter (flex-)
ochotně voluntarie
okamžik momento
okamžitě immediate
oklamat trair
okno fenestra
oko oculo
okolí ambiente
okolnost circumstantia
okolo circum
okouzlit captivar
olej oleo
olovo plumbo
omezit limitar
omluva pardono
omluva omluvit excusa
omyl error, torto
on ille

ona illa
osten spina
onen ille
ostrov insula
oni illes
ostuda vergonia
ono illo, on
osud destino, fortuna, sorte
ono (neos. zájm.) il
osvěžující vivificant
ono je il ha
osvojit si adoptar
ony illas
ošetřovatelka infirmera
opačný contrario, opposite ošklivý fede
opadat disfoliar
otáčet girar, volver (volutopak opposito
/volt-)
opakovaně frequentar
otázka question
opakovaný frequente
otec patre
opakovat repeter, revider (- otevřený aperte
vis-/-vist-)
otevřít aperir (-pert-)
opasek cinctura
otírat fricar
opatřit fornir
otočit tornar, verter (vers-)
opět de novo
otrávený ebrie
opice simia
otravný enoiose
opilý ebrie
otřes succussa
opomenout negliger (-lect-) ouško ansa
opona cortina
ověřit verificar
opravdový seriose
ovládat dominar, governar
opravit corriger (-rect-),
ovládat se continer (-tent-)
reparar
ovoce fructo
oprávněný licite
označit marcar
opustit abandonar, lassar, oznámení annuncio
quitar, sortir
oznámit declarar
orátor orator
P
orgán organo
pád cadita
organizovat organisar
padat cader (cas-)
originál origine
padesát cinquanta
ořech nuce
pádit currer (curs-)
osel asino
pach odor
oslavovat celebrar
pak alora, postea, tunc
osm octo
paličatý contrario
osmdesát octanta
paluba bordo, frontiera
osmý octave
pan senior (sr.)
osoba homine, persona
pán maestro
osobn ipse
panenka pupa
ospalý somnolente
paní dama, seniora (sra.)
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panicky panico
papír papiro
paprsek radio
pár par
pardon pardono
párek salsicia
park parco
parkovat parcar
part parte
partie partito
partner socio
párty partita
pás cinctura
pásek banda
páska ligamine
pata talon
pátek venerdi
páteř spina
patro etage [-dže]
patřit appertiner, pertiner
pátý quinte
paže bracio
péci cocer (coct-)
péče cura
pečovat tractar
peklo inferno
peníze moneta, pecunia
perfektní perfecte
perla perla
pes can
pěst pugno
pěstovat cultivar
pěšky ambular
pět cinque
pevnost fortalessa
pevný firme, fixe, solide
píchat piccar
pila serra, serreria
pila (podnik) serreria
pile diligentia

pilný diligente
pírko pluma
písek sablo
píseň canto
pískot sibilo
písmeno littera
pít biber
plachta vela
plachý timide
plamen ardor, flamma
plan plano
plánovat projectar
plastický plastico
plášť mantello
plat paga
plátek lamina
platit pagar
plavat natar
plazit se reper (rept-)
pláž costa
pláží plagia
plechovka latta
plést texer (text-)
pleť cute
plnit plenar
plný plen
plochý plan, platte
plošina platteforma
plout flottar
plynoucí currente
plýtvat guastar
pneumatika pneu
po (časově) desde
pobřeží costa, litore
pobyt sojorno
pocit sentimento
pocta honor
počasí tempore
počítač computator
počítat calcular, contar
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pod in basso, infra, sub
podařit se succeder (-cess-)
podél preter
podivuhodný meraviliose
podlaha solo
podle secundo
podmínka condition
podnik interprisa
podniknout interprender (pris-)
podobný affin, simile
podpatek talon
podpěra trabe
podpis signatura
podpora appoio
podporovat sustener (-tent)
podpůrný auxiliar
podřadný inferior
podst.jm. substantivo
podstatný essential
podvést dupar
podvod fraude
podzim autumno
pohlaví genere, sexo
pohled vista
pohlednice carta
pohltit absorber (-sorpt-)
pohodlný confortabile
pohoštění intertenimento
pohřbít interrar
pohyb circulation
pohyblivý nábytek mobile
pohybovat se mover (mot-)
pocházet derivar
pochodovat marchar [-š-]
pochvala laude
pochybnost dubita
pochybovat hesitar
pojmenovat appellar

pokladna cassa
popsat describer (-script-)
pokladní cassera
populace population
poklička coperculo
populární popular
pokoj camera
porovnávat comparar
pokolení generation
pořádek ordine
pokorný humile
poschodí etage [-dže]
pokožka cute
poskytnout prestar
pokračovat avantiar,
poslat inviar
continuar
poslední ultime
pokrok avantia, progresso posluchačstvo auditorio
pokrývka tapete
posluchárna auditorio
pokrývka hlavy cappello posmívat derider (-ris-)
pokud quanto
posmívat se derider (-ris-)
pokus essayo, tentativa
postel lecto
pole campo
postoupit ceder (cess-)
poledne mediedie, meridie postrádat mancar
polekat espaventar
postrašit espaventar
polévka suppa
postup avantia, cursa,
polibek basio
methodo
policie policia
postupný gradual
polička planca
postupovat progreder (polovina medie, medietate,
gress-)
semi
poškodit nocer
položit mitter (miss-), poner poškození damno
(posit-/post-)
pošta posta, posto
polykat glutir
poštovní známka timbro
pomáhat servir
pot sudor
pomalu lente
poté depost, post
pomalý lente, pigre
potěšení gaudio
poměr circumstantia
potíž difficultate
pomoc adjuta
potlesk applauso
pomocný auxiliar
potok rivo
pomstít vengiar [-žár]
potrubí tubo
pondělí lunedi
potřebovat besoniar
ponořit immerger (-mers-) potvrdit affirmar, establir
ponožka calcetta
poučit instruer (-struct-)
popel cinere
používat usar, utilisar
poplést confuser (-fus-)
povaha natura,
popřít contradicer (-dict-),
temperament
negar
pověřit delegar
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pověsit appender
povídka conto
povinnost carga
povolat advocar
povrch superficie
povzbudit incoragiar [džar]
povzdech suspiro
povznést elevar, levar
pozdě in retardo, tarde
později postea, posterior
pozdní tarde
pozdrav salute
pozemek terreno
pozice posto
poznamenat notar
poznámka notitia
pozor attention
pozornost attention, cura
pozorný attentive
pozvat invitar
pozvolný gradual
požadovat demandar,
exiger (-act-), peter
požár incendio
práce labor, obra, travalio
pracovna bureau
pracovní stůl bureau
práh limine
praktický practic
pramen puteo
prapor bandiera
prášek pulvere
praštit frappar
prát lavar
pravděpodobný probabile
pravdivý justo, ver
pravdu habre ration
právě solmente
pravidelný regular

pravidlo regula
právo derecto, jure
pravý authentic, dext(e)re,
genuin
prázdniny vacantia(s)
prázdný vacue
preferovat preferer
president presidente
prezence presentia
priorta prioritate
prkno planca
pro pro, verso
problém problema
probudit se eveliar
proč proque
prodat vender
prodej vendita
produkovat producer (duct-)
produkt producto
profesor professor
program agentia,
programma
prohlásit affirmar
procházet se promenar
procházka promenada
projevit exercer
projít passar, transir
prominout excusar
pronajmout si locar
pronásledovat chassar [š-]
propustit dimitter (-miss-)
prosba prece
prosím per favor
prosit precar
prospěch avantage [-dže],
beneficio
prostírání drappo
prostor spatio
prostředek medio

prostředí ambiente
předešlý previe
prostřednictvím per
především primo
protější opposite
předcházet preceder (-cessprotest protesto
)
proti contra
předmět cosa, objecto,
protiklad opposito
subjecto, thema
proto..aby a fin de
přední anterior
proto…že a fin que
předplatit si abonar
protože a causa, nam,
předplatitel abonato
proque
předpokládat supponer (proudit fluer (fluct-)
posit-)
provádět guidar
představit presentar
provaz corda
představit si imaginar
provést exequer (-ecut-)
předstírat pretender (-tent/provinit se offender (-fens-) tens-)
provokovat provocar
předvádět demonstrar
provoz circulation
předvést exequer (-ecut-)
prs pectore
přehánět exaggerar
prst digito
přejít converter (-vers-)
prsten anello
překážet embarassar,
pršet pluver
impedir, incatenar
prudký feroce, salvage [- překážka barriera
dže], violente
překvapení surprisa
průměr media
překvapit surprender (-prisprůměrný modic
)
průmysl industria
přeložit introducer (-duct-),
prut virga
traducer (-duct-)
pružina resorto
přenášet transmitter (-missprvní prime
)
přání desiro
přepážka cortina
přát si desirar, voler
přepych luxo
přátelsky amical
přerušit interrumper (-ruptpřátelský cordial
)
před antea
přes malgrado, trans
před (místně i ante
přesný correcte, exacte,
před časem olim, retro
justo
předci genitores, parentes přestat cessar
předejít evitar, preceder (- přestávka pausa
cess-), prevenir (-vent-) přesvědčit convincer (-victpředem in avantia
)
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převládat dominar
příběh historia
přiblížit se approchar [-š-]
příbuzenský vztah affin
příčina causa
přičinlivost industria
přičinlivý diligente
přidat adder
přídavné adjectivo
přídavné jméno adjectivo
přihodit se occurrer
příchuť sapor
příjem invenito
příjemný agradabile
přijet arrivar
přijít venir (vent-)
přijmout acceptar
přikázat commandar
příklad exemplo
příležitost occasion, vice
příliš troppo
přímka linea
přímý directe, recte
přinést apportar, portar
přínos effecto
přinutit fortiar
případ caso, evento
připojit adder
připomenout rememorar
přípona suffixo
připravený preste
připravit preparar
připustit admitter (-miss-),
recognoscer (-gnit-)
příroda natura
příručka manual
přísahat jurar
přísloví proverbio
přísný rigide
přispět contribuer (-tribut-)

přistát atterrar
přístav porto
přistoupit approchar [-š-]
přístroj apparato
příští proxime
přitahovat attraher(tract-)
přitažlivý attractive
přítel amico, camerada
přítomnost presente
přívětivý affabile
přízeň favor
příznivý agradabile
přizpůsobit adaptar
přizvat advocar
přízvuk accento
psací stůl scriptorio
psát scriber (script-)
pšenice frumento, tritico
pták ave
pudr pulvere
půjčit prestar
půjčit si facer se prestar
půl medie
půlka medietate
punčocha calcea
pusa basio
putovat vagar
původ origine, radice
původní ancian, authentic
pýcha orgolio
pyšný fer
pytel sacco
R
rada consilio
radio radio
radost gaudio
radovat placer
radovat se placer
rakovina cancer
rameno humero
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rámus ruito, strepito
rána colpo
rande incontro
rank rango
ráno matino
rčení phrase
recepční cassera
redukovat diminuer
registr registro
registrovat registrar
regulovat regular
reklama annuncio
relativní relative
reportáž reporto
rest reposo, resto
restaurace restaurant
ret labio
retro retro
revidovat revider (-vis-/vist-)
rezervovat reservar
risk hasardo
riziko risco
roční annual
rodiče genitores, parentes
rodina familia
roh angulo
rok anno
rokle gutture
roura tubo
rovněž anque, etiam,
tamben
rovnováha balancia
rovný plan, platte, recte
rozbíjet taliar
rozbít fracassar, franger
(fract-), rumper (rupt-)
rozčílit agitar
rozdíl differentia
rozdílný differente

rozehnat disperger (-spers-) rvačka lucta
rozervat lacerar
ryba pisce
rozhlas emission
rybník stagno
rozhodnout concluder (- rýč pala
clus-), decider (-cis-)
rychle presto
rozhodnutí decision
rychlost velocitate
rozhodující critic
rychlý alacre, rapide
rozkaz ordine
rýpat foder (foss-)
rozkazovací imperativo
ryzí genuin
rozlišovat distinguer (řád ordine
stinct-)
řada cauda, rango
rozložení dissolution
řeč discurso, lingua
rozmanitý diverse
řečniště cathedra
rozptýlit disperger (-spers-) řeka fluvio, riviera
rozpustit funder (fus-)
řemeslo mestiero
rozsáhlý large
řešení resolution, solution
rozsvítit accender
řešit solver (solut-)
rozšířit extender (-tens-)
řetěz catena
roztrhat lacerar
řetězec catena
roztrhnout finder (fiss-)
řezat secar (sect-)
rozum senso
řezník macellero
rozumět comprender (říci dicer (dict-), narrar
prens-)
řídit commandar, conducer
rozumný rational, sage [(-duct-), diriger (-rect-)
dže]
S
rozvážný sobrie
s con
rozvíjet disveloppar
s kapacitou capace
rub dorso
sad parco
ručit garantir
sako jachetta
ručně pracovat manear
sál sala
ruční manual
sám ipse, mesme, sol
ruka mano
samčí mascule
rukavice guanto
samozřejmý evidente
rukopis manuscripto
sát suger (suet-)
růst augmentar, crescer
saze fuligine
rušit disturbar
sbírat colliger (-lect-)
rušný occupate
scéna scena
různý diverse
scenérie paisage [-dže-]
růže rosa
sdružení association
růžový keř rosiero
se (u zvr.sloves) se
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se zpožděním in retardo
sedadlo sede, sedia
sedět seder (sess-)
sedm septe
sedmdesát septanta
sedmý septime
sekat taliar
sekera hacha [-š-]
sekunda secunda
selhat faller
semeno semine
sen sonio
seno feno
seriózní grave
sérum sero
servis servicio
sestávat consister
sestavit compilar
sestra soror
sestupovat descender (scens-)
sešit quaderno
setkání incontro
setkat se incontrar
sever nord
sex sexo
sezóna saison
shodovat se consentir (sens-)
shromáždění assemblea
schodiště scala
schopný capace, habile
schovat celar
schůze session
schválit approbar
sídlo sede
síla fortia, potentia
silný forte, solide
síň camera
síť rete

skákat saltar
skála rocca
skládat se z consister de
sklenice vitro
sklidit ganiar
sklízet colliger (-lect-)
skompletovat completar
skončit cessar
skoro quasi
skromný humile, modeste
skrýt celar, interrar
skrz a transverso (de), per,
trans
skupina banda, equipa,
gruppo
skutečnost facto
skvost joiel
skvrna macula
slabý debile
sladký dulce
sláma palea
slaný salin
sláva fama
slavit celebrar
slavnostní solemne
slavný celebre
sledovat reguardar
slepovat collar
slepý cec
slib promissa
slíbit promitter (-miss-)
sloučit unir
sloup palo
sloužit servir
sloveso verbo
slovíčko vocabulo
slovní verbal
slovník dictionario,
vocabulario
slovo parola

složení quadro
souladu conforme
složit compilar
soused vicino
sluha camerero
sousední presso, vicin
slunce sol
soustředit concentrar
slušný rational
souvztah correlation
služba servicio
spánek somno
slyšet audir
spát dormir
slza lacrima
spěch haste
smát se rider (ris-)
spěchat hastar
smažit frir
splatit render
směna cambio, commercio, spodek fundo
excambio
spodní basse, inferior
směnit cambiar
spojený juncte
směr curso, direction
spojit adjunger (-junct-),
směs mixtura
combinar, connecter (smeták scopa
nex-), junger (junct-),
smích riso
unir
smrt morte
spokojenost satisfaction
smutek lucto
spokojený contente
smutný triste
společně insimul
smyčka nodo
společník companion
smysl senso
společnost compania,
smysluplný sensate
societate
snad forsan
společný commun, juncte
snadný facile
sport sport
snaha tentativa
sportovní utkání partita
snídaně jentaculo
spravedlivý juste
snídat jentar
spravedlnost justitia
sníh nive
správný bon, correcte, juste
snížit abassar, bassar
srazit se collider (-lis-)
sobota sabbato
srážet discoragiar [-džar]
sociální social
srdce corde
sorta sorta
srdečný cardiac, cordial
současný actual
srst pelle
součet amonta, conto
srub cabana
soudce judice
stačit bastar
soudit judicar
stadion stadio
souhlas accordo
stadium stadio
souhlasit consentir (-sens-), stálý constante, firme
convenir (-vent-)
stanice station
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stanovit constatar, establir střenka ansa
starodávný antique
stříbro argento
starožitný antiquate
stříhat tonder (tons-)
starý ancian, vetere, vetule student studente
stát pais, star, stato, valer studený frigide
stát (cena) costar
studium studio
stát se devenir, evenir (studovat studiar
vent-), occurrer
stůl tabula
statečný brave
stupeň grado
stavba quadro
styl stilo
stavět construer (-struct-) suchý sic
stávka exopero
sukně gonna
stěhovat se mover (mot-) sůl sal
stejného mínění de accordo suma amonta
stejný mesmo
supeň nota
stěna latere, muro
surovina materia
stěží a pena
surový crude, cruel
stěžovat si planger (planct-) sušit siccar
stín umbra
sval musculo
stížnost querela
svatba maritage [-dže]
sto cento
svatý sancte
století seculo
svazovat ligar
stopa pista, tracia
svědek teste
stoupat montar
svět mundo
strach pavor, timor
světlo lumine
strana latere
světlovlasý blonde
strana (polit.) partito
světový mundial
stránka pagina
svěží fresc
strašný horribile, terribile svíčka candela
strava alimento
svit lumine
stráž guarda
svítit brillar
striktní stricte
svléci disvestir
strkat pulsar
svobodný libere, singule
strom arbore
syn filio
strop tecto
synovec nepote
stručný breve
sýr caseo
struktura structura
šálek tassa
střed centro, media, medio šarm charme [š-]
středa mercuridi
šat habito
střecha tecto
šaty roba
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šeď gris
šedesát sexanta
šedý gris
šéf chef [š-]
šepot halito, susurro
šeredný fede
šest sex
šestý sexte
šílený folle
šíp flecha [-š-]
šipka flecha [-š-]
šířka transverso
šít suer (sut-)
škála scala
škoda damno
škola schola
škrábat fricar
šlehačka crema
šok choc [š-]
špatný mal
špendlík spinula
špinavý immunde
šplhat montar
šroub vite
šťastný contente, felice
šťáva succo
štědrý generose
štěstí fortuna
štíhlý magre
štít scuto
šunka gambon
švitořit garrular
T
tabák tabaco
tabule platto, tabula
táhnout tender (tens-), tirar,
traher (tract-)
tajemný mysteriose
tajemství secreto
tajný secrete

tak assi, tanto
tak… jako tanto...como
tak…že si...que
také anque, etiam, tamben
takový tal
taktní discrete
taktovka baston
talíř platto
tam ibi
tanec dansa
taška sacco, tasca
tát funder (fus-)
taxi taxi
tě te
team equipa
téci fluer (fluct-)
teď ora
tedy alora, dunque, per
consequente
tehdy tunc
technik ingeniero
technika technica
tekoucí currente
telefón telephono
telefonovat telephonar
televize television
tělo corpore
těm las
téma thema
téměř quasi
temný obscur
ten (určitý člen) le
ten i ten e...e
tenký tenue
tento iste
tentýž mesme
teplý calide
teprve usque (a)
terén terreno
těsně u a presso de

těšit se (z čeho) fruer
trápit molestar
(fruct-) (de)
trasa tracia
těšit se (z čeho) fruer (fruct- tráva herba
)
tremer tremular
text texto
trénovat exercitar, trainar
těžko a pena
trestat punir
těžký pesante
trh mercato
ti te
tribuna tribuna
ticho silentio
trn clavo, spino
tichý quiete, silente
trní spino
tisíc mille
trochu un poco
tisk jornal, periodico, pressa troufat osar
tisknout imprinter (-press-), trpělivý patiente
pressar
trpět suffrer
tišit calmar
trvalý constante
tito iste
trvat durar, restar
titul titulo
třást succussa, succuter (tkanina texito
cuss-)
tkát texer (text-)
třást se tremular
tlačit premer (press-),
třebaže ben que, benque
pulsar
třepat succussa
tlačítko button
třes succussa
tleskat applauder (-plaus-) třetí tertie
tlustý grasse, spisse
tři tres
tmavomodrý blau
třicet trenta
to illo, lo
třída classe
to stačí assatis
třít fricar
tolik quanto
tučný grasse
tolikerý tante
tudíž per consequente
tón tono
tuhý rigide, sever
tonout necar
tuleň phoca
topení calefaction
túra tour
topit se necar
turné tour
totéž lo mesme
tušení conjenctura
toto isto
tušit divinar
totožný identic
tužka stilo
touha sete
tvar forma
toužit desirar
tvář facie, gena
továrna fabrica
tvořit construer (-struct-),
tragický tragic
crear
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tvrdý dur
ukončit concluder (-clus-),
tvůj le tue, tu
finir
ty tu
ukořistit capturar
tyč palo, trabe
ulice strata
tyčka virga
umělý artificial
týden septimana
umění arte
týkající se affaire, re
umístit mitter (miss-)
týkat se concerner
umřít morir (mort-)
tzv. si-nominate
úmysl plano
U
unavený fatigate
u apud
uniknout escappar
ubohý povre
univerzita universitate
ubrus tela
univerzitní universitari
ubytování albergo
upadat decader, putrer
úcta respecto
upevnit fixar
uctívat adorar
úplet texito
účastnit se adjunger (-junct- úplně satis
)
úplný integre
účelný practic
uplynulý passato
účet note
uposlechnout obedir
učit inseniar
upoutat captivar
učit se apprender
upozornit advertir
učitel maestro
upravit adaptar
událost evento
upravovat formar
úděl carga, sorte
uprchnout fugir
úder colpo
úprk fugita
úderník martello
upřednostňovat preferer
udeřit frappar
urazit offender (-fens-)
údolí valle
urážka offensa
udržovat mantener,
určit definir, determinar,
sustener (-tent-)
marcar
úhel angulo
určitě certo
ucho aure
určitý certe
uchopit sasir
určovat disponer (-posit-)
uchovat conservar, retener úrodný generose
(-tent-)
úroveň grado, nivello
ukázat ducer (duct-),
urychlit fortiar
indicar, monstrar,
úsek tracto
presentar
úsilí effortio
uklidňovat calmar
usilovat tentar
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uskutečnit realisar
úsměv surriso
usmívat se surrider (-ris-)
usnadnit facilitar
usnout addormir
úspěch successo
uspět superar
uspokojovat sufficer
uspokojující conveniente
uspořádat arrangiar [-džar],
disponer (-posit-), ordinar
ústa bucca
ústní verbal
ustrašený anxie, inquiete
ústřední central
usychat marcer
ušetřit salvar, sparniar
uštknout punger (punct-)
utéci fugir
útěk fugita
úterý martedi
útočit attachar [-š-]
útok attacco
uvadat marcer
uvázat fleeter (flex-)
uvážit considerar
uvést do rozpaků
embarassar
uvěznit arrestar
uzavřít concluder (-clus-)
uzel nodo
uznat admitter (-miss-),
recognoscer (-gnit-)
užitečný utile
užitek uso
užití empleo
V
v in, intra
v důsledku per consequente

v souladu conforme, de
accordo
v souladu s secundo
v takových případech in
tal casos
vagón carro
váha peso
valit rolar
válka guerra
vánoce Natal
varhany organo
varovat admoner
vařit cocer (coct-)
vařit se bullir
váš vostre
vášeň rabie
váza vaso
vázanka ligamine
vázat ligar
vážit pesar
vážný seriose, sever
včas de bon hora
včera heri
vděčný grate
vdova vidua
ve spěchu pressate
ve věci re
ve velkém abundante
věc caso, cosa
večer vespere
večeře cena
věda scientia
vědět cognoscer (-gnit-),
saper
vedle apud, juxta
vědom si conscie (de)
vědomí conscientia
vedoucí capital, chef [š-]
věhlas fama
vejce ovo

vejít entrar
věk etate
velikost grandor
velký grande, large, magne
venkov campania
venkovan compatriota
venku foras
věnovat dar, dedicar, donar
věrný fidel
věrohodně de facto
veřejnost publico
veřejný public
věřit creder, fider
veselit se gauder (de)
veselý allegre
veslovat remar
vesmír spatio, universo
vesnice village [-dže]
vest ducer (duct-)
vést conducer (-duct-),
guidar
věšet pender (-pens-)
větev branca
větší major
vězení prision
věž turre
vhodný apte, conveniente
vchod entrata
více plus
vícerý plure
víčko coperculo
vidět vider (vis-/vist-)
vidět se znovu revider (vis-/-vist-)
vidlička furchetta
vina blasmo, culpa
vinný culpabile
víno vino
vinout girar
víra fide
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viset pender (-pens-)
vítězství victoria
vítr vento
vláda governamento
vládnout governar, reger
vlajka bandiera
vlak traino
vlákno filo
vlastní proprie
vlastnictví proprietate
vlastník maestro
vlastnit appertiner, posseder
(-sess-)
vlastnost affection,
qualitate
vlasy capillos
vlhký humide
vlídný affabile
vlna lana, unda
vlnění unda
vně extra
vnímavý sensibile
vnitřní interior
vnitřní hlas conscientia
vnuk nepote
voda aqua
volant volante
volat appellar, critar, vocar
volný laxe, libere
vonět olfacer (-fact-)
vozidlo vehiculo
vpřed avante
vrátit retornar
vrátit se revenir
vrhat jectar
vrchol puncta, scopo
vrstva strato
vršek bordo
vrtat forar
vřídlo fonte, puteo

vřít bullir
vstávat levar
vstoupit entrar
vstupenka billet
všechno toto
všeobecný general
všichni omne, tote
všimnout si remarcar
všude ubique
vteřina secunda
vtip burla, joculo
vtipkovat jocar
vůči verso
vůl bove
vůle voluntate
vůně odor
vůz carro
vy vos
vybava mobiles
vybrat eliger (elect-),
seliger (-lect-)
vybuchnot exploder (-plos)
vyčerpat exhaurir (-haust-)
výdaj costo
vydání edition
vydat editar, render
vyděšený panico
vydržet supportar
vyhladovět affamar
vyhlásit declarar
výhled vista
vyhnout se evitar
výhoda avantage [-dže]
vyhrát superar
východ est, exito
vychovávat educar
výchozí basic
vyjádření expression

vyjádřit exprimer (-press-), vyváznout escappar
impressionar, manifestar vyvinout devenir
vyjednávání negotio
vyvrcholení culmine
výjimečný rar
výzkum recerca
výjimka excepte
vyznačit indicar
vykonávat exercer
vyznačovat distinguer (výkřik crito
stinct-)
vyléčit remediar
vyznamenat distinguer (výlet viage [-dže]
stinct-)
vymačkat exprimer (-press- významný magne
)
vzácný rar
výměna cambio, excambio vzadu detra
vyměnit cambiar
vzdálenost altitude,
výmluva appello
distantia
vynikající excellente
vzdálený distante, longe
výpis extracto
vzdát se abandonar
vyplnit reimpler
vzdělaný intelligente
vyplývající consequente
vzduch aere
vyprávět contar, narrar
vzdychat suspirar
vyprázdnit exhaurir (vzhledem k tomu viste que
haust-)
vzhůru vigilar
vyrábět producer (-duct-) vzít prender (prens-)
výraz expression
vznášet flottar
výroba industria
vzorec cifra
vysílání emission
vzpřímený erecte
vysílat transmitter (-miss-) vzrušit agitar
výsledek resultato
vzteklý furiose
vyslovit exprimer (-press-) vztyčený erecte
vyslovovat pronunciar
vztyčit eriger (-rect-)
vysmívat se derider (-ris-) vždy sempre
vysoký alte
Z
vystrašit terrer
z de, ex
vysvětlit explicar
z manželství affin
výška altitude, alto
za detra, post, preter, ultra
výtažek extracto
za prvé primo
vytřít essugar
zábava divertimento,
vytýkat reprochar [-š-]
intertenimento
vyučovat inseniar
zabezpečit assecurar
využít emplear
zabít occider (-cis-)
využití uso
zabránit averter (-vers-)
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zabrat occupar, sasir
zabývat se čím occupar se
de
zacílit visar
záclona cortina, velo
začátek initio
začít comenciar
záda dorso
zadarmo gratuite
záhadný mysteriose
zahájit comenciar
zahrada jardin
zahraničí estraniero
zahrnout includer (-clus-)
zahrnovat coperir (-pert-)
zachovat reservar
zachránit salvar
zájem interesse
zajisté naturalmente
zajistit assecurar, garantir
zájm. neurč. un
zájmeno pronomine
zakázat prohibir
základ base, fundo
základna base
základní basic, elementari
zákon jure, lege
záležet na importar
záliba affection
záloha avantia
zámek serratura
záměr plano, voluntate
zaměstnání empleo
zaměstnat emplear
zamýšlet intender (-tent-/tens-)
zaneprázděný occupate
zanícený zelo
západ west
zápal ardor

zapálený zelo
zbavit odvahy discoragiar
zapálit accender
[-džar]
zapamatovat si memorar zbořit destruer (-struct-)
zapisovat registrar
zboží merce
zapojit connecter (-nex-) zbožňovat adorar
zapomenout oblidar
zbraň arma, fusil
zapříčinit causar
zbýt remaner
zapříčinit hlad affamar
zbytek reposo, resto
zárodek embryon
zbývat restar
zář lumine
zdárný prospere
zařídit ordinar
zdát se parer, semblar
zářit brillar
zde hic
zásilka invio
zde je ecce
zaslat mandar
zdědit hereditar
zasloužilý digne
zdraví sanitate
zastavit arrestar, haltar,
zdravit salutar
stoppar
zdravý san
zastrašit discoragiar [-džar] zdroj fonte, origine
zástup turba
zdržet se continer (-tent-)
zástupce delegato
zdůraznit accentuar
zasvětit dedicar
zdvořilý cortese, polite
zatáčka curva
ze srdce cardiac
zatímco durante que
zeď muro
zátka valvula
zelenina legumine, verdura
závan sufflo
zeleninový vegetal
zavazadlo bagage [-že-]
zelený verde
závazek debita
země pais, solo, terra
zavěsit appender
zestručnit abbreviar
zavést inducer (-duct-)
zevnějšek exterior
závěť voluntate
zhroucení collapso
zavinovačka bobina
zima frigor, hiberno
závist invidia
získat ganiar, obtener (závoj velo
tent-)
zavřít clauder (claus-),
zítra deman
serrar
zívat oscitar
zavřít ústa incatenar su
zjistit constatar
lingua
zklamat disappunctar
záznam disco
zkoumat examinar
zbavit funkce dimitter (- zkoušet examinar, probar
miss-)
zkouška essayo, examine
23

zkrátit abbreviar
zkřížit passar
zkušenost experientia
zlato auro
zlobit molestar
zločin crimine
zloděj fur
zlomenina fractura
zlost ira
zlost rabie
zlý mal
zmařit disappunctar
změna cambio
změnit converter (-vers-),
tornar, verter (vers-)
zmenšit diminuer
zmínit se mentionar
zmizet disparer
značka nota
znalec judice
znalost cognoscentia
znamenat significar
znamení signo
známka note
známý familiar
znát cognoscer (-gnit-),
saper
znepokojovat disturbar
zničit destruer (-struct-),
fracassar
znít sonar
znovu de novo
zoologie zoologia
zpátky retornar
zpívat cantar
zpožděně retardamento
zpoždění retardo
zpožděním in retardo
zpráva message[-dže],
reporto

způsob imperativo,
maniera, modo
způsobilý capace
zradit trair
zralý matur
zranění injuria, vulnere
zranit nocer, vulnerar
zrcadlo speculo
zrno grano
zrušení dissolution
zrychlit accelerar
zřejmý clar
zsinalý pallide
ztráta perdita
ztratit disparer, perder
zub dente
zuřivý furiose
zůsobit causar
zůstat remaner, restar
zvážit considerar
zvedat sublevar
zvedat se levar
zvědavý curiose
zvednout elevar, levar
zvelebit aggrandir
zveřejnit editar, publicar
zvětšit adder, aggrandir
zvíře animal
zvířecí animal
zvítězit vincer (vict-)
zvládnout manear
zvláštní curiose, special
zvolit eliger (elect-), seliger
(-lect-)
zvon campana
zvonek campana
zvonit sonar
zvuk sono
zvyk costume
zvyknout si accostumar
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zvýšit augmentar
Ž
žába rana
žádat demandar, peter,
precar
žádný nemo, ulle
ždímat torquer (tors-/tort-)
že que
že? nonne?
železnice ferrovia
železo ferro
želva tortuca
žena femina
ženský alt alto
žert joco
židle sedia
žíla vena
žít viver
žít (v) habitar (in)
žito secale
živit nutrir
život vita
živý vive
žízeň sete
žlutý jalne
žolík joco

