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la participa sistemo
participoj adverbaj
participoj adverbaj
repaso
ear, do, sed, tamen, kvankam
participoj adverbaj
estis, estas, estos + ita
estis, estas, estos + ita
subjunkt ivo
repaso
ita, igi ta
part icipoj substantivaj
participoj substantivaj
participoj repaso
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participoj repaso
repaso
repaso
ata
i ta ,  a ta
repaso
part icipoj adjekt ivaj
participoj adjektivaj
b i l do
demandaro pri bildo
part icipoj adjekt ivaj
- ig, - ig, - igi ta, - i$inte

eligado de eraroj

metodo de prakt ikado

k lar igado
skribekzerco
valencia metodo +
skribekzerco
skribekzerco
k lar igado
valencia metodo +
k lar igado
valencia metodo +
valencia metodo +
speciala ekzerco
skribekzerco
valencia metodo +
valencia metodo +
skribekzerco + val, metodo +
speciala ekzerco
speciala ekzerco
klarigado
valencia metodo +
valencia metodo +
skribekzerco
speciala ekzerco

valencia metodo +
speciala ekzerco
skribekzerco
skribekzerco
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BEKKVAR

PaQo 2

Vi lernos:
-onte, -ante, -inte

Ekzempioj l :

I  Man0onte,  l i  s id ig is  6e la  manQotabio.

Z :  Antat i  ol  l i  mandis, i i  s ici i$is 6e ia manQotablo.

3 Man6ante, l i  parol is kun la al iaj  kunmanQantoj.

4 = Dum l i  manOis, l i  parol is kun la al iaj  kunman$antoj.

5  Man0inte,  i i  s tar ig is  ka j  e i i r is  e l  la  restorac io .

6 = Post kiam l i  manOis, l i  star i$is kaj el i r is el  Ia restoracio.

Ekzempioj l l :

1 Dormonte, l i  malvest is sin.
l i  pret igis sian l i ton.
l i  malSal t is  la  lumon.
l i  ku$ i$ is .
l i  oscedis.

2 Dormante, l i  a0dis nenion.
l i  turnis sin en ia i i to.
l i  son$is, ke l i  povas f lugi.
l i songis pri strangaj estajoj kaj uioj.

3 Dorminte, l i  sentis sin pl i  bone.
i i  e i i i t i g i s
l i  vest is sin
l i  matenman$is



BEKKURSO
BEKKVAR

Pa$o 3

Vi praktikos skribe:
-onte, -ante, -inte

Uzante participojn. anstatailigi la sekvajn subptrekitajn frazojn:

1 Anta[ ol voiaOi en fremdajn landojn, mi havigis al mi pasporton.

+

? Dum mi voiaOis en suda Hispanio, mi perdis mian pasporton ie
proksime de Valencio.

:+

3 Post kiam, mi revenis hejmen, mi ricevis aerpoSte la perditan
pasporton kiun la ambasadorejo sendis al mi.

:+

4 Anta[ ol ludi, la muzikistoj agordis siajn instrumentojn.

+

5 Dum ili ludis la kvinan simfonion de Betoveno, la muzikistoj muzike
plezurigis la afiskultantaron.

c>

6 Post .kiam la orkestranoj ludis la muzikajon, ili metis siajn
instrumentojn en la ujojn.

=>

7 Morgail, antafl ol iri al la supermerkato, mi iros al la banko.

+



Pa$o 4
I Ne forgesu hejti la fornon, antail ol meti la kokinon enen.

+

9 Post kiam ili finas la operacion, kutime la kuracistoj kaj kirurgoj
lasas la operaciejon kaj la malsanulejon kaj iras hejmen.

=>

10 La kirurgoj rigardas tre atente la pacienton kaj la mezurilojn dum ili
operacias.

+

1 1 La kirurgoj diam lavas siajn manojn $isfunde antail ol operacii.

:>

12 Ni flugos al Novjorko antail ol iri al Cikago.

+

13 Dum mi naOis en la maro mi vidis du dangerajn Sarkojn kun akregaj
dentoj!

+

14 Vi vidos malnovajn kastelojn dum vi vojaOos inter Parizo kaj Madrido.

+

15 Tuj post kiam ili audis la lailtegan eksplodon, la vila$anoj kuris eien.

+

16 Dum Petro kuSis en la lito de la hospitalo post sia akcidento, li
pensadis pri 6io kaj nenio, pri eiu kaj neniu.

:>

17 Ne forgesu tuj reveni post kiam vi poStos la leterojn kaj po3tkartojn.

+
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BEKKVAR

Pa$o 5

Vi repasos:
Repaso

1 Cu al vi plaeus vojaQi dirkat la mondo se vi gajnus la loterion?
2 Cu vi loterias de tempo al tempo?
3 Se mi donus al vi cent dolarojn, 6u vi elspezus il in au Sparus il in?
4 Kion vi dirus pri vi: 6u vi estas pli laborema ail pli mallaborema?

5 Kion vi faris unue kiam vi veki$is ei matene?
6 Pri kio vi son$is ei nokte? Cu vi rememoras ari eu vi forgesis?
7 Kiom da horoj vi dormis di nokte? Kaj kutime?
B Kion vi faras kiam estas malfacile al vi dormi$i afi redormi$i?

9 Kiajn librojn vi preferas? Fikciajn au nefikciajn?
10 Kio estas via plej Satata libro?
11 Kiam vi legas, eu estas por plezuro ail por laboro au por studo?
12 Cu vi ofte prunteprenas librojn de la biblioteko?'

13 Cu la riveroj en via regiono estas potuciitaj ail puraj.
14 Se i l i  estas poluci i taj ,  lai l  v i  kiu devas purigi  i l in?
15 Kaj la aero? eu 0i estas perfekte spirebla kie vi logas?
16 Kiu au kiuj respondecas pri la pureco ari malpureco de nia aero? La

registaro, la firmaoj, la publiko, la afitistoj?

17 eu estas multe da senlaboreco en via lando?
18 Cu la ekonomio pliboni$as ari, male, malplibcinigas?
19 Kion antaf idiras la ekonomistoj?
20 Cu vi estas pesimista ari optimista pri la ekonomio?

21 Se vi laboras, 6u via salajro estas sufiee aha? Au 6u vi kredas, ke via
organizo devas pl ial t igi  vian salajron?

ZZ Viaopinie, eu estas bone, ke certaj firmaoj maldungas siajn
laboristojn 0i tie, kaj samtempe dungas aliajn eksterlande?

23 Se vi laboras, eu via estro traktas vin bone?
24 Cu via laboro kontentigas vin, au 6u vi preferus labori aliloke?



BEKKURSO
BEKKVAR

Pa$o 6

Vi lernos, kaj praktikos
ear, do, sed, tamen, kvankam

Johano praktikas Esperanton multe. Li parolas din preskau perfekte.

=> Johano praktikas Esperanton multe, do li parolas $in preskail perfekte.
+ Johano parolas Esperanton preskai perfekte, ear li praktikas $in multe.
=> (Kvankam) Johano parolas Esperanton preskau perfekte, (tamen) sed li

ne skribas tiel bone, 0ar li neniam faris BEKKVAR de la BEKkurso.

1 Paillo gajnis la loterion. Li ne plu havas monan problemon.

2 Hodiafr l i ne tagman$is. Li estas malsata.

3 Li ne laboris. Li estis malsana.

4 Lia dento ege doloris. Li iris al dentisto.

5 Maria pruntedonis al mi globkrajonon. La mia rompigis.

6 La borso kaj liaj akcioj falis. Li perdis multe da mono.

7 Pako soifegas. Li Svitis multe dum la laboro.

8 Mi venos morgari alifoje. Mi ankorati ne finis la taskon.



BEKKURSO
BEKKVAR

PaQoT

Vi lernos, kaj praktikos:
-onte, -ante, -inte

a) Salti la televidilon, b) trinki kafon kun lakto kaj kukon por la deserto,
c) elbanujigi 0) purigi la lipojn per bu3tuko de tempo al tempo,
d) malfermi la varmakvan kranon, e) sidigi 0e la man$otablo
f) ridi pro la amuza filmo g) stari$i kaj iri al la necesejo
0) babili kun la kunman$antoj h) ekpreni la sapon h) vesti sin
i) formeti la mangilaron j) sidi$i en brakse$on antai la televidilo
j) malvesti sin k) surmeti la man$ilaron
l) stari$i kaj fermi la televidil3rankon m) mal3alti la televidilon
n) eliri el la eambro kie trovi$is la televidilo
o) malplilailtigi la laritecon, ear lia edzino diris, ke estas tro da bruo
,p) sapumi sin r) $ui la varman akvon s) 3an0i la kanalon foje
S) kuiri la kokidajon kaj terpomojn t) turni la antenon por trovi la kanalon
u) sekigi sin per bantuko il) Sampui la hararon v) eliri el la man$odambro.

1 Sin banonte, li . . ,

2 Sin banante, li . . .

3 Sin baninte, li . , ,

4 Man$onte, li . , .

5 Man$ante,

6 Man$inte,

7 Rigardonte la televidilon

8 Rigardante la televidilon

9 Rigardinte la televidilon,



BEKKUHSO
BEKKVAR

Pa$o 8

Vi lernos.
est is
estas + ita (j )
estos

Ekzemploj:

+ La banko est4s fermita nun. (6ar estas la l  Ia nokte)

+ La banko est!_s malfermita antai l  12 horoj.  (6ar est is la 11a matene)

+ Morga[ matene la banko, kiel  kut ime estqs malfermita.

Aliaj ekzemploj

1 La fama libro Don Kihoto estis verkita de Cervantes, hispana verkisto.
2 Morgail nia televidilo kiu paneis antati tri tagoj estos riparita.
3 La eambro estas hela nun ear la lampoj estas Saltitaj.
4 La forflutruo de la lavkuvo gsfas_Stgptla, do ni devas malstopi $in.
5 Ties domo estas tre nova. Gi estis konstruita nur lastjare.
6 Estos instalita venontsemajne la nova komputilo kiun la firmao adetis.
7 Cu la kranoj de la banujo estas fermitaj  au malfermitai?
8 Alveninte hejmen, l i  kroeis sian jakon sur la hokon. Nun l ia jako

estas krodita sur la hoko

Pr inotu :

1 Hierail mi vendis mian malnovan ariton.
+ Mia malnova ailto estis vendita hierau (de mi).

2 Pablo mendos la lernolibrojn de la libroservo de Esperanto.
=> La lernolibroj de la libroservo estos menditaj de Pablo.

3 La muzikvendejo l iveris mian pianon antarihierau posttagmeze.
+ Mia piano est is l iveri ta antarjhierau de la muzikvendejo.



BEKKURSO
BEKKVAR

Pa$o 9

Vi praktikos
est is
estas + itafi )
estos

1 Cu Pikaso oentris la novan pentrajon kiun oni metis en la artmuzeon?
2 Cu Aristria komponisto Mozarto komponis pli ol 40 simfoniojn?
3 Cu vi pakos viajn valizojn por la voja$o al Tahitio morgail?
4 Cu ili konstruos la novan konstruajon en la venont a jaro?

5 Kiam i l i  f ings t iun taskon kiun Maria donis al i l i?
6 Kiam la farbistoj farbis la murojn de la'unua Oambro, kaj kiam i l i

farbos tiujn de la dua eambro?
7 Cu i l i  la radion kaj televidi lon jam riparis ? (Jes-jam, Ne-ankorail  ne)
8 Kiam la servist ino viSis la meblojn en la salono?

9 Kiel nomi$as t iu kiu verkis la faman hispanan l ibron Don Kihoton?
10 AntaU kiom da jaroj Dennis Keefe faris la unuajn provajojn de BEK?
11 Cu la ai l toro de la BEKkurso i lustris la unuajn du l ibrojn? BEKUNU kaj

BEKDU?
12 Cu vi trane is la tomatojn kaj cepojn por la salato?

13 Cu vi jam kuiris la kokidajon kaj terpomojn por la vesperman$o?
14 Cu la gtasojn, tasojn, kaj al iajn ujojn vi lavis?
15 Cu la botelon da v ino v i  jam malkork is?
16 Cu vi jam bakis la kukon por la deserto?

17 Kiu lavos la man$ilaron post la tagman$o hodiau?
18 Diru al mi, eu la tajpist ino taipis la leterojn kiujn mi donis al Si.
19 Kiom el la 25 leteroj Si afrankis? Ciujn el i l i? La duonon el i l i?
20 Cu la komercistoj diris, ke ilia vendejo liveros la varojn baldati?

?1 Cu vi povus tuj posti tiun pakajon por mi?
22 Post kiom da minutoj vi faksos tion al nia banko en Tokio?
23 Cu la firmao teleqrafos al ni morga[, 6u ili akceptos la novajn

kondieojn en la kontrakto?
24 Cu ili kutime sendas la varojn per trajno, ail per kamiono?



BEKKURSO
BEKKVAR

Pa$o 1 0

Vi lernos.
subjunktivo =) u

1 Mi petas, ke vi finu tiun taskon kiel eble plej baldail.
2 Miaj geamikoj petis, ke mi kunportu la trinkajojn por la pikniko.
3 La generalo ordonis, ke la soldatoj marSu antatien.
4 Mi ne volas, ke vi foriru morgar). Atendu du tri tagojn almenai.

5 La bankisto konsi l is al  ni ,  ke ni aeetu akciojn de komputi la f i rmao.
6 Cu vi deziras, ke mi fermu eiujn fenestrojn?
7 Nia instruisto postulas, ke ni diam uzu bone la akuzativon.
8 Estas nepre, ke la gelernantoj de Esperanto parolu uzante la

akuzativon.

9 Estas necese, ke pluvu en la venontaj tagoj. Se ne, ni perdos la duonon
de la rikolto.

10 Liaj gepatroj malpermesis al l i, ke li restu eksterhejme tro malfrue.
11 La bonaj instruistoj deziras, ke diu kursano sukcesu pri Esperanto.
12 Estas malpermesate, ke oni veturu je pli ol rapideco de 50 kilometroj.

13 La rabisto deviqis al  la viro, ke l i  donu sian bi letujon.
14 La kursgvidanto permesis al la kursanoj, ke il i havu pailzon.
15 La verkisto de BEK proponis, ke diuj kursoj de E-o estu plibonigataj.
16 Kio vin inst iqis, ke vi  faru ei t ion? (PAG)

17 Li trudis al mi,  ke mi faru t ion. (PAG)
18 La ne$a vetero malhelpis, ke ni veturu arite tiun vintran tagon.
19 Multe l i  k lopodis, ke i l i  interpaci$u. (PAG)
20 Cu vi deziras, ke mi malfermu la fenestron por aerumi la eambron?

21 La kuracisto ordonis al mi, ke mi multe ripozu kaj restu hejme.
22 Estas ordonite, ke mi ripozu kaj restu hejme.
23 Estas qrave, ke ni legu E-on multe por lerni novajn vortojn.
24 Mia tutkora deziro estas, ke vi diuj fanu bone, kaj ke vi sukcesu!



BEKKURSO
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Pa$o 1 1

Vi lernos:
Repaso

1 Cu vi nun logas en urbo ail en la kamparo?
2 Kiaj estas la avanta$oj kaj malavanta$oj de lo$ado en la kamparo?
3 l-ari via opinio, pro kio multaj personoj transloki$as en la urbegojn?
4 Se vi povus lo$i en iu ajn urbego, kiun urbon vi elektus?

5 Cu vi sportas au gimnastikasl
6 Se vi sportas, kiujn sportojn vi praktikas?
V Kiujn avanta$ojn havas sportoj?
8 Kial la maljunuloj prakt ikas malpl i  da sportoj ol  la junuloj?

9 En via lando, kiam ferias la plejpafto de la lo$antaro?
10 Cu estas same en la tuta mondo? Ail cu la ferioj dependas de la lando?
1 1 Kiuj estas la plej vizitataj ferilokoj en via lando? Kaj en la najbaraj

l ando j?
12 Kien vi  i r is por via lasta fer io? Kial?

13 Cu estas multe da personoj kiuj informi$as pri Esperanto?
14 Kial la plejparto de la publiko ne interesi$as pri Esperanto?
15 Se vi estus la estro de la Esperanto-movado, kion vi farus por

antauenigi Esperanton?
16 Cu publikaj rilatoj kaj reklamado povas esti utilaj al Esperanto?

17 Kiam estas la venonta voddonado pri la prezidenteco en via lando?
18 Cu vi pensas, ke la nuntempa prezidento ail estro reelektigos?
19 Se vi balotos (voedonos), du vi atente ailskultos 6iujn kandidatojn

antari ol voedoni?
20 Cu vi opinias, ke viaj samnacianoj elektos la plej bonan kandidaton

kiel prezidenton (afi estron)?

21 Kiom da fojoj vi vidis teatrajon en la lasta jaro?
22 Kiel ofte vi vizitas muzeon de moderna arto?
23 Kiomofte vi  auskult is operon?
24 Kiomfoje vi legis poezion en la lastaj du monatoj pli malpli?
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BEKKVAR

PaQo 12

1
2
3

Vi lernos, kaj praktikos
f e r m i  + f e r m i t a ( j )
klar igi  => klarlgl taf i)

eu estis Pikaso kiu pentris t iun strangan bildon t ie sur la muro?
Cu tiu hejt i lo sufiee bone varmiqas la baneambron?
Cu oni malfermis la pordon kaj la fenestrojn di matene por aerumi la

dambron?
Cu la urbestrino diris, ke la urbo pliqrandiqos la novan parkon?

Cu la kelnero malkorkis la botelon da eampano, por ke la gastoj de la
hotelo festu Novjaron?

Cu la jurnalisto publikiois t iun novajon en la jurnalo antai l  tr i  tagoj?
Cu vi scias, kiam Doktoro Zamenhof eldonis la Fundamenton?
Cu la straton ee kiu vi logas la urbo pl i lardigos?

Cu vi rememoras la bi ldon kun la kvar katoj? Kiu koloriqis gin?
Cu la gazeto menciis la fakton, ke E-o estas multe pl i  faci la ol la

ang la?
Vi ne forgesis la ebriulon, eu? Kio ebri igis l in? Vino au viskio?
Kiam estis la lasta fojo kiam oni puriqis la plankon de nia klasejo?

Cu la kasisto de la firmao diris, ke ili pagos la fakturon postmorga[?
Bonvolu dir i  al mi, per kiu i lo Sinjoro Nopo mortigis la mu$ojn?
Cu ili parkis sian veturilon sur la placo ail sur la centra parkejo?
Cu post la prelego, la deestantaro starisis demandojn al la preleganto?

Cu post la laboro la l ignajisto arigis eiujn siajn i lojn?
Kiam la patrino enlit igos siajn f i lon kaj f i l inon?
Kiom da birdoj trafis la Casistoj dum la granda dasado hierat?
Kiujn molarojn eliqis la dentisto? La suprajn a[ la malsuprain?

Kiu el la gepatroj eksteriqis la katon di foje? La patro au la patrino?
Cu vi jam pagis la ei monatan fakturon por la telefono?
Dum nia vojaQo en Ateno, 0u la diderono vidiqos la Partenonon?
Cu la l ingvoinstruisto arjskult iqis du kasedojn en la lasta leciono?

6
7
8

9
1 0

1 1
1 2

1 3
1 4
1 5
1 6

1 7
1 8
1 9
zo

2 1
22
23
24
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Pa$o 1 3

Vi lernos, kaj praktikos
- into - i to
-anto -ato
-onto -oto

ven kinto :
venkanto :
venkonto :

venkito
ven kat o
ven kot o

persono
persono
persono

persono
persono
persono

kiu venk!_s
kiu venkas
kiu venkqs

kiun oni venkis
kiun oni venkas
kiun oni venkos

1
2
3
4

5
6
7
I

9
1 0
1 1
" l?

1 3
1 4
1 5
1 6

mortinto
mortanto
mortonto
spektanto

eeestanto
naskito
naskoto
dunganto

dungitoj
lernantoj
kondamnito
arestito

arestanto
mal l iber ig i to
parolanto
ailskultantoj

mortiginto
mort igi to
paganto
pagato

kaptinto
kaptoto
kapti toj
dormanto

nekonato
konatoj
sendinto
sidantoj

staranto
atendantoj
laboranto
kunlaboranto

malsana mortanto
novaj dungitoj
lernantoj atentaj
malfeli6a arestito

parolema parolanto
freneza mortiginto
paganto sufide riea
afablaj konatoj

laboremaj laborantoj
ludantoj petolemaj
furiozaj kaptitoj
lacegaj laborantoj

'|'7

1 8
1 9
za

?"7
z2
23
?4

?5
z6
27
z8

79
30
3 1
3?

33
34
35
36

37
38
39
40

4'�|
42
43
44

Prinotu: iu kiu tajpas estas
tajpanto. Tiuj kiui deestas
estas eeestantoj. KTP



BEKKURSO
BEKKVAR
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Vi praktikos skribe
-into -anto -onto

a) fumanto b) nefumanto c) drinkanto 6) legonto d) man$anto
e) ariskultantino f) na$antino g) lernanto g) piediranto h) grimpanto
h) vojaQanto i) mortinto j) pilgrimanto k) tradukinto l) spektanto
m) lo$anto n) biciklanto o) kantanto p) trinkanto r) venkinto

1 en la klaseambro
2 de mateo de futbalo
3 kun cigaredo ari cigaro en la mano
4 sur la pla$o sunumante sin

5 apud la radio afiskultante muzikon
6 sur la trotuaro
7 en veturiloj kiel busoj, trajnoj, ailtomobiloj ktp
8 en restoracio luksa sed ne multekosta

9 en taverno kun kolegoj kaj amikoj
10 en la sama taverno post kvar horoj!
11 sur la vojo al la granda pregejo de Santiago de Kompostela en Hispanio
12 kun tornistro (: dorsosako) sur iu monto

13 kun malfermita libro antaU siaj okuloj
14 en urbo, regiono, ail lando
15 neniam kun cigaredoj, eiam sen cigaredoj
16 enterigita en tombejo malantaU la pregejo

17 persono kiu tradukis libron el la angla en la francan
18 t iu  k iu  b ic ik las
19 en operejo antari multe da arjskultantoj
20 t iuj  kiuj  venkis

Prinotu:

kantanto, kantisto; biciklanto, biciklisto; na$anto, na$isto
tradukinto, tradukisto; murdinto, murdisto; grimpanto, grimpisto
into, intino, anto, antino, onto, ontino, isto, istino, ulo, ulino, ano ktp
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Vi praktikos:
part ic ipojn

Uzu: -inte, -ante, -onte,
-ita(j),
-into, -anto, -onto, -ito, -ato, -oto

1 Kio estas persono kiu fumas?
2 Cu Pako fermis la pordon?
3 Donu al mi la nomon de persono kiu deestis ion.
4 Cu la profesoro foriris post kiam li finis la lecionon?

5 Cu vi skr ibis la poStkartojn kiujn vi  dezir is sendi al  viaj  parencoj?
6 Kiel nomiQas persono kiun la pol icano arest is?
7 Cu la profesoro klarigis Ia gramatikon dum li staris?
8 Cu vi pakos viajn valizojn morgair por via vojago al Nairobi en Kenjo?

9 En la na$ejo estis tiuj personoj.
10 Cu dum li sidis de la bordo de la lago, Sinjoro Rodrigo fiskaptis?
11 Cu post kiam l i  kaptis du f i3ojn, Sinjoro Rodrigo hejmenir is?
12 Cu Sinjor ino Rodrigo purisos la f i6ojn 6i vespere?

13 Cu antarl  ol  l i  dormis, Pablo pret igis sian l i ton, kaj malsalt is la
lampon?

14 Cu dum li dormis Pablo sonQis pri strangajoj kaj stranguloj?
15 Cu vi pensas, ke Pablo forgesis sian son$on post kiam li vekiOis?
16 Cu vi for jet is la malnovajn jurnalojn en la rubujon?

17 Tiun personon iu malbonulo murdis!
18 Atentu! Tiujn muGojn (kvazail personoj) Sinjoro Nopo mortigos per

muSbat i lo !
19 Cu en nia klasejo oni f  iksis af isojn 6e la muro?
20 Cu vi jam algluis la po3tmarkojn sur la koverton?

21 Cu dum vi pensas multege, vi faras 6i tiun ekzercon?
22 eu post kiam vi finos la ekzercon pri participoj, vi estos kontentega?
23 Cu antau ol iri hejmen hodiari, vi estos lacegaj pro tro da pensado pri

pa r t i c ipo j?
24 Cu vi jam enkapiqis kaj encerbigis la eefajn principojn pri  part ic ipoj?!
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Vi lernos, kaj praktikos
Repasado

t Cu estas Qirafo inter vi kaj mi?
2 eu moskitoj kaj kuloj estas grandeqaj?
3 Cu vi eklernis Esperanton antail unu semajno?
4 Cu vi estas profesoro pri matematiko?

5 Kie la suno estas?
6 Kiam vi foriros de nia kurso hodia[?
7 Kial oni vidas, kaj kial oni flaras, kaj kial oni gustumas?
8 Kies vico estas nun?

9 Cu la plejparto de laboristoj ferias kutime en printempo?
10 Kio estas multekosta?
1 1 Cu personoj sunbanas sin kiam pluvas?
12 Kien vi iros post la fino de nia kurso hodiail?

13 Kiajn Suojn vi havas hejme?
14 Cu t io estas i  l i  a?
15 Kian eemizon vi havas hejme?
16 Cu ni gustumas per oreloj?

17 Kiom da personoj loQas en Hindio kaj Cinio?
18 Cu nia kurso dailros $is la noktomezo?
19 Kiel oni viSas teleron?
20 Cu vi surhavas la 6uojn de nia orofesoro?

21 Kiel f lugas abelo?
22 Cu vi venis ei t ien por lerni la anglan?
23 Kie estas via lo$ejo?
24 Cu Esperanto estas lerninda?
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Vi praktikos
part icipojn

1
2
3
4

5
6
7
I

Anstatai l iqu la paft icipoin!

cu praktikante la gramatikon, vi komprenas E-on pri kaj pli bone?
Cu fininte nian lecionon lastan fojon, vi ir is hejmen?
Kio estas piediranto, kaj kio estas kuranto?
Cu la pordo de nia klasejo estas fermita, kaj la fenestroj fermitai?

cu enlit idonte vi pretigas la l i ton kaj malsaltas la rumon?
Kio estas dunoanto kaj dunqitoj?
Cu dio pri la part icipoj estas enkapigita kaj encerbiqita?
Kio estas eeestantoj kaj partoprenantoj?

9 Cu trinkinte grandan glason da freSa akvo, vi sentas vin pli bone?
10 eu kurante rapide vi enspiras kaj elspiras pli rapide kaj profunde?
11 Cu la lampoj  de la loko k ie n i  nun estas estas Sal t i ta j  a i l  malsal t i ta i?
12 Kio estas starantoj, sidantoj, kaj kuSantoj?

13 Kio estas arest i to i  kaj  kondamnito j ,  kaj  mal l iber ig i to j?
14 cu f ininte la futbalmatdon, la futbalistbl dusis sinz
15 Cu ludante, i l i  kutime Svitas multege?
16 Cu ludonte, i l i  preparas sin por la matdo?

17 Cu la hispana l ibro "Bodas de Sangre" estis tradukita de Miguel
Fernandez?

18 Cu la fr idujo kiu estas en la kuirejo estas difektita?
19 Kio estas venkintoj kaj venkitoj en batalo?
20 Cu leginte la l ibron, air du leqonte la l ibron l i  konis la enhavon?

Kio estas lernantoj,  komencantoi,  kaj parolantoi de Esperanto?
Cu praktikinte la participojn dum longa tempo, la gelernantoj estis

lacaj?
23 Kion faras Pablo dormonte? Kion li faras dormante? Kion li faras

dorminte.
24 Kion vi faras matenmanOonte, matenmanOante, kaj matenman0inte?

2 1
22
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Vi praktikos
Respondo =) Demando

1 Sur la tablo
2 Sub la tablo
3 Super la tablo
4 Verda

5  F lava j
6 Estas tr i  el  i l i
7  P a u l o
8 Pailo kaj Ramono

9 Jes, t io estas telero.
10 Mi fartas tre bone.
11 Kvin f rankojn
12 De lundo $is vendredo

1 3  T i o .
1 4  T i e
15 Nigraj kaj malgrandaj.
1 6 Legas.

17 Blankan demizon.
1 8  T i o m .
1 9 Brunajn Suojn.
20 Kun Mupi.

21 Tio estas l ibro.
?2 Pensas.
23 Car l i  havas malbonajn okulojn.
24 Per  skr ib i lo .

25 Pri  matematiko.
26 MuSbat i lo .
2 7  S i a .
28 Je la naUa.
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29
30
3 1
32

3 3
34
3 5
36

37
38
39
40

4 1
42
43
44

45
46
47
48

49
50
5 1
52

57
58
59
60
6 1

53
54
55
56

M ia .
Kun Mupi.
Li nomi$as Paillo.
Tiuj f loroj.

Sinjoro Nopo.
Car 3i estas belega.
Kvin personoj.
T iam.

Ne, estas nenio t ie.
Inter Hispanio kaj Germanio.
Per  f lug i lo j .
Apud siaj geamikoj.

Por sensoif igi  sin.
Mi voja$us dirkafi la mondo!
Ru$a.
Trifoje eiutage.

En la ru$a botelo.
Someron li faris tion.
Poste Si levi$is.
V i a j .

Ne, li ne faftas tre bone.
Norden.
De Parizo.
Pl i  ol  kvin.

Neniu.
Granda.
Grandaj.
Libron.

Librojn.
Kun vi.
T i a j .
Por ke la gelernantoj lernu pli
Prave!

rapide kaj bone.
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Vi lernos.
Verboj de dariro sen rezulto
tta(+ =) ata(j)

1 Maria estas tre amata de Paillo.
2 Nia kurso estis gvidata de Dennis lastmonate.
3 Nia kurso estas ovidata de Dennis nun.
4 Nia kurso estos gvidata de Dennis venontmonate.

5 Lia nova jus eldonita libro estas la[data de multaj sed ne de eiuj.
6 La bona grizhara re$o estis admirata de eiuj regnanoj.
7 Kiom da libroj estos bezonataj por la kurso kiu komenci$os en la

venonta semajno?
8 Cu tiu fakto estas konata de diuj?

9 Estas konate, ke la plejparto de Svedoj lernas la anglan lingvon bone.
10 Vi sereas libron? Kiel titoligas la libro ser6ata de vi?
11 En Francio, la kasteloj de la Valo de la Rivero Loire estas vizitataj

de multe da turistoj eiujare.
12 Cu viaj l ingvaj eraroj estas aU ne estas toleratai de via instruisto?

13 La mistera persono estis sekvata de egale mistera detektivo.
14 La prakristanoj estis persekutataj de la Romiano Nerono.
15 Mono kiu estas havata estas pli utila ol mono. kiu estas havita!
16 Cokolado estas Satata de eiuj infanoj.

17 La uzo de la akuzativo estas postul?ta en nia kurso eiam!
18 Universala lingvo estas volata de multaj.
19 Kiom da mono estas Suldata al nia firmao?
20 En la lasta jaro tiu kastelo estis vidata de pli ol dek mil turistoj.

21 La prakristanoj persekutatai de la Neronuloj sin ka$is en katakomboj.
22 Sur diuj stratoj estis sentata la odoro de ansera rostajo. (ZXPIV)
23 La kuniklo estis sekvata de la hundoj de la easistoj.
24 La nova le$o, kvankam ne respektata de eiuj, estas bona plibonajo.
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Vi lernos, kaj praktikos
-ITA,.ATA

1 C u
^ . A
l L U

3 C u
. A
+ L U

nia instruisto f q rm is la pordon?
Paulo amas Marian?
oni Salt is la lampon de la klaseambro?
la Esperantistoj laIdis la kreinton de la Internacia Lingvo?

5 Cu Betoveno komponis nari simfoniojn?
6 Cu Mikel-Angelo skulptis multajn belajn skulptajojn?
7 Cu la jurnalo mencios Esperanton en anikolo morgail?
8 Cu la gelernantoj bezonas bonan vortaron kiel la Plenan llustritan

Vortaron (PlV) por bonege lerni Esperanton?

9 cu preskail eiuj infanoj Satas eokoladon kaj aliajn doldajojn?
10 Cu vi scias, kiam Doktoro Zamenhof publikiqis la Fundamenton de E-o?
11 Estis kvar mortintaj mu3oj sur la planko? Kiu mortigis i l in?l
12 Lati vi, 6u la plimulto de la homaro konas la fakton, ke E-o bone vivas?

13 Parolu al mi pri mono kiun oni havas, kaj pri mono kiun oni havis?
14 Kiom da demandoj mi stariois al vi, kaj kiom vi al mi?
15 Cu usonano kiu nuntempe lo$as en Eriropo verkis ta BEKkurson?
16 Cu la BEKkurso eiam postulas la bonan uzadon de la akuzativo?

la laboristoj volas la forigon de senlaboreco?
vi esperas, ke la urbodomo pliqrandigos la parkojn de via urbo en ta

venonteco?
19 Kion el igis la dentisto el la bu6o de la paciento?
20 Kiam oni mendis la librojn de la libroservo de Esperanto?

21 Cu Sinjoro Rodrigo konstruiqos novan domon post du au tri jaroj?
2? Cu la gepatroj multe amas ta gefilojn?
23 Kiam vi faksos tiun leteron por San Francisko?
24 cu vi jam afrankis kaj po6tis la leterojn kiujn mi diktis al vi?

"17 Cu
1 8  C u
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Vi lernos:
Repasado, Opinioj

1 Cu estas vere, ke nun pluvas?
2 eu estas fakto, ke tro da alkoholajoj ne estas bona por la sano?
3 Cu vi konsentas kun la verkisto de la BEKkurso, ke oni devas praktiki

multe por lerni Esperanton?
4 Cu vi samopinias kun Pablo kiam l i  diras, ke diuj  devas lerni la anglan?

5 Maria diris, ke Japanoj estas tre laboremaj. Cu vi samopinias?
6 Cu estas vere, ke komputiloj plialtigas senlaborecon?
7 Cu estas fakto, ke ju pli oni praktikas E;on, des pli oni flue parolas?
I Kaj male, du estas fakto, ke ju malpl i  oni uzas E-on, des malpl i  oni

flue kaj bone parolas?

9 Cu estas certe, ke laboristoj kiuj laboras multe diam perlaboras pli da
mono ol tiuj kiuj ne estas tiel laboremaj?'

10 Cu tio estas vera, ke Usono gajnis la mondan futbalmateon?
1 1 Cu Sajnas al vi, ke kiam iuj diras, ke la angla lingvo solvos la

internacian komunikadan problemo, i l i  t roigas?
12 LaU vi, kiu estas la plej belaj viro kaj virino en la tuta mondo?

13 La plej bongusta trinkajo estas kokakolo. Cu mi pravas ail malpravas?
14 Cu Sajnas al vi, ke estas varme di tie? Au kontraue?
15 Miaopinie Esperanto estas tre interesa l ingvo. Kaj viaopinie?
16 La BEKkurso estas pensiga kaj utila. Cu vi opinias tute same kiel mi?

17 La plej bela sezono estas vintro. Cu vi konsentas kun mi pri tio, ail 6u
vi havas al ian opinion?

18 Oni diras, ke "kiom da homoj, t iom da gustoj."  Cu vi samopinias?
19 Cu estas fakto, ke la suno pli brilas en Nordafriko ol en Nordeuropo?
20 Cu mi pravus se mi dirus, ke Ia tero ne estas ronda sed plata?!

21 Serpentajo estas pli bongusta ol kokinajo, 6u ne?
22 Froma$o estas pli bonodora ol parfumo, eu?
23 Cu vi opinias, ke oro estas pli multekosta ol arQento ail male?
24 Cu multfoje estas vere, ke "Kia patro, tia fi lo"?
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Vi lernos, kaj praktikos
Participoj adjektivaj

Pristudu la sekvantan tabelon:

venkinta teamo
venkanta teamo
venkonta teamo

venkita teamo
venkata teamo
venkota teamo

teamo kiu venkis
teamo kiu venkas
teamo kiu venkos

teamo kiun oni venkis
teamo kiun oni venkas
teamo kiun oni venkos

Ekzemploj :

* La vino kiun Arturo trinkis estas bongusta.
* La vino trinkita de Arturo estas bongusta.

* La eapeloj kiujn il i portas estas blankaj.
* La capeloj portataj de il i estas blankaj.

Ekzerco

1 La l ibro kiun Jul io legas estas granda.

=>

2 La peziloj kiujn Pablo levas estas ege pezaj.

+

3 La vino kiun Arturo trinkis estas tre bongusta.

+

4 La valizoj kiujn Maria pakis estas grandaj.

=>
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Vi praktikos
Participoj adjektivaj

Ekzemplo:

Kio estas persono staranta de semaforo?
Persono staranta ee semaforo estas persono kiu staras de semaforo.

1 persono staranta 6e semaforo (= trafiklumo)
2 personoj starantaj en halo de hotelo
3 geknaboj sidantaj sur la planko
4 pol icano helpanta tur iston

5 turisto helpata de policano
6 fenestro fermita de vento
7 personoj vojaQontaj tuj
8 personoj vojaQintaj por skii en montaro

9 personoj vojaQantaj tra Francio per la trajno TGV
10 pantalono Sirita de dorno de rozujo
11 pantalonoj Siritaj de akraj objektoj
12 leteroj kaj po6tkartoj skribotaj

13 sekretari ino tajpanta leteron
14 veki$intaj gepatroj
15 vek i ta j  gef i lo j
16 lev i$onta j  knabino j

17 rubo for igota el la lo$ejo
18 cigaredo ekbrul igi ta de alumeto
19 vir ino transiranta la straton
20 piedirantoj atendantaj de la rando de trotuaro

21 gelernantoj Ceestontaj la novan kurson en afituno
22 l ingvo parolata en Japanio
23 l ingvoj parolataj en Svisio
24 studentoj studantaj la anglan lingvon kaj Esperanton



Pa$o 25

1
f1

\



BEKKURSO
BEKKVAR

Pa$o 26

Vi praktikos:
Demandaro pri bildo

t Cu homo fiskaptas en la unua bildo maldekstre?
2 Cu li estas juna, mezaQa, ail maljuna?
3 Kion li havas en la manoj? Reton a[ stangon?
4 Cu li fi3kaptas en oceano, maro, lago, rivero, arj flako?

5 Cu infanoj naQas kaj ludas en la rivero?
6 Kiom da infanoj ludas en la rivero?
7 Lati vi, kiu sezono estas? Arituno, vintro, printempo, ail somero?
8 Kio estas super la rivero?

9 Cu la ponto estas farita el l igno, el Stalo, ail el $tono?
10 Cu la f i3kaptanto staras, ku6as a[ sidas?
1 1 Cu la korbo maldekstre de li estas plena ail malplena?
12 Cu l i ,  $is nun, havas bonan Sancon au malbonan Sdncon?

13 En la dua bi ldo, 6u vi  vidas knabon?
14 Kiom da jaroj vi opinias, ke tiu infano havas?
15 Cu li estas super, sur, ail sub la akvo?
16 Kial la knabo ne povas spir i?

17 Kio sur la fundo de la rivero estas? Pantoflo, Suo, aU boto?
18 Kion t iu junulo en Ia dekstra mano havas?
19 Kiun ajon li tenas en la alia mano? Slosilon i[ hokon?
20 Kial la knabo alproksimi$is al la boto?

21 Kial l i ne povas esti vidata de la fi3kaptisto?
22 Kio rigardas la knabon meti la hokon sur la boton?
23 Ekrigardu la lastan desegnajon, eu la knabo estas ankorari sub la akvo?
24 Cu vi ankorail vidas la junulon?

25 Kie l i  estas?
26 Kion l i  faras? Cu l i  alproksimi$as au malproksimi$as?
27 Kiom da fi$oj videblas nun en la korbo?
28 Kia estas la korbo? Preskari plena a[ preska[ malplena?
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29 Priskribu la reagon de la maljunulo. Cu l i  surprizi$as?
30 Kial l i  estas surprizita?
31 Kion faras la geknabloj malantai l i?
32 Kion rakontos la fi3kaptanto al sia edzino kiam li hejmeniros?

33 Rerigardu la unuan bildon. Kia estas tiu kiu sidas sur la riverbordo?
33 Cu li subakvigis la hokon kun vermo?
34 Cu li eligos la hokon kaj vermon poste?
35 Cu li esperas, ke li plenigos sian korbon je fisoj kaj fi3etoj?

36 Cu estas aliaj fi3kaptantoj apud ari proksime de li?
37 Cu vi pensas, ke li priatentas sian fiSadon ail la na$antan knabon kiu

a lp ros imi$as?
38 Kiom da naQantaj geknaboj vi vidas?
39 Cu vi pensas, ke la geknaboj starantaj apud li poste na$os?

40 Cu granda velsipo povas iri en tiu rivero, ari eu oni devus plilargigi la
riveron unue?

41 Kion vi kredas: eu estas mateno kaj la temperaturo plialti$as, au du
estas vespero kaj 0i malplialti$as?

42 Cu alveninte al la bordo de la rivero la maljundlo sidi$is kaj ekfi$is?

43 Nun ni iru al la meza bildo. Kiu subakvigis?
44 Kion li faris subakvigonte? Cu li malfermis ari fermis sian bu3on?
45 Cu la hoko kroOota de la knabo havas vermon?
46 Cu vi vidas la knabon elbu6igi bobelojn?

47 Cu sub la akvo vidigas kaj aridiQas fi$oj?
48 Cu sidante sur la bordo de ta rivero, la grizbarbulo vidas la knabon?
49 Kien iros la knabo kroOinte la hokon en la boton?
50 Kion tenas la knabo kroeanta Ia hokon?

51 Nun ni priparolu la trian bildon. eu estas fi3o ku3anta en la korbo?
52 Kiamaniere t iu f iSeto enkorbi$is?
53 Kiu eligos la fi6on el la korbo, lail vi, poste?
54 Kion faras la starantoj apud la grizbarbulo?

55 Cu la okazaloj de la tago kontentigis la maljunulon?
56 Fininte la f i3kaptadon, kion l i  faros?
57 lronte hejmen, kion li devas fari?
58 lrante hejmen, kion li faros?
59 lr inte hejmen, kion l i  faros?
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Vi praktikos:
Participoj adjektivaj

1 birdo enka$igita en skatolo
2 kokino senplumigita por kuir i
3 kr imulo mall iberigi ta pro kr imoj
4 leteroj skribitaj per nigra inko

5 koncepto klarigita de la profesoro
6 personoj atendantaj ee bushaltejo
7 l ibroj star igi taj  sur breto
8 kontrakto plenumita de firmao

9 domaj tegmentoj tegolitaj de laboristo
10 laboristoj konstruantaj ponto por transiri la riveron
11 gravuri taj  desegnoj
12 UnuiQinta j  Nacio j

13 mal fermi$anta rozo
14 mal fermi$ in ta rozo
15 manoj Sirmantaj la okulojn
16 i lo  uzata por  segi

17 teamoj venkotaj
18 viando rost i ta au fr i t i ta por man$i
19 voja$antoj vojagontaj en la venonta buso
20 la rapide disvolviQanta komputi la industr io

21 l ingvoj parolataj en Svisio
22 bebo naskota post iom da tagoj
23 bebo naskiQonta en la venonta monato
24 bona ideo ankorafi ne elegante vortigita

25 la Unui$intaj Statoj de Usono
26 sek ig in ta  f loro
27 la iam unuigita regno de Granda Britio kaj lrlando (PlV)
28 arigontaj birdoj
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Vi lernos, kaj praktikos
- i0,  - ig,  - ig i ta,  - i0 inte

La registaro San0is la prezon de benzino. Nun 0i estas pli alta ol antaue.

=> La prezo de benzino alt iOis.
+ La registaro alt iqis la prezon de benzino.
+ La prezo estis altiqita de la registaro.
+ Alt iAinte, la prezo de benzino estas nun altega.

1 Li trinkis tro da viskio kaj nun estas ebria.

? Se vi darire man$as eokoladon, sukeron, kaj doleajojn, vi estos dika.

3 La lernantoj estis tute lacaj pro la longaj hejmtaskoj.

4 Liaj revoj igis realaj pro la granda heredajo de la geonkloj.

5 La kuiristino metis la torton en la fornon, por ke $i estu varma.

6 Ju pli bona estas la instruado de Esperanto, des pli vasta estos ties
uzo.

7 Post la nova le$o kontrarj bruo, la urbo estas multe pli trankvila.
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Vi faros:
Eligu, forigu, elradikigu la erarojn!

1 Bonan matenon! Kiel vi faras?

2 Kiel vi  nomas?

3 Mi nomo estas Marta Medrano.

4 Kio estas tioj sur la tablo? jurnaloj ari revuoj?

5 Kiuj tiuj estas dekstre la tablo? Bob kaj Tom?

6 Cu vi plaOas skii en la montaro en vintro?

7 Mi surhavas brunaj Suoj.

8 Hierail mi butikumas en la centro de la urbo.

9 Rigardu la granda bovaro! Estas almenarl mil bovoj!

10 Bonvolu donu al mi varman tason da teo.

1 1 Kioma horo estas? Estas je la kvara kaj tri kvaronoj.

12 Kion l ibron vi  volas? La rugan au la bluan?

13 Si eklernis Esperanton antari de nur tri semajnoj.

14 Kie vi  i ros ci  jare por fer i i? Cu al l tal io?

15 Kiaj Suoj vi  aeetis hierau kiam vi i r is al  t iu vendejo?

16 Cu vi vidas la blanka kaj nigra katojn sub la tablo?

17 Jes, al  mi plaeas tr inki kafon kun lakton, sed sen sukeron.

18 Estas du dek tri personoj kiuj vojaQos kun ni al Moskvo.

19 La sciencisto pensas per malsimpla, komplika problemo.

20 -Jen via kafo. -Nedankinde. -Dankon.
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27

28

Mi ne scias, kion estas inter la forko kaj kulero.

Kiom mu3oj flugas eirkarj la lampo?

Alberto Medrano estas laca, 6ar li ripozis la tutan tagon.
-Kia estas mia korktiri lo? -Gi estas apud la botelo da vino.

Kiu estas tiuj kiuj parolis kun vi en la kafejo hiera[?

Morgari ni kaj niaj geamikoj iris al la parko.

Kiaj estas la valizoj kiuj Ana kaj Maria pakis?

-Cu Tokio estas granda ail malgranda? -Jes, $i estas granda.

29 -Jen via trinkajo. -Dankon. -Dankinde.

30 Kio tio estas tie? Tioj estas tasoj kaj teleroj.

31 -Kies estas tio ei? -Tio estas sur la tablo.

32 Kie iros la valizoj kiujn Maria pakis por sia vojago?

33 Cu vi Satas ta persono kies hararo estas ru$a?

34 Novjorko estas multe pli granda ke Va$ingtono.

35 -Kie estas l iaj  skr ibi loj? -Tio.

36 Cu ies viza$o trovigas tie en la apuda dambro?

37 Bonaj futbalistoj 0iam celas helpi i l iajn teamojn.

38 De kio estas la tabloj ei tie? Ligno? Stalo?

39 En kion metis Johano la sukero?

40 La kelnero de la restoracio ekprenis korktirilon por mal3topi botelon

da lakto.

41 ll i estas tiel alta kiel la frato.

4? Everesto estas la pli alta monto en la tuta mondo.

43 Cu vi pligrandigos la parkojn se vi estus la urbestro de nia urbo?

44 Cu Satus al vi igi ri6a?
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45 lli havas kurson de Esperanto Ciumerkreden.

46 Cu vi deziras kafon kun lakton?

47 Kiu strato estas kia trovi$as la plej proksima malsanulejo?

48 La profesoro instruis por ke la gestudentoj lerni.

49 Ni ne havos lecionon la venonta merkredo, dar $i estas festtago.

50 Mi veki$is je la sepa kaj kvarono. Poste tio mi levis min.

51 En nia kurso de Esperanto la kursgvidanto klarigas eio esperante.

52. Kiuj landoj estas tra kiu fluas la rivero Danubo?

53 Kia estas via naskiQurbo kaj kiom personoj lo$as tie nun?

54 Kion vi pensas pri Esperantistoj al kiuj plaeas krokodili la tuta tago?

55 Estas la kvina kaj tri kvarono.

56 Cu al vi plaeas trinki sukerita teo kun citrono?

57 Pomoj estas bonaj por la sano, dar ni man$as multe da il i.

58 Hodiau estas lundo. Postmorgarl estas jaudo.

59 Cu nia kurso komencis anta[ pli ol unu monato?

60 Kie trovi$as malmultekostan hotelon?

61 -Kiuj eeestis la prelegon antauhiera!? -Mi ne scias kiujn Ceestis $in.

62 Cu vi pensas, ke estis varme en la venonta semajno?

63 Cu vi povus pruntedonus at mi mil dolarojn? 
'

64 Kio ni devas fari por lerni Esperanton bone kaj rapide?

65 -Kiujn pomojn vi deziras? La ruQaj ail la verdaj?

66 -Kies pulovero estas sur la tablo? -Mi!

67 -Kiuj piroj kaj prunoj estas freSaj? -Tio.

68 Celia legis interesan libron pro la historio de Hispanio.
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69 Cu tio estas Sia? Ne, $i ne estus ties.

70 Kiu estas tiu kun kiuj Maria parolas?

71 Li perfektigas sian Esperanton. Li parolas pli kaj pli bone.

72 Antari ol vojagis al Usono, Sinjoro Rodrigo mendis bileton de aviadilo.

73 Li tr inkis ege malmulte. Li tr inkegis.

74 luj klientoj enbutikigis por adeti diversajn ajojn.

75 Kiam vi iras rigardi filmon en kinejo, cu vi preferis iri sole, kun nur

unu alia persono, a[ kun aro da personoj?

76 Kompreneble tiu persono plaeas al mi multe. Li estas granda aeulo!

77 Kiajn Suojn mi surhavas? Nigraj, kiel eiam!

78 De kien vi venis, kaj kien vi iros poste?

79 Guto da akvo estas, alinome, akvaro.

80 La birdaro ekflugis kiam la birdoj ekaildis la lautajn pafojn de la

Oasistoj. l l i  tuj disigis.

81 -Kiam vi naskis? -Antau 25 jaroj.

82 -Kio estas via anta[nomo? -Mi nomas min Sinjoro Rodrigo.

83 Mi man$as en restoracio de tempo en tempo. Eble kvinfoje eiujare.

84 Noktigis, do Pablo Saltis la lampon por ke li vidu pli bone.

85 Cu oni riparis viajn bicikon kaj motorciklon?' Cu ili estas riparita?

86 Vidi$as tukanojn kaj aliaj diverskoloraj birdoj en Sudameriko.

87 Mi havas hejme du hundojn. Anstatail tio mi havas unu katon. Do entute
mi havas tri dombestetojn

88 Malgrau la pluvego, mi restis hejme la tutan matenon.

89 Leciono nia komencis je la oka kaj duono akurate.

90 Kies kapo estas granda? Tiu de la sciencisto au tio de Paulo?

91 Estas treege varma, du ne?

92 Cu vi voli paroli Esperanton tre flue kaj senhezite?
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93 lru norde al Stokholmo.

94 Kiujn bananojn vi volas adeti? Ci tion?

95 Estas bedairinda, ke estas tiom da polucio en niaj riveroj!

96 Cu ur$as, ke la registaroj forigas la problemon de senlaboreco en la

mondo?

97 Hierati en loka jurnalo aperigis artikolon pri Esperanto kaj la Kastelo

de Gr6si l lon.

98 Li starigis la libron sur la breton, do nun la libro starigas sur la breto.

99 La aviadilo flugis de Londono Qis Novjorko. Gi nugis trans la oceano.

100 -Kie la salo estas? -Gi estas en la salumo, kompreneble!

101 La arbo hakataj de la hakisto estas abio.

1OZ Donu al mi iom da akvon, mi petas.

103 Per tiu katastrofo okazigis la morton de iu pasa$ero.

1O4 Cu vi vidis ta pretigitaj valizojn? Mi ne povas trovi i l in.

105 Vi pravas kiam vi diras, ke du foje tri egalas kvin.

106 Cu vi preferas ne$on ke pluvon, ail male?

1O7 -Cu vi estas laborema ari mallaborema? -Jes, mi estas mallaborema.

108 Veki$onte, Pablo iris al la necesejo.

109 -Cu 6i surmetis varmajn vestajon , e,ar ne$is kaj ventis? -Jes, per tio.

1 10 La birdoj, kiuj flugas super la granda domo, mi bone vidas.

111 Post la koncerto, la violonistoj agordis siajn instrumentojn por ludi.

112 Se mi surhavas flavan a[ brunan eemizon, kuru norde!

1 13 La tero rondiras al la suno.

114 Venkinta teamo de futbalo estas teamo kiun oni venkis.

1 15 La kelnero metis siajn trinkajojn sur la tablon de la teraso.

1 16 Mi estas manQema kaj mi manQas 6io kion mi povas!


