
VERBO SAGNORÐ

infinito nafnháttur

abitare að búa

accendere að kveikja

addormentarsi að sofna

aiutare að hjálpa

amare að elska

andare að fara

annoiarsi að leiðast

aprire að opna

arrivare að koma

ascoltare að hlusta

aspettare að bíða

avere að hafa

ballare að dansa

bere að drekka

cambiare að skipta

camminare að ganga

cantare að syngja

capire að skilja

cercare að leita

chiamare að kalla

chiedere að spyrja

chiudere að loka

cominciare að byrja



comprare að kaupa

conoscere að þekkja

continuare að halda áfram

correre að hlaupa

costare að kosta

credere að trúa

cucinare að elda

dare að gefa

dimenticare að gleyma

dire að segja 

diventare að verða

domandare að spyrja

dormire að sofa

dovere að verða

entrare að fara inn

essere að vera

fare að gera

finire að klára / ljúka

giocare að leika

guardare að horfa

imparare að læra

lasciare að sleppa

lavare að þvo

lavorare að vinna

leggere að lesa



mandare að senda

mangiare að borða

mettere að setja

nevicare að snjóa

nuotare að synda

organizzare að skipuleggja

pagare að borga

parlare að tala

partire að leggja af stað

pensare að hugsa

perdere að týna

piovere að rigna

portare að taka með / koma með

potere að geta

prendere að taka

provare að reyna / prófa

regalare að gefa

ricordare að muna

ridere að hlæja

rimanere að vera kyrr

ripetere að endurtaka

rispondere að svara

ritornare að snúa við

salire að fara upp

salutare að heilsa



sapere að vita

scendere að fara niður

scrivere að skrifa

scusare að afsaka

sentire að heyra

spegnere að slökkva

sperare að vona

stare að vera

studiare að læra

suonare að spila

sveglarsi að vakna

telefonare að hringja

tornare að fara til baka

trovare að finna

usare að nota

uscire að fara út

vedere að sjá

vendere að selja

venire að koma

vestirsi að klæða sig

viaggiare að ferðast

vietare að banna

visitare að heimsækja

vivere að lifa

volare að fljúga



volere að vilja


