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Allgemein - 
Esperanto Italienisch
Bonvolu helpi min. Può aiutarmi?

Peti helpon

Ĉu vi parolas la anglan? Parla inglese?
Peti se persono parolas la anglan

Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an? Parla _[lingua]_?
Peti se persono parolas specifan lingvon

Mi ne parolas la _[lingvo]_an. Non parlo _[lingua]_.
Klarigi, ke vi ne parolas specifan lingvon

Mi ne komprenas. Non capisco.
Klarigi ke vi ne komprenas

Allgemein - 
Esperanto Italienisch
Saluton! Salve!

Norma saluto

Saluton! Ciao!
Neformala saluto

Bonan matenon! Buon giorno!
Saluto uzata matene

Bonan versperon! Buona sera!
Saluto uzata vespere

Bonan nokton! Buona notte!
Saluto uzata vespere/nokte aŭ antaŭ enlitiĝo

Kiel vi fartas? Come va?
Ĝentila diskuto pri la bonstato de persono
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Bone, dankon. Bene, grazie.

Ĝentila respondo al 'Kiel vi fartas?'

Kiel vi nomiĝas? Come ti chiami?
Peti la nomon de alia persono

Mia nomo estas ___. Mi chiamo _____.
Diri iun vian nomon

De kie vi estas? Da dove vieni?
Peti pri la deveno de persono

Mi estas el___. Vengo da ____.
Respondi pri via deveno

Kiom vi aĝas? Quanti anni hai?
Peti pri la aĝo de persono

Mi havas____jarojn. Ho ____ anni.
Respondi pri via aĝo

Jes Si
Pozitiva respondo

Ne No
Negativa respondo

Bonvolu Per favore
Kompletigovorto por aldoni ĝentilan tuŝon

Jen! Ecco qui!
Uzata por doni ion al iu

Dankon. Grazie.
Danki iun

Multan dankon. Grazie mille.
Danki iun tre varme
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Nedankinde. Prego.

Ĝentile respondi al 'dankon'

Mi bedaŭras. Mi dispiace.
Pardonpeti por io

Pardonu. Mi scusi.
Por ricevi la atenton de iu

Estas bone. Niente.
Por respondi al pardonpeton, se vi akceptas ĝin

Ne dankinde. Nessun problema.
Respondi al pardonpeto, se vi akceptas ĝin

Atentu! Attenzione!
Signali danĝeron

Mi malsatas. Ho fame.
Uzata kiam malsata

Mi soifas. Ho sete.
Uzata kiam soifa

Mi lacas. Sono stanco.
Uzata kiam laca

Mi malsanas. Mi sento poco bene.
Uzata kiam malsana

Mi ne scias. Non lo so.
Vi ne scias la respondon al demando

Estis agrable renkonti vin. E' stato un piacere conoscerti.
Ĝentila adiaŭ frazo post unua renkontiĝo

Adiaŭ! Arrivederci!
Diri adiaŭon

Allgemein - 
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Italienisch
Mi ŝatus plendi. Vorrei fare un reclamo.

Ĝentila maniero de komenci vian reklamacion

Kie estas la respondeculo ĉi tie? Chi è il responsabile qui?
Eltrovi kiu respondecas

Tiu estas plene neakceptebla! E' davvero inammissibile!
Forte esprimi vian malkontentecon

Mi volas rehavi mian monon! Rivoglio indietro i miei soldi!
Peti repagon

Ni atendis dum pli ol horo. Stiamo aspettando da più di un'ora.
Plendi pri longaj tempoj de atenda

Allgemein - 
Esperanto Italienisch
Tiu manĝaĵo gustas kiel feko! Questo cibo è una merda!

Malĝentila maniero montri malkontenton kun via manĝaĵo

Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso! Questa bibita sa di piscia!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun via trinkaĵo

Tiu estas fekloko! Questo posto è un cesso!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun establaĵo

Tiu aŭto estas vrako! Questa macchina è un rottame!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun aŭto

La servo estas aĉa! Il servizio fa cagare!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun la servo

Tiu estas ĉarlatanaĵo! Ci hanno pelato per bene!
Krude plendi pri alta prezo
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Tiu estas feka! Cazzate!

Malĝentila maniero montri nekredo pri io iu diris

Vi estas stulta idioto! Sei un cretino!
Insulti personon per kritikante lian/ŝian inteligenton

Vi komprenaĉas nenion ajn! Non sai un cazzo!
Insulti personon per kritikante lian/ŝian konon

Diablo manĝu vin! Levati dalle palle!
Krude diri personon eliri tuj

Ni aranĝu tion ekstere! Vediamocela fuori!
Peti personon batali eksteren de establaĵo
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