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ANTAŬPAROLO 
 
        La vortareto estas destinita por la personoj 
komencantaj lernadon. Estas cele limigita la 
kvanto de vortoj nur al tiuj uzataj en ĉiutaga 
vivo. Ankaŭ iliaj signifoj estas unuopaj, por ne 
tro ŝarĝi la memoron de lernanto. Kvalito de la 
lingvo estas ne nombro de vortoj, sed ebleco de 
ilia transformado.  
        La vortareto ne enhavas la fakajn vortojn, 
kiuj dum la komenca etapo ne estas necesaj. 
Progresantoj laŭ bezono trovos la fakajn vor-
tarojn. Ambiciaj personoj mem trovos solvon 
aldonante la esperantajn finaĵojn al la latinaj no-
moj ekz: filogenezo, mutacio. 
        La sekreto de Esperanto estas, ke la vortojn 
oni kreas mem, havante malgrandan provizon de 
ili en la memoro. El kelkaj gramatikaj formoj oni 
elektis unu, por ne grandigi la vortareton kontraŭ 
ĝia nomo. La transitivaj verboj bezonantaj aku-
zativon estas signitaj per /tr/. Leganto post 
ekkono de finaĵoj: de substantivo �o, de adjek-
tivo �a, de adverbo �e, ŝanĝos mem unu formon 
en alian. 
Ekzemplo: fort-o 
                  fort-a 
                  fort-e 
        Ne estas ankaŭ la vortoj ĝenerale konataj 
kaj similaj al la polaj vortoj kiel: ambicio, banko, 
deklaracio, doktrino, sukceso. 
 
        Mi esperas, ke la minimuma provizo de 
vortoj estos la unua ŝtupo por interkompreniĝo 
kaj korespondado dum la vojo al la plena posedo 
de la lingvo. 
Dezirante sukceson! 
                

Danuta Kowalska

PRZEDMOWA 
 
        Słowniczek przeznaczony jest dla osób za-
czynających naukę. Celowo ograniczono ilość 
wyrazów tylko do tych używanych w życiu co-
dziennym. Również ich odpowiedniki są poje-
dyncze, aby zbyt duża ilość nie obciążała pa-
mięci uczącego się. Zaletą języka nie jest ilość 
słów, ale zdolność przekształcania ich.  
       Nie uwzględniono słownictwa z dziedzin 
naukowych, które na tym etapie nie jest ko-
nieczne. Zaawansowani w razie potrzeby znajdą 
fachowe słowniki. Ambitni znajdą rozwiązanie 
sami, dodając esperanckie końcówki do nazw 
łacińskich np. filogenezo, mutacio. 
        Na tym polega sekret Esperanta, że słowa 
tworzy się samemu, mając malutki ich zasób w 
pamięci. Z wielu form gramatycznych wybrano 
przeważnie jedną, aby nie powiększać zbytnio 
słowniczka wbrew jego nazwie. Czasowniki 
przechodnie, wymagające biernika oznaczono 
literami: /tr/. Czytelnik po poznaniu końcówek: 
rzeczownika �o, przymiotnika �a, przysłówka �
e, sam potrafi zamienić jedną formę na drugą. 
Przykład: fort-o=siła, 
                fort-a=silny 
                fort-e=silnie 
       Nie zamieszczono też wyrazów ogólnie 
znanych i podobnych w języku polskim jak: 
ambicio, banko, deklaracio, doktrino,sukceso. 
 
       Mam nadzieję, że ten minimalny zasób 
słownictwa będzie pierwszym stopniem do poro-
zumienia się i korespondencji i w drodze do cał-
kowitego opanowania języka. 
Życzę powodzenia! 
                

Danuta Kowalska
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A
abdomeno brzuch 
abomeni brzydzić się 
aboni /tr/ prenumerować 
abunda obfity 
acida kwaśny 
aĉeti /tr/ kupować 
adiaŭi /tr/ żegnać 
admoni /tr/ upominać 
adolta dorosły 
adverbo przysłówek 
adversa przeciwny 
aero powietrze 
afabla uprzejmy 
afekta przesadny 
afero sprawa 
agi działać 
agnoski /tr/ uznawać 
agrabla miły 
aĝo wiek (życia) 
...ajn ...kolwiek 
akcepti /tr/ przyjmować 
akiri /tr/ uzyskać 
 almozo jałmużna 
akra ostry 
aktiva  czynny 
akurata dokładny 
akuzi /tr/ oskarżać 
akvo woda 
al do 
aleo aleja 
alia inny 
alta wysoki 
aludi wzmiankować 
alumeto zapałka 
amaso masa, tłum 
ami /tr/ kochać 
amiko przyjaciel 

aneksi /tr/ przyłączać 
ankaŭ także 
ankoraŭ jeszcze 
antaŭ przed 
aparta osobny 
aparteni należeć 
apenaŭ zaledwie 
aperi zjawiać się 
apogi /tr/ wspierać 
aprezi /tr/ oceniać 
apud przy, obok 
aranĝi /tr/ urządzać 
arbo drzewo (żywe) 
arbusto krzew 
ardi żarzyć się 
aroganta bezczelny 
artikolo artykuł 
ascendi iść w górę 
aserti twierdzić 
asocio związek 
aspekti wyglądać 
atendi czekać 
atenti uważać 
atesti świadczyć 
atingi /tr/ osiągać 
atrakcia atrakcyjny 
atribui /tr/ przypisywać 
aŭ albo, lub 
aŭdi /tr/ słyszeć 
aŭdaca zuchwały 
aŭskulti /tr/ słuchać 
avo dziadek 
avantaĝo korzyść 
avara skąpy 
averti /tr/ ostrzegać 
avida chciwy 

 
 
 
 
 

B
babili gawędzić 
balbuti jąkać się 
baldaŭ wkrótce 
baloti głosować 
bari /tr/ zagradzać 
barbo broda 
bati /tr/ bić 
bebo niemowlę 
bedaŭri /tr/ żałować 
bela ładny 
besto zwierzę 
bezoni /tr/ potrzebować 
biero piwo 
bildo obraz 
birdo ptak 
blanka biały 
blinda niewidomy 

blovi dmuchać, wiać 
blua niebieski 
boato łódź 
boji szczekać 
boli wrzeć 
bombono cukierek 
bona dobry 
botelo butelka 
bovo byk 
brako ramię 
branĉo gałąź 
brasiko kapusta 
brava dzielny 
breto półka 
briko cegła 
brili błyszczeć 
broso szczotka 
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brui hałasować 
bruli /tr/ palić 
bruna brązowy 
bukedo bukiet 

bulko bułka 
buŝo usta 
butero masło 
butono guzik

 
 
 
 
 

C
cedi /tr/ ustępować 
celi celować 
cent sto 
cerbo mózg 

certa pewny 
cetera inny 
civito społeczność

 
 
 
 
 

Ĉ
ĉagreni /tr/ martwić 
ĉambro pokój 
ĉampano szampan 
ĉantaĝi /tr/ szantażować 
ĉapo czapka 
ĉapelo kapelusz 
ĉar ponieważ 
ĉarma uroczy 
ĉe u 
ĉelo komórka 
ĉemizo koszula 
ĉeno łańcuch 
ĉerko trumna 
ĉesi /tr/ przestać 

ĉevalo koń 
ĉia każdy 
ĉial z każdego powodu 
ĉiam zawsze 
ĉie wszędzie 
ĉiel w każdy sposób 
ĉielo niebo 
ĉies każdego 
ĉifono szmata 
ĉio wszystko 
ĉiom każda ilość 
ĉirkaŭ dookoła 
ĉiu każdy 
ĉu czy

 
 
 
 
 

D
danci /tr/ tańczyć 
danĝero niebezpieczeństwo 
danki dziękować 
daŭri trwać 
de od 
decidi /tr/ postanawiać 
dediĉi /tr/ poświęcać 
defendi /tr/ bronić 
deklivo zbocze 
dekstra prawy 
demandi /tr/ pytać 
densa gęsty 
dento ząb 
destini /tr/ przeznaczać 

determini /tr/ określać 
detrui /tr/ burzyć 
devi musieć 
deziri /tr/  życzyć, pragnąć 
diferenco różnica 
digno godność 
dika gruby 
diligenta pilny 
dimanĉo niedziela 
diri /tr/ powiedzieć 
diskuti dyskutować 
diveni /tr/ odgadywać 
diversa rozmaity 
dividi /tr/ dzielić
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E
eĉ nawet 
eduki /tr/ kształcić 
edzo mąż 
egala równy 
eksciti /tr/ podniecać 
ekskurso wycieczka 
ekster poza 
ekvilibro równowaga 
ekzakta ścisły 
ekzemplo przykład 
ekzisti istnieć 
el z 
elekti /tr/ wybierać 
en w 

enigmo zagadka 
enui nudzić się 
episkopo biskup 
erari błądzić 
escepti /tr/ wyłączać 
esperi /tr/ mieć nadzieję 
esplori /tr/ badać 
esprimi /tr/ wyrażać 
esti być 
estimi /tr/ poważać 
estro kierownik 
evento wydarzenie 
eviti /tr/ unikać

 
 
 
 
 

F
facila łatwy 
fajro ogień 
fako dział 
fali padać 
familio rodzina 
fari /tr/ robić 
farti czuć się 
favora łaskawy 
feliĉa szczęśliwy 
femuro udo 
fendi /tr/ łupać 
fenestro okno 
fermi /tr/ zamykać 
festo święto 
fidi ufać 
fidela wierny 
fiera dumny 
fiksi /tr/ umacniać 
filo syn 
fini /tr/ kończyć 
fingro palec 
firma trwały 
fiŝo ryba 
flanko strona 
flari /tr/ wąchać 
flava żółty 
flegi /tr/ pielęgnować 
fleksi /tr/ giąć 
floro kwiat 

flui płynąć (woda) 
flugi latać 
flustri /tr/ szeptać 
foiro targ 
folio liść, kartka 
fono tło 
fondi /tr/ fundować 
fonto źródło 
for daleko 
forgesi /tr/ zapominać 
forko widelec 
forta mocny 
fosi /tr/ kopać 
frakasi /tr/ gruchotać 
frambo malina 
frapi /tr/ uderzać 
frato brat 
fripono łotr 
fromaĝo ser 
frosto mróz 
froti /tr/ trzeć 
frua wczesny 
frukto owoc 
frunto czoło  
fuĝi uciekać 
fulmo błyskawica 
fumo dym 
fundo dno 
fuŝi /tr/ partaczyć

 
 
 
 
 

G
gaja wesoły 
gardi /tr/ pilnować 
gasto gość 
genocido ludobójstwo 

gento plemię 
germano Niemiec 
glacio lód 
glaso szkło 
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glata gładki 
gliti ślizgać się 
globo kula 
gluti /tr/ połykać 
golfo zatoka 
gorĝo gardło 
grado stopień 
granda duży 
grasa tłusty 
grava ważny 

grio kasza 
griza szary 
groŝo grosz 
grundo gleba 
gulaŝo gulasz 
gurdo katarynka 
gusto smak 
guto kropla 
gvidi /tr/ prowadzić

 
 
 
 
 

Ĝ
ĝangalo dżungla 
ĝardeno ogród 
ĝemi jęczeć 
ĝeni /tr/ krępować 
ĝenerala ogólny 
ĝentila grzeczny 

ĝi ono 
ĝis aż do 
ĝoji cieszyć się 
ĝui rozkoszować się 
ĝusta właściwy

 
 
 
 
 

I
ia jakiś 
ial dla czegoś 
iam kiedyś 
ie gdzieś 
iel jakoś 
ies czyjś 
ili oni, one 
imposto podatek 
impreso wrażenie 
impulso bodziec 
incendio pożar 
inciti /tr/ drażnić 
indiferenta obojętny 
indigni oburzać się 
indiĝeno tubylec 
indulgi /tr/ pobłażać 
infano dziecko 

infero piekło 
inĝeniero inżynier 
inkluziva zawierający 
insekto owad 
insigno odznaka 
insisti nalegać 
instigi /tr/ nakłaniać 
instrui /tr/ nauczać 
intenci /tr/ zamierzać 
inter między 
interesi /tr/  interesować kogoś 
intervjuo wywiad pras. 
inviti /tr/ zapraszać 
io coś 
iom ileś 
iri iść 
iu ktoś

 
 
 
 
 

Ĵ
ĵaluza zazdrosny 
ĵaŭdo czwartek 
ĵeti /tr/ rzucać 

ĵuri /tr/ przysięgać 
ĵus właśnie
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K
kadro rama 
kafo kawa 
kaj i, a 
kajero zeszyt 
kalkuli /tr/ liczyć 
kameno komin 
kampo pole, teren 
kandelo świeca 
kanti /tr/ śpiewać 
kapo głowa 
kapabla zdolny 
kapti /tr/ łapać 
karno ciało (żywe) 
kaŝi /tr/ chować 
kato kot 
kia jaki 
kial dlaczego 
kiam kiedy 
kie gdzie 
kies czyj 
kio co 
kiom ile 
kirurgo chirurg 
kisi /tr/ całować 
kiu kto 
klaĉi plotkować 
klara wyraźny 
klera wykształcony 
klini /tr/ nachylać 
klopodi starać się 
knabo chłopak 
kolo szyja 
kolekti /tr/ zbierać 
koleri złościć się 
kolono kolumna 
kombi /tr/ czesać 
komenci /tr/ zaczynać 
kompari /tr/ porównywać 
kompati współczuć 
kompreni /tr/ rozumieć 
koni /tr/ znać 
koncerni dotyczyć 
konciza treściwy 
kondamni /tr/ potępiać 
kondiĉo warunek 
konduti zachowywać się 
konfesi /tr/ wyznawać 
konfidi ufać 
konfirmi /tr/ potwierdzać 
konforma odpowiedni 
konfuzi /tr/ zawstydzić 
konjekti /tr/ przypuszczać 
konkeri /tr/ zawojować 
konkludi /tr/ wnioskować 
konkreta realny 

konscia świadomy 
konsenti zgadzać się 
konsideri /tr/ rozważać 
konsili /tr/ radzić 
konsisti składać się 
konsoli /tr/ pocieszać 
konstanta stały 
konstati /tr/ stwierdzać 
konstrui /tr/ budować 
kontenta zadowolony 
kontinua ciągły 
kontraŭ wbrew, na przeciwko 
konvena odpowiedni 
konvinki /tr/ przekonywać 
koro serce 
korekti /tr/ poprawiać 
korpo ciało 
korto podwórze 
kosti kosztować 
koto błoto 
kotizo składka 
koverto koperta 
kovri /tr/ zakrywać 
krei /tr/ tworzyć 
kredi /tr/ wierzyć 
kreski rosnąć 
krevi pękać 
krii krzyczeć 
kripla kaleki 
krom oprócz 
kruco krzyż 
kruĉo dzbanek 
kruela okrutny 
kudri /tr/ szyć 
kuiri /tr/ gotować 
kuko ciasto, ciastko 
kulero łyżka 
kulpo wina 
kun z 
kuri biec 
kuraĝa odważny 
kurioza dziwaczny 
kuseno poduszka 
kuŝi leżeć 
kutimo zwyczaj 
kvalifiki /tr/ określać 
kvalito cecha 
kvankam chociaż 
kvanto ilość 
kvar cztery 
kvazaŭ niby 
kvereli kłócić się 
kvieta łagodny 
kvin pięć 
kvitanco kwit
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L
la określony przedimek 
labori pracować 
laca zmęczony 
lago jezioro 
lakto mleko 
laktuko sałata 
lano wełna 
lando kraj 
lango język (anat.) 
larĝa szeroki 
larmo łza 
lasi /tr/ zostawić 
lasta ostatni 
laŭ według 
laŭdi /tr/ chwalić 
laŭta głośny 
lavi /tr/ myć, prać 
lavango lawina 
leciono lekcja 
legi /tr/ czytać 
legomo jarzyna 
leĝo prawo 
lerni /tr/ uczyć się 

lerta sprawny 
letero list 
levi /tr/ podnosić 
li on 
libro książka 
lifto winda 
ligi /tr/ wiązać 
ligno drewno 
limo granica 
limonado lemoniada 
lineo linia 
lingvo język, mowa 
lipo warga 
lito łóżko 
logi /tr/ wabić 
loĝi mieszkać 
loko miejsce 
longa długi 
ludi bawić się 
lumi świecić się 
luno księżyc 
lundo poniedziałek

 
 
 
 

M
magazino czasopismo 
majstro mistrz 
makulo plama 
malgraŭ mimo 
mano ręka 
manĝi /tr/ jeść 
manki brakować 
mantelo płaszcz 
maro morze 
mardo wtorek 
marŝi maszerować 
marto marzec 
masoni /tr/ murować 
mastro gospodarz 
matĉo mecz 
mateno rano 
matura dojrzały 
medio środowisko 
medikamento lekarstwo 
mediti rozmyślać 
mediteranea śródziemnomorski 
mem sam, osobiście 
membro członek 
memori /tr/ pamiętać 
mencii /tr/ wzmiankować 
mendi /tr/ zamawiać 
menso umysł 
mensogi kłamać 
meriti /tr/ zasługiwać 
mesaĝo wiadomość 
meti /tr/ kłaść 
metio rzemiosło 

mezo środek 
mezuri /tr/ mierzyć 
mi ja 
mielo miód 
mieno mina 
migri wędrować 
mil tysiąc 
milda łagodny 
miliardo miliard 
milito wojna 
minaci /tr/ grozić 
miri dziwić się 
miraklo cud 
mizero nędza 
moderna nowoczesny 
modesta skromny 
moki /tr/ drwić 
mola miękki 
mono pieniądze 
monato miesiąc 
mondo świat 
monto góra 
montarano góral 
montri /tr/ pokazywać 
mordi /tr/ gryźć 
morgaŭ jutro 
multe wiele 
murdi /tr/ mordować 
muso mysz 
musko mech 
muŝo mucha 
mutulo niemowa



VORTARETO esperanta � pola 11

N
nacio naród 
naĝi pływać 
najbaro sąsiad 
naŭ dziewięć 
nazo nos 
ne nie 
nebulo mgła 
necesa konieczny 
neglekti /tr/ lekceważyć 
neĝo śnieg 
nek ani 
nenio nic 
nenial bez powodu 
neniam nigdy 
nenie nigdzie 
neniel nijak 
neniom nic 
nenia żaden 

neniu nikt 
nepo wnuk 
nepra konieczny 
nevo bratanek, siostrzeniec 
ni my 
nigra czarny 
nivelo poziom 
nocio pojęcie 
nokto noc 
nomo imię 
nombro liczba 
nordo północ (geogr.) 
nova nowy 
nuda nagi 
nun teraz 
nur tylko 
nutri /tr/ karmić

 
 
 
 
 

O
obei /tr/ być posłusznym 
observi /tr/ obserwować 
obstina uparty 
odori pachnieć 
ofendi /tr/ obrażać 
ofico urząd 
ofte często 
okazaĵo zdarzenie 
okcidenta zachodni 
okulo oko 
okupi /tr/ zająć 
omaĝo hołd 
ombro cień 
ombrelo parasol 

oni bezosobowy zaimek 
onklo wuj 
opinii /tr/ uważać 
oro złoto 
ordo porządek 
ordinara pospolity 
ordoni /tr/ polecać 
orelo ucho 
orfo sierota 
orienta wschodni 
origino pochodzenie  
ornami /tr/ ozdabiać 
osto kość 
ovo jajko

 
 
 
 
 

P
paco pokój 
pacienco cierpliwość 
pafi /tr/ strzelać 
pagi /tr/ płacić 
paĝo strona 
pano chleb 
pantalono spodnie 
papero papier 
parenco krewny 
pargeto parkiet 
paroko parafia 
paroli rozmawiać 
parto część 
pasi przechodzić 
pasaĝero pasażer 

pastro ksiądz 
paŝi kroczyć 
patro ojciec 
peco kawałek 
peki grzeszyć 
peni starać się 
pendi wisieć 
pensi myśleć 
pentri /tr/ malować 
per za pomocą 
perdi /tr/ gubić 
perei ginąć 
perfidi /tr/ zdradzić 
permesi /tr/ pozwalać 
persisti upierać się 
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persono osoba 
persvadi /tr/ przekonywać 
peti  /tr/ prosić 
piedo noga 
pinto szczyt 
pipro pieprz 
piro gruszka 
plaĉi podobać się 
plado danie 
plafono sufit 
planko podłoga 
plata płaski 
plej naj... 
plena  pełen 
plendi skarżyć się 
plezuro przyjemność 
pli bardziej 
plori płakać 
plu nadal 
plumo pióro 
pluvo deszcz 
po po (ilość) 
polo Polak 
polico policja 
polvo kurz 
pomo jabłko 
ponto most 
popolo lud 
por aby, dla 
pordo drzwi 
porti /tr/ nieść 
posedi /tr/ posiadać 
post po, za 
posteno stanowisko 
postuli /tr/ żądać 
poŝo kieszeń 
poŝto poczta 
povi móc 

pramo prom 
prava słuszny 
preciza dokładny 
preferi /tr/ woleć 
preĝi modlić się 
premi /tr/ ściskać 
preni /tr/ brać 
prepari /tr/ przyrządzać 
preskaŭ prawie 
preta gotowy 
preter obok 
prezo cena 
prezenti /tr/ pokazywać 
pri o 
printempo wiosna 
pro z powodu 
probable prawdopodobnie 
profesio zawód 
profiti korzystać 
profunda głęboki 
progreso postęp 
prokrasti /tr/ zwlekać 
proksima bliski 
promeni spacerować 
promesi /tr/ obiecać 
proponi /tr/ proponować 
propra własny 
provi /tr/ próbować 
prudenta roztropny 
pruno śliwka 
prunti /tr/ pożyczać 
pruvi /tr/ udowadniać 
pulvo proch 
pulvoro proszek 
puni /tr/ karać 
pura czysty 
puŝi /tr/ pchać

 
 
 
 
 

R
rajto uprawnienie 
rakonti /tr/ opowiadać 
rapida szybki 
rara rzadki 
re z powrotem 
reala prawdziwy 
reciproka wzajemny 
regi /tr/ rządzić 
regali /tr/ częstować 
regulo zasada 
reĝo król 
rekomendi/tr/ polecać 
rekompenci /tr/ wynagradzać 
rekta prosty 
relativa względny 
rendevuo randka 
renkonti /tr/ spotykać 
respekti /tr/ szanować 
respondi /tr/ odpowiadać 

resti zostać 
restoracio restauracja 
rezisti stawiać opór 
ricevi /tr/ otrzymywać 
riĉa bogaty 
ridi śmiać się 
rifuzi /tr/ odmawiać 
rigardi /tr/ patrzeć 
rimarki /tr/ zauważać 
ringo pierścionek 
ripeti /tr/ powtarzać 
ripozi odpoczywać 
riproĉi /tr/ obwiniać 
rizo ryż 
robo suknia 
roko skała 
rompi /tr/ łamać 
rosti /tr/ smażyć 
rozo róża 
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rozeno rodzynek 
ruĝa czerwony 

ruli /tr/ toczyć 
ruza przebiegły

 
 
 
 
 

S
sabato sobota 
sablo piasek 
saĝa mądry 
sako worek 
salo sól 
salajro wynagrodzenie 
salti skakać 
saluti /tr/ pozdrawiać 
sama  jednakowy 
sana zdrowy 
sango krew 
sapo mydło 
sata syty 
saŭco sos 
savi /tr/ ocalać 
scii /tr/ wiedzieć 
scienco nauka 
se jeżeli 
sed ale, lecz 
seĝo krzesło 
seka suchy 
sekso płeć 
sekvi /tr/ iść za 
semajno tydzień 
sen bez 
senco znaczenie 
sendi /tr/ wysyłać 
sep siedem 
septembro wrzesień 
serĉi /tr/ szukać 
serioze poważnie 
ses sześć 
sidi siedzieć 
signo znak 
signifi znaczyć 
silenti milczeć 
simila podobny 
simpla prosty 
sincera szczery 

sinjoro pan 
skio narta 
skribi /tr/ pisać 
societo towarzystwo 
soifi /tr/ pragnąć (pić) 
sola sam 
soldato żołnierz 
solvi /tr/ rozwiązać 
spegulo lustro 
sperta doświadczony 
spiri oddychać 
spite wbrew 
sprita sprytny 
spuro ślad 
stacio dworzec 
stari stać 
stelo gwiazda 
stimuli /tr/ pobudzać 
stomako żołądek 
stranga dziwny 
strato ulica 
streći /tr/ napinać 
stulta głupi 
sub pod 
subita nagły 
sudo południe (geogr.) 
suferi cierpieć 
sufiĉa wystarczający 
suko sok 
sukero cukier 
suno słońce 
supo zupa 
super ponad 
supozi /tr/ przypuszczać 
sur na 
surda głuchy 
suspekti /tr/ podejrzewać 
sveni mdleć 
svingi /tr/ machać

 
 
 
 
 

Ŝ
ŝajni zdawać się 
ŝalo szal 
ŝanĝi /tr/ zmieniać 
ŝati /tr/ lubić 
ŝelo skórka 
ŝerci żartować 
ŝi ona 
ŝipo statek 

ŝiri /tr/ rozdzierać 
ŝirmi /tr/ ochraniać 
ŝlosi /tr/ zamykać 
ŝmiri /tr/ smarować 
ŝoseo szosa 
ŝovi /tr/ posuwać 
ŝpari /tr/ oszczędać 
ŝranko szafa 
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ŝtato państwo 
ŝteli /tr/ kraść 
ŝtofo materiał 
ŝtono kamień 
ŝtormo sztorm 
ŝtrumpo pończocha 

ŝtupo stopień 
ŝuo but 
ŝuldi /tr/ być winnym 
ŝvebi szybować 
ŝveli puchnąć 
ŝviti pocić się

 
 
 
 
 

T
tablo stół 
tablojdo tabletka 
tago dzień 
tajpi /tr/ pisać na maszynie 
tajpaĵo maszynopis 
taksi /tr/ szacować 
taksio taksówka 
tamen jednak 
tapiŝo dywan 
taso filiżanka 
tasko zadanie 
taŭga przydatny 
tavolo warstwa 
teo herbata 
tedi /tr/ nużyć kogoś 
tegmento dach 
telero talerz 
televido telewizja 
temo temat 
tempo czas 
tempesto burza 
teni /tr/ trzymać 
tendo namiot 
tenti /tr/ kusić 
tero ziemia, gleba 
teruro groza 
tia taki 
tial dlatego 
tiam wtedy 
tie tam 
tiel tak 
ties tego 
timi /tr/ bać się 
tio tamto 
tiom tyle 
tiri /tr/ ciągnąć 

tiu tamten 
toleri /tr/ pobłażać 
tomato pomidor 
tombo grób 
tondi /tr/ ciąć 
tondro grzmot 
tordi /tr/ wykręcać 
torento strumień 
torturo męka 
tra przez 
traduki /tr/ tłumaczyć tekst 
trafi /tr/ trafić 
trajno pociąg 
trako trasa 
tramo tramwaj 
tranĉi /tr/ ciąć 
trankvila spokojny 
trans przez, poza 
transversa poprzeczny 
tre bardzo 
trejni /tr/ szkolić 
tremi drżeć 
treni /tr/ ciągnąć 
trezoro skarb 
tri trzy 
trinki /tr/ pić 
trovi /tr/ znaleźć 
truo dziura 
trudi /tr/ przymuszać 
tuj natychmiast 
turo wieża 
turmenti /tr/ męczyć 
turni /tr/ obracać 
tusi kaszleć 
tuŝi /tr/ dotykać 
tuta cały

 
 
 
 
 

U
universitato uniwersytet 
unu jeden 
urbo miasto 
urĝa pilny 

Usono USA 
utila pożyteczny 
uzi /tr/ używać
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V
vagi wędrować 
valo dolina 
valida ważny 
vana daremny 
vango policzek 
vanta próżny 
vaporo para 
varo towar 
varia rozmaity 
varii zmieniać się 
varma  ciepły 
vasta szeroki 
veki /tr/ budzić 
veni przybywać 
vendi /tr/ sprzedawać 
vendredo piątek 
venĝo zemsta 
venki /tr/ zwyciężać 
vento wiatr 
vera prawdziwy 
verda zielony 
verki /tr/ tworzyć 

verŝi /tr/ lać 
vespero wieczór 
vesti /tr/ ubierać 
vetero pogoda 
veturi jechać 
vi ty 
viando mięso 
vico szereg 
vidi /tr/ widzieć 
viktimo ofiara 
vilaĝo wieś 
vitro szkło 
vivi żyć 
viziti /tr/ odwiedzać, zwiedzać 
voĉo głos 
vojo droga 
vojaĝi podróżować 
voki /tr/ wołać 
voli /tr/ chcieć 
vorto słowo 
vulgara ordynarny 
vundi /tr/ ranić

 
 
 
 
 

Z
Zamenhofo Zamenhof 
zono pas, pasek 

zorgi troszczyć się
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