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BEKKURSO
BEKTRI

Pa$o 2

Vi lernos, kaj praktikos skribe:
A + l G : V t r
A + l G : V n t r

e

1 Lia Esperanto estas pli kaj 0,, 1@\=::::7

+ Lia Esperanto

+ L i sian Esperanton.

2 Post la granda vesperman$o li estis tute sata.

+ Li satiOis pro la granda vesperman$o.

+ La granda vespermanQo tute satiqis lin.

3 La ebriulo trinkis la tutan botelon da vino, do li estis tute ebria.

=>

+

4 Se vi man$os tro da sukero, bombonoj, kaj dolCajoj, vi estos dika,

=>

=>

5 La prezo de busbileto estis unu dolaro. Nun $i estas g[ alta. Gi estas
du dolaroj.

+

=>

6 Li glutis pi lolon por esti trankvila.

+

=>

e



Pa$o 3

7 La nigra tabulo estas nun pura, ear nia instruisto forvisis gin per la
f  o rv iS i l o .

+

+

I Estis iom da pluvo antari dek minutoj, do la stratoj kaj trotuaroj estas
malsekaj .

+

+

9 Johano laboris multege hierail, do li estis terure laca.

=>

+

10 Du semajnojn post la komenco de ailtuno, la folioj de la arboj estis
f lavaj,  brunai,  kaj ru0aj.

+

=>

11 Pablo estas tre alta pro la fakto, ke li trinkis multe da lakto kiam li
estis knabo.

=>

=>

12 La uzo de Esperanto estos pli vasta, se Qia instruado estos pli bona!

+

:>

13 Kvankam li havas nur 45 jarojn, li aspektas maUune pro sia laboro en
karbminejo.

+

+



Pa$o a

14 Cu Siaj revoj iam estos realaj?

+

+>

15 En la kuirejo por la matenman$o, oni metas la lakton sur hejtoplaton
dum du minutoj, por ke Qi estu varma.

+

+

16 La profesoro $ercis iomete,  por ke la kursanoj  estu v iq la i .

+

+

17 La estro de la oficejo plialt igis l ian salajron, do nun li estas kontenta.

+

+

18 Li devis prelegi antau 200 personoj, tial (:6e) li estis ege nervoza.

+

=>

19 Si  est is pala pro la malsano kiun 6i  havis.

+

+

20 Post nur du kanzonoj la rokgrupo Beatles (skaraboj) estis treege
p o p u l a r a i .

+

+



BEKKURSO
BEKTRI

Pa$o 5

Vi lernos, kaj praktikos
Tempordo Il

Dum ,BEKUNU vi lernis kaj praktikis tempordon per la sekvai tempindikiloi:

Je la seoa mi vekiQis.
Poste mi elliti$is kaj iris al la bandarnbro.
Post tio mi matenman$is.
Dudek minutojn poste, mi prenis arjtobuson kaj iris al mia laborejo.
Mi laboris inter la oka kaj la dek dua.
Mi man$is de la dek dua dis la dek tria pli malpli.
Post la manOo mi rekomencis labori.
Tiam mi tajpis leteron por la estro, KTP.

Nun ni lernos kaj praktikos aliain tempindikilojn. kaj ni uzos
subpropoziciojn de temoo. Jen kelkaj ekzemploj:

Kiam mi estis en Parizo lastjare, mi vizitis la Ejfelturon.
Dum mi matenman$is hodiafi, mi afiskultis la novajojn de la radio.
Post kiam li rigardis la televidan futbalmateon, li mal$altis la televidilon.
Anta[ ol voja$i al Usono, Sinjoro Rodrigo aeetis la aviadilan bileton.
Antair ol li vojagis al Usono, Sinjoro Medrano aeetis vojageekojn.

Ekzerco: plenumu la sekvain spacojn per dum. post kiam. kaj antad oL

1 --- mi voja$is per trajno al Parizo, ni parolis france kun la
voja$anto kiu sidis apud mi.

mi revenis hejmen, mi hejtis la fornon kaj enmetis la
kokinajon,

lasi la oficejon, mi mal$altis mian komputilon.

Parilo kaj Maria geedzi$is, ili aeetis orajn ringojn.

5 Mi ekprelegos eiuj Oeestantoj sidi$os.

foriri, ne forgesu vian pluvombrelon!



BEKKURSO
BEKTRI

Pa$o 6

Vi praktikos
Tempordo l l

Kion faris Sinjoro Rodrigo, la hispano, hierail?

700 vek iQi
7 0 5  l e v i $ i
7AG ir i  al  la ban0ambro
7O7--72O duSi sin, sekigi sin per bantuko, vest i  sin, kombi sin, razi

sin, brosi siajn dentojn
721 matenman$i
73O dir i  uadiai l"  al  sia edzino kaj kisi  6in
731 e l i r i  e l  s ia  loQejo
735 piedir i  al  la kiosko
736 aeeti  jurnalon
74O atendi a[tobuson
745 enbusi$i kaj pagi la st ir iston
755 alveni al  sia laborejo
800 komenci labori

--parol i  kun la sekretari ino
--uzi la telefonon
--sendi fakson
--sendi elektronikan leteron
--skribi  leterojn komputi le, kaj subskribi  i l in mane

1500 f in i  s ian laboron
1505 lasi sian laborejon kaj i r i  hejmen
1 51 5 tagman$i kun sia edzino
1700 legi la jurnalon kiel  kut ime
1800 r igardi la televidon
1900 ludi kun siaj  gef i loj
2000 duSi sin alifoje kaj kanti kaj zumi
2100 tr inki glaseton da Sereo
21OO--22OO babili kun sia edzino
24OO enl i t i$i  kaj dormi$i (ekdormis)

songl
Pri. kio li sonOis? Priskribu la sondon!



BEKKURSO
BEKTRI

PaQaT

Vi praktikos
A + f G
A + l G

1 Cu lia Esperanto estas pli kaj pli perfekta?
2 Kiat la ebriulo estas ebria? Cu fa vino? Cu la viskio? Cu la brando?
3 Kio okazis al la prezo de busbileto? eu 0i estas pli alta?
4 Cu li estas pli trankvila pro la fakto. ke li glutis pilolon?

5 La planko estas tute malpura! Kiu faris tion?
6 Kial la gelernantoj estas tiom lacaj post la esperanta leciono?
7 Tiuj laboristoj havas nur kvardek jarojn; sed ili aspektas pli maljunaj.

Kial i l i  estas t iaj?
8 Kio okazas al la folioj en la a[tuno?

9 Kial Pablo i$is tiel alta?
10 Se la instruado de Esperanto estos pli bona, eu la uzado estos pli

vasta?
11 Cu Siaj revoj iam estos realaj. Kio estas via opinio pri tio?
",2 Pro kio oni metas la man$ajojn en la fornon? Por ke ili estu pli

varmaj?

13 Cu iliaj salajroj estas pli altaj nun?
14 Kio estas la kafrzo de lia nervozeco?
15 Kial $i havas tiu tiel palan viza$on?
16 Kiam tiu rokgrupo iOis populara? Cu vi rememoras?

'17 Cu la kursanoj estis pli viglaj, dar la instruistino Sercis iomete?
18 Kial tiu infano estas tiel dika? Cu pro la dol0aioj? Cu la glaciajoj?
19 Bonvolu diri al mi, pro kio la impostoj en la urboj estas pli altaj nun.
ZA Pro kio estis ege varme en la klasdambro?



BEKKURSO
BEKTRI

Pa$o 8

Vi praktikos
Repasado

1 Bonan tagon. Kiel vi fartas? (Kiel vi statas?)
2 Kiel vi nomi$as? Cu vi estas Usonano?
3 Kio estas via anta[nomo, kaj kio estas via familia nomo?
4 Kiu mi estas, kaj kio mi estas, kaj kia mi estas, kaj kie mi estas?!

5 Cu London estas en Cinio?
6 Kie Tokio trovi$as? Cu tiu urbo estas vizitinda? Kial ail kial ne?
7 Cu Londono estas granda, mezgranda, ail malgranda?
8 Kia estas la urbo kie vi lo$as?

9 Cu Novjorko estas pli granda ol Bostono?
1O Cu Usono kaj Cinio estas pli grandaj ol Portugatio kaj Hungario?
1 1 Kiu urbo estas la plej granda en via lando?
12 Kiel nomi$as la urbo kie vi troviQas nun? Kaj kio estas la nomo de la

urbo kie vi  naskiQis?

13 Cu Parizo estas granda? Kio estas vidindajoj en Parizo?
14 Kiuj urboj estas pli etaj ol Parizo?
15 Cu Tokio estas urbeto ari urbego?
16 Cu vi estas lernanto de la japana l ingvo?

17 Cu Esperanto estas a6a lingvo a[ bona lingvo por komuniki?
18 En nia kurso de Esperanto, kiom da lernantoj, kaj kiom da lernantinoj

es tas?
19 Bonvolu diri al mi, kie troviQas nia kurso de Esperanto. Cu nia ejo

estas bona kaj agrabla?
20 Lari vi, eu Esperanto estas iomete facila, ari facilega? eu $i estas

l e r n i n d a ?

21 Kaj la angla, en via opinio, eu $i estas pli facila ol la germana a[ rusa?
22 Rigardu la unuan desegnajon. Cu tio sub la tablo estas katoj a[

hundoj?
23 Kio estas t io super la tablo eirkai la lampo?
24 Kiu objekto estas tiu objekto inter la mu6oj?
25 Kiuj katoj estas altaj, kaj kiuj malaltaj?
26 Kiu estas alta, kaj kiu malalta sur la unua bi ldo?



BEKKURSO
BEKTRI

Pa$o 9

Vi lernos, kaj praktikos skribe
O + l G = V t '
O + l G : V n t r

t Si iris en la liton hierafi multe pli malfrue ol kutime. (lG)
=> Si enlitidis {hierau multe pli matfrue ol kutime.}

2 Si el ir is el la l i to la sekvantan tagon tre frue. Si ne dormis sufiee,(lG)

= >  5 l

3 La instruistino diris al la geknaboj, "Metu vin en la vicon!" (lG) (lG)

+

+

4 La du alitovojoj forrnas krucon dek kilometrojn ekster la urbo. (lG)

=>

5 La pasageroj kiuj iros al Berlino eniris en la buson. (lG)

+

6 La instruisto uzis kolorojn en la unua bildo de la BEKKurso, por ke la
gelernantoj lernu la kolorojn kaj adjektivojn pli rapide kaj bone. (lG)

+

7 La kelnero metis la man$ilaron sur la tablon kaj atendis la
manQontojn. (lG)

:>

8 luj klientoj eniris en ta butikon, kaj aliaj eliris. (lG, lG)

+ = >
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9 Post la eklernado de la nova gramatikajo, la lernantoj ofte formis
grupojn por praktiki la novajon kaj alproprigi $in. (lG)

=>

10 La fianeo diris jes, kaj tuj poste la fianeino diris la samon dum la
ceremonio por novaj oeedzoj en la pre$ejo. (G)

=+

1 1 Li prenis la globkrajonon kaj eltiris (eligis) $in e I sia poSo. (lG)

+

12 La armeo de la Unui$intaj Nacioj alvenis al la lando kie la kruelaj
bataloj okazis, por ke estu paco en la lando. (lG)

!>

13 Estis frumatene kaj iom post iom estis pli kaj pli da lumo. La mateno
alvenis iom post iom. (lG, lG)

: + +

14 La vintro alvenis. La temperaturoj malsupreniris (falis), kaj estis pli
kaj pli da frosto sur la kamparo. (lG)

+

15 Kelkaj personoj eniris en la vagonaron (trajnon), kaj kelkaj personoj
el ir is e I gi. ( lG, lG)

+ +

16 Subite la torpedita Sipo eksinkis, kaj la Sipestro kriis al la
Sipanaro,"Eliru el la Sipol Kaj sidi$u en la savboatojn!" (lG, lG)

= > +

17 Estas kvar gradoj en la BEK: BEKUNU, BEKDU, BEKTRI, kaj BEKKVAR.(IG)

+ La verkisto de BEK , . .



BEKKURSO
BEKTRI

PaQo 1 1

Vi lernos, kaj praktikos
Kiam en suborditaj propozicioj

1 Cu nia instruisto jam est is ei  t ie, kiam vi alvenis al nia kurso hodiau?
2 Kiun vi vidis unue, kiam vi eniris en ta lernoeambron hodia[?
3 Kie vi sidis, kiam .,' i venis al nia kur-so !a unuan tagon?
4 Kun kiu afi kun kiuj vi parolis, kiam vi faris la paroiekzercon pri "Mia

eemizo estas.. .?

5 Kion vi faros, kiam vi hejmeniros post ra hodiaua leciono?
6 Cu pluvis, kiam vi vekigis ei  matene?
7 Cu la  suno br i lad is ,  k iam v i  vek i$ is  hodiau?
8 Bonvolu diri al mi, kie vi pensas la instruisto estis, kiam v!

matenmangis ei matene.

9 Kutime, kien vi  i ras, kiam vi fer ias?
i 0 Ai kiu ioko vi iris iastjare (en ia pasinta jaro), kiam vi feriis?
1 i Kiam vi veturas per buso au per trajno, 6u vi oftb legas jurnaion?
12 Kio plaeas ai vi  far i ,  k iam vi havas l ibertempon?

13 Kion vi  satas far i ,  k iam vi ne devas iar i  ion specialan?
14 Cu vi scias, du Winston Churchi l l  ankorarl  vivadis, kiam vi naskigis?
15 Cu vi eiam aOetas ion, kiam vi iras al eiovendejo, ail du vi rezistas al

la  tento e lspez i  v ian monon?!
i  6 Kiam vi auskuitas la radion, kiajn muzikojn vi  auskuitas? Rokan,

klasikan, jazan, biusan, popoian, barokan, punkan, foikan?

17 Kiam vi i ras r igardi f i lmon en kinejo, eu vi  preferas ir i  sole, kun nur
unu aiia persono, ari kun aro da personoj?

18 Kion vi pensas la fremciiandaj turistoj iaras, kiam ili iras ai Parizo?
19 Kaj kion vi pensas ia Eilropanoj faras, kiam iii vizitas Novjorkon ai

Clkagon?
20 Cu vi rememoras kie vi estis, kiam vi arjdis pri la internacia lingvo

Esperanto la unuan fojon?

21 Lafi  vi ,  k ion far is la ebriulo, kiam l i  el tr inkis la botelon da vino?
22 Lail vi, kion faris sinjoro Nopo, kiam ii mortigis ia kvar mu$ojn?
23 Viaopinie, kien ir is Leopoido, kiam i i  f inis ia ekzercon kun ia pezi ioj?
24 Lafi vi, kion diros nia instruisto, kiam ni finos nian ekzercon pri kiam?



BEKKURSO
BEKTRI

PaQo 12

3
4

Vi praktikos:
Repasado

Rigardu la bildon sur kiu estas la tablo, la kvar katoj, la lampo kaj tiel
plu. Kio tio estas dekstre de la tablo?

Diru al mi, kio tio estas maldekstre de la tablo, kaj ankail diru al mi,
kiu estas apud $i.

Cu forko estas manQilo? Donu al mi la nomojn de du aliaj mangiloj.
cu man$ilo estas ilo por skribi, kaj skribilo estas ilo por man$i? Ail

inverse (male, kontraue)?

5 Kiu estas t iu kiu estas alta, kaj t iu kiu estas malalta sur la bi ldo?
6 Cu vi vidas alian personon sur la bildo? Cu estas iu sur la tablo?
7 Kia estas la lampo, kaj kiaj estas la musoj? Cu ie estas ruQaj mu6oj?
8 Kie la lampo estas, kaj kie la mu3oj estas?

9 Cu estas du lampoj sur la bildo?
10 Kial oni $altas lampon? Por lumiqi a[ por mallumigi 6ambron?
11 Bonvolu doni al mi glason da akvo, se vi havas $in.
12 Bonvolu tui  doni al  mi la tason kiu trovi$as en la sranko.

13 Kia estas via eemizo?
14 Kian demizon mi surhavas?
15 Kiajn Suojn vi  surhavas? Rugajn, bluajn, blankajn, brunajn, nigrajn,

a u  a l i a i n ?
16 Kies Suoj estas pl i  longaj? Miaj au viaj  au al jes?

17 Cu la Oemizo kiun vi  nun poftas (surhavas) estas pl i  hela ol mia?
18 Kian demizon vi surhavis, kiam vi Oeestis nian kurson ta unuan tagon?
19 cu vi  rememoras, kian iemizon au kiajn suojn mi port is t iam?
20 Kian demizon vi portis hierail, kian vi portas nun, kaj kian vi poftos

morgau?

21  l ru
22 eu
23 eu

al la pa$o14 de BEKUNU. Kiel nomigas la persono kiu legas?
vi pensas, ke la libro kiun li legas estas eta au ega?
vi pensas, Pablo a6etis tiun libron en librovendejo ari en kiosko?

Kial? Cu Pablo emas legi? Cu li estas legema?
la fibro de Pablo pladas al vi? Cu vi Satas hispanajn librojn?Cu24



BEKKURSO
BEKTRI

Pa$o 1 3

Vi lernos:
almovo + n

Trastudi la sekvajn ekzemplojn:

1 Li prenis la libron (de sur la se$o) kaj metis $in sur la tablon.
2 Nun la l ibro kuSas sur la tablo"

3 La kato estis ekster la domo. Nun Qi estas ene. Gi kuris en la domon.
4 Nun la kato estas en la domo.

5 La rano estis sur la bordo de la lago. Poste, $i saltis en la akvon.
6 Nun la rano estas en la akvo.

7 iJnue, la muSoj est is sur la tablo. Poste, i l i  f lugis eirka[ la lampqn.
8 La mu6oj flugas dirkau la lamps nun.

9 La aviadilo estis en Londono. Poste, trans la ma ron flugis la aviadilo.
10 Nun gi flugas de Novjorko al Cikago. Trans ta mara flugas la aviadilo.

1 i  l r i  dekstren, maldekstren, antarien, malantaf ien, supren, malsupren.'12 
lri, (flugi, vojaQi, piediri, paSi ktp), norden, sude4, orienten,

okcidenten. .

13 Si  i r is  a l  Par izo.
14 Si  i r is  Par izon.
15 Si venis de Parizo.
16 Si i r is $is parizo.

17 Kie vi  est is antauhieraf i  vespere?
18 Kien vi iros 6i vespere? Kien vi iros post nia leciono hodiarj?
19 De kie vi venis? De via loQejo? De la supermerkato? De la kinejo?
20 A I kiu landq vi iros por la Kongreso de Esperanto?
21 {Kiun landon vi iros por la Kongreso de Esperanto?}
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Vi lernos, kaj praktikos
movo, almovo

Ekzerco

1 Morgari matene mi devas iri al London___,
2 Kie___ vi logas kaj laboras?
3 Kie-- vi iros por via ferio en la venonta jaro?
4 La hundo estis ekster la domo. Nun gi estas ene. Gi iris en la dom---.

5 En la bestgardeno la bestoj kuris en la ka$___ la tutan tagon.
6 La dresisto de leonoj eniris en la ka$--- de la leonoj por doni viandon

a l  i l i .
7 La hirundoi flugis trans la river---, 6ar trans la river-- sin trovis

al iaj  hirundoj.  (ZXPIV)
8 Ce la trafiklumo, turnu dekstre--.

9 Por atingi la defurbon, vi devas daririqi vian voja$on norde_-*.
10 En 1 983 ni iris al Budapest-- por la Universala Kongreso de

Esperanto.
11 En la venonta somero ni voja$os Novjork___ por vidi la altegajn

e ie lskrapanto jn ,
1? De kie--- venis tiuj turistoj kiujn ni vidis en la kafejo?

13 lru pli supre---.
'14 Supre--- trovi$as sur la breto la salujo kaj la piprujo. Ekprenu ilin.
15 Estis tro malvarme al ni en Germanio, do ni afitomobilis en varm___,

bel--, 6arm-- Hispan--. Alivorte, ni iris de Germanio $is
Madrido kaj aliaj hispanaj urboj.

16 Venu ei tie__. Ne iru tie__.
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Vi lernos, kaj praktikos skribe:
aliaj + i0
aliaj + ig

:  Vntr
= Vt t

1 Vesperon, la birdoj f lugis en la arbon por tranoUa,. 
@

=+ (iO) vesperon, la birdoj G en la arbon por tranokti.\J
2 La dentisto plombis du dentojn de la paciento, kaj l i eltiris la

dekstran, suban molaron. (el)

=) ( ig)

3 Antau sia voja$o al Romo, Maria enmetis siajn kombilon,
Sminkon, broson, bi letujon, Slosi lojn, aviadi lbi letojn, kaj pasporton en
sian mansakon. (en)

=> ( ig)

4 La birdoj ekflugis disen kiam ili ekafidis la lafitajn pafojn de la pafiloj
de la dasistoj. (dis)

=> ( i0)

+ ( ig)

5 Unu au du horojn poste, la dasistoj foriris kaj tiam la birdoj revenis
kune. (kun)

=> (i0)

6 Si tal l i lernis Esperanton per la BEKkurso. Poste il i ig is membroj de
la loka klubo de Esperanto en sia urbo. (an)

+ ( i0)



PaQo 1 6
7 Post la fino de BEKKVAR nun eblas al 6i legi iomete la revuojn kaj

afiajn periodajojn de Esperanto kiel Monaton, Kontakton, Eventojn, kaj
Heroldon de Esperanto. (ebl)

+  ( i g )

I Nuntempe en oficejoj kaj laborejoj die, oni uzas komputilojn kaj
al iajn elektronikajn maSinojn anstatat la skribmaSinoj kaj al iaj
malmodernaj iloj. (anstatair)

+  ( ig)

+ ( i0)

9 Sinjoro Rodrigo veturis tiun matenon al la laborejo per metroo.
PoSoSte l is to  a lproks imi$ is  a l  l i ,  ka j  poste malproks imi$ is  de l i .
Poste li estis sen biletujo! (sen)

=> ( ig)

10 Estis matene, kaj du vakeroj rajdis eevale sur la vasta ebenajo de
Teksaso, la granda Stato de Usono. Unu vakero diris al la alia:
"Rigardu! Niaj bovoj estas dise! ll i estas eie! Ne devas esti! l l i devas
esti nur are, grupe! (ar)

+  ( i g )

+  ( i 0 )

1 1 La konsilio (konsilantaro) de la granda entrepreno ne estis
kontenta pri  la f inancaj rezultoj  de la prezidanto, 6ar l i  elspezis
tro, kaj l i enspezis ne sufide. (eks)

=> ( ig)

12 La reQo abdikis pro amo al bela virino kiu ne estis kortegano, do nun li
ne plu estas reQo. (eks)

+ ( i0)

13 La kato estis en la domo. La patro vidis Qin. Poste la kato estis ekster
la domo. (ekster)

+  ( i g )
+  ( i 0 )
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Vi lernos, kaj praktikos
Enketilo, demandaro

1 Kio estas via famil ia nomo?
2 Kaj via antaUnomo?

3 En kiu urbo vi nun lo$as?
4 Kiom da loQantoj lo$as tie?
5 Cu vi konas la nomon de la urbestro?

6 Kiom da jaroj vi havas? Malpli ol 20 jarojn? Inter ?Q kaj 40? Ail pli
ol  40 jarojn?

7 Cu vi estas lernanto au studento?
8 Se ne, kio estas via profesio?

9 Cu vi lo$as en domo au apartamento?
10 Se vi loQas en domo, du 0 havas remizon?
1 1 Se vi havas apartamenton, du la konstruajo havas $tuparon ari l ifton?

12 Cu vi havas Sparkonton kaj eekkonton?
13 Kiel nomi$as via banko?
14 Cu vi estas kontenta r i late la seruadon de via banko?
15 Se ne,  k ia l  ne?

16 Kiom ofte vi iras al kinejo por vidi fi lmon? 1 ) Neniam 2) Nur se
estas bonega filmo 2) De tempo al tempo 3)' Tre ofte. 4) Ciam kiam
vi povas.

17 Kiom ofte vi manQas en restoracio? 1) Neniam--vi eiam man$as
hejme au kunportas vian manQon 2) Ege malofte 3) Kelkfoje eiujare
4) Ciusemajne 5) lnter du kaj kvarfoje eiusemajne 6) Ciutage

18 Lau kiu maniero vi eksciis pri Esperanto? 1 ) Vi audis pri gi en la
lernejo 2) Vi eksciis pri $i en artikolo de jurnalo 3) Amiko au
amikino informis vin pri  $i .  4) Konato au konatino sci igis vin pri
Esperanto 5) Vi eksci is pr i  Esperanto al imaniere. (Kiamaniere?)
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Vi lernos, kaj praktikos skribe:
por, pfo, ear, t ial

1 Cu la leganto en la bibl ioteko Salt is la lumon por vidi  pl i  bone?
2 Cu la biblioteko a6etis novajn librojn por. ke la legantoj havu pli da

leg a jo j  ?
3 Cu Inma Medrano est is en la bibl ioteko, t ,ar Si dezir is pruntepreni

l ibrojn por legi hejme?
4 Cu estis pli da legantoj en la biblioteko hierail pro la aea vetero?

5 Cu vi venis t ien ei hodiaf i  t ial .  ke vi  dezir is lerni la hispanan l ingvon?
6 Cu vi venis di tien hodiail pro tio. ke vi volis paroli Esperanton?
7 Cu nia instruisto eeestis nian kurson por, ke ni lernu pli rapide?
8 Cu ni lernas rapide, ear ni praktikas multe per la BEKkurso?

9 Cu la paciento venis parol i  kun la kuracisto, e,ar l ia ar i to paneis?
1O Cu la kuracisto donis injektajon al ta paciento, 6ar l i  est is tute sana?
1 1 Cu la f legist ino kaj f legisto venis al la malsanulejo por danci?
12 Cu la kuracisto iris al la operaciejo pro la fakto. ke li devis urge

operaci i  Sinjoron Rodrigon pri  apendici to?

13 Cu Paulo lasis sian veturi lon 6e la r iparisto de autoj t ial .  ke l ia ar i to
pane is?

"14 Cu la riparisto rigardis sub la ailto de Paulo por kontroli la bremsojn?
15 Cu l i  levis la kapoton por r igardi la motoron?
16 Cu Pai lo donis eekon al la r iparisto por pagi la r ipari tan veturi lon?

17 eu Ramono prenis la gladi lon por glat igi  sian dif i tan pantalonon sur la
g ladotabulo?

18 Kial l i metis en la fridujon viandon kaj ovojn? Por ke il i restu fre6aj
kaj ne putru?

19 Pro kio l i  uzis la polvosuei lon? Por for igi  la polvon de la tapi$o?
20 Cu Ramono remetis la kokidajon en la fornelon tial. ke $i ne estis

sufiee varma?

21 Cu Maria semis karotojn en sia $ardeno, por manQi il in poste?
22 Cu 6i akvumis siajn plantojn, por ke iti kresku?
23 Cu Maria uzis Spaton por elterigi la termpomojn?
24 Cu 6i ne rikoltis multe el sia $ardeno ci jare pro manko da pluvo?
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Vi lernos, kaj praktikos

trA(J)(N)
Participoj Pasivaj Adjektivaj

Ekzemploj:

La pordo estas fermita. (nun, dar oni fermis $in.)
La fenestroj estas malfermitai .  (nun, ear estas tre malvarme ekstere.)
La glasoj estas rompitai .  (nun, dar i l i  far is sur ra plankon.)
Tiu glaso ne estas rompita. (do, ni  povas tr inki el  0i .)

La knabo kiu ludis kun la pi lko rompis la fenestron.
=> Do nun la fenestro estas rompita, kaj oni devas r ipari  $in.

sekretari ino tajpis dek leterojn per komputi lo.
nun dek leteroj estas tajpi taj  kaj pretaj por sendi.

La dornoj de la rozujo 6 i r is lian pantalonon.
+ Do nun l ia  panta lono estas s i r i ta ,  ka j  iu  devas kudr i  $ in .

L i  jus  la  v  is  la  mangi laron.
+ Do nun la man$i laro estas lavita. La forkoj,  trandi loj  ktp estas puraj.

En BEKKVAR, la lasta parto de la BEKKURSO, vi profunde studas multajn
aliajn participojn. Krome, vi vidos la rilaton inter tiuj participoj kaj 6io
kion ni studis en BEKTRI kaj BEKDU.

Hodiau la
+ D o
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Vi praktikos
Part ic ipo j

t C u
^ Az L u
3 C u
t A
+ L U

la instruisto fermis la pordon?
fa instruisto fermis ankari la fenestrojn?
on i  Sa l t i s  l a  rad ion?
iu malSal t is  la  lampojn de la  a l ia  eambro?

5 cu la geknaboj malfermis siajn kajerojn por skribi?
6 cu la kelnero jam malkorkis ia rugan uinon por la gastoj?
7 Cu Pablo tradukis t iun tekston?
8 cu la sekretari ino tajpis diujn leterojn per komputi lo?

9 Cu oni menci is Esperanton en t iu revuo?
10 cu oni di fekt is la fr idujon kiu estas en la al ia 6ambro?
1 1 Cu hodiari la geknaboj senintence rompis la fenestrojn de nia najbaro?
12 Cu iu parkis af i ton antaf i  la pordo?

13 Cu oni  r ioar is  v ian ar j tomobi lon k iu  paneis?
14 cu Pablo la panisto bakis suf ide da pano por hodiaf i?
15 Cu vi skribis la leterojn kiujn vi deziras sendi al viaj parencoj?
16 cu Miguel Fernandez tradukis la l ibron "Bodas de santre,,  en

Esperanton?

17 cu i l i  pakis siajn val izojn por la vojago hodiarj  vespere?
18 Cu v i  lav is  la  mangi laron?
19 Cu oni  forv is is  la  n igran tabulon?
20 Cu en la klasejo oni f iksis af iSojn ee la muro?

21 Cu vi adetis la poStmarkojn por la po3tkartoj?
22 Cu iu el vi  algluis la po3tmarkojn sur la koverton?
23 Cu vi forjetis la malnovajn jurnalojn en la rubujon?
24 Cu la f i rmao pagis la monon al la laboristoj?
25 Cu la kuir isto tran6is la viandon por la tagmango?
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Vi praktikos:
Repasado

t Cu vi rememoras Mipi kaj Mupi?
2 Cu i l i  parolas?
3 Cu i l i  parolas kun vi?
4 Cu Mipi parolas kun Mupi, kaj Mupi parolas kun Mipi?

5 Cu Mipi parolas la einan lingvon? Cu la rusan? Cu li parolas arabe?
6 Kiun l ingvon viaj  samlandanoj parolas plej  en via lando?
7 Cu vi nun lernas la lingvon kiun Mipi uzas?
8 Kion vi pensas pri la internacia lingvo Esperanto? Cu lerninda?

9 Kial,  lau vi ,  Mipi scipovas Esperanton?
10 Cu Esperanto estas facile parolebla, legebla , kai prononcebla?
1 1 K iam vi eklernis Esperanton?
12 Cu vi prononcas Esperanton perfekte kaj senerare, arl eu vi

misprononcas Qin de tempo al tempo?

13 Cu via elparolo (prononcado) de Esperanto estas pli kaj pli bona.
Al ivorte, eu $i pl ibonigas?

14 Cu vi perfekte legas Esperanton, ail e u vi mislegas de tempo al tempo?
15 Kun kiuj vi parolas Esperanton en nia kurso?
16 Cu vi kredas, ke Esperanto estas a6a lingvo, ar) du vi pensas, ke gi

estas lerninda kaj studinda?

17 Kio estas la antai lnomo de la ulo kiu skribas?
18 Cu l i  skr ibas esperante a i  a l i l ingve?
19 Per  k io  l i  skr ibas?
20 Priskribu la skribi lon kiun l i  havas.

21 Cu vi pensas, ke Ramono Satas skribi? Tio estas, 6u li estas
sk r ibema?

22 Kaj vi? Cu vi dirus, ke vi estas skribema? Kial (ail kial ne)?
23 Cu Ramono bone l i terumis la vortojn, a[ eu l i  misskribis?
24 Kion vi devas fari se vi misskribas vorton ail frazon?
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Vi lernos, kaj praktikos
V t ' + i 0 : V n t r

1 Ni (t*) ta birdojn sur la tegmento kaj en ta arboj.
\-/

+ La birdoj (ild'OD{sur la tegmento kaj en ta arboj} de++.
\--l/

2 La vento milde movis la foliojn sur la suprajo de la malgranda lageto.

:>

3 Mi levis min frue hieraf i ,  dar mi devis f ini  mian hejmtaskon por nia
kurso de Esperanto.

+

4 La kuracisto savis la vunditan viron.

+>

5 Mia vekhorlo$o vekis min precize je la sepa kaj duono di matene.

+

6 Oni vidas tukanojn kaj aliajn diverskolorajn birdojn en Sudameriko.

=>

7 Lastan vendredon la profesoro komencis la lecionon dudek kvin
minutojn malfrue, car l i  maltraf is sian buson.

+

8 Paulo kaj Ramono bakis la panon en la forno longan tempon.

=>
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9 En la arbaro proksime de nia domo, vi trovos multajn sova$ajn

bestetojn.

+

10 La laboristoj  en la sufabriko f  inas siajn laborojn je la kvina.

+

1 1 Paulo hierail frumatene renkontis Marian sur la vojeto de la rivereto.

+

12 ce la plagoj en somero oni vendas glaciajojn eiumomente.

+

13 Ne prononcu tiun vorton tiamaniere (0), sed prononcu $in 6i
t iaman iere( j ) .

+

14 La estro de la estraro komencis la kunvenon je la oka, kaj f inis gin je
la naria kaj tri kvaronoj.

+

15 Nia hotelo akceptas nur monbi letojn, vojaQdekojn, kaj kreditkartojn.

=>

16 En meznorda Usono oni r ikoltas la tr i t ikon en septembro, kaj la maizon
en oktobro.

=>

17 Kiam l i  ekvidis la Stonegon kiu kuSis meze de la vojo, la st ir isto halt is
la buson.

=>

i8 oni povas f leksi t ian l ignon iom faci le sen rompi $in.
+
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Vi lernos, kaj praktikos:

=)

+

Esperanton al la gelernantoj.

gelernantojn lerni Esperanton.

al la gelernantoj.  l l i  v idas la bi ldojn.

gelernantoj ar iskultas gin.

3

6

7 La kruela, aea, stulta, stranga, kaj freneza Sipestro diris, "Vipu tiun
mariston! Al mi ne pladas lia nazo!"

+

V t . + i g = V t t

Lage |e rnan to j@Espe ran ton rap ide ,e ,a r | a i ns t r u i s t ohe |pas i | i n .
:

La instruisto

La instruisto

+

La instruisto montras la bildojn

+

La instruisto havas kasedon. La

+

2 La geesperantistoj deziras, ke la reqistaroj aonoskos Esperanton por
instrui gin en la lernejoj.

+

Pablo volis novan domon. Li parolis
l l i  (ne Pablo) konstruis la domon.

+

kun f i rmao k iukonstruas domojn.

Mi verkis lernolibron por komencantoj de Esperanto. Mi deziras enmeti
bildojn kaj i lustrajojn en tiun libron. Mi parolis kun artisto, kaj l i
d i r is  a l  mi ,  ke l i  povos i lus t r i  la  l ib ron.
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Vi praktikos:
Repasado

I  Cu la sciencisto legas?
2 Cu li sportas?
3 Se li sportus, eu li havus pli bonan sanon?
4 Cu li pensas pri historio kaj fi lozofio?

5 Kion far is la sciencisto por sci i  t iom multe?
6 Li estas tre malinteligenta, eu ne? Cu li dirus, ke li estas stulta?
7 Kial l i  surhavas okulvi trojn?
8 Cu vi pensas, ke estas bone lerni multe pri matematiko? Kaj pri

f remdai  l inqvoi?

9 Cu li estas la plej inteligent a kaj bela ulo en la tuta mondo?
10 Kies kapo estas granda? Tiu de la sciencisto ari tiu de Parjlo?
1 1 Cu estas vere, ke la sciencisto nun pensas pri matematiko?
12 Cu ie sur lia kapo estas haroj? Alivorte, eu li havas hararon?

13 Cu vi scias t iom, kiom la sciencisto? ee pl i  ol  l i?l
' l4 Se vi tagman$us kun la sciencisto, pri kio vi parolus?
15 Cu vi opinias, ke l i  nun pensas por solvi  grandan matematikan

problemon, ail por sin amuzi?
16 Nun, diru al mi,  kiu estas t iu ulo, kiu staras kun io longa kaj f leksebla

en la dekstra mano.

17 Cu vi povas klar igi  al  mi,  kial  l i  havas t iun longan f lekseblan i lon en la
mano?

18 Cu la muSoj ankorai l  v ivas ari  eu i l i  estas jam mort intaj?
19 Kiom da muSoj f lugas en t iu mu3areto?
ZO Se vi povus paroli la muSan lingvon, kion vi dirus al tiuj kvar muSoj

kiuj flugas super la kapo de Sinjoro Nopo?

21 Kiam Sinjoro Nopo alparolas la muSojn, kion vi  pensas l i  diras: "Morton

al la mu$adoj!" ail "Kiel bela vetero hodiail!"
22 Cu la mu6oj nun penas forf luqi kaj fugi?
23 Kio okazos se il i ne sukcesos fari tion baldail?
24 Cu vi taksas Sinjoron Nopon frenezulo arl sanktulo? Cu vi estas certa

pri  via opinio?



BEKKURSO
BEKTRI

Pa$o 26

Vi lernos
Estas necese {, ke. . .}
Tio estas necesa {, ke. . .}

1 Estas varme.
2 Estas malvarme.
3 Estas varma tago.
4 Estis malvarma vetero.

5 Hodiari estas varmege.
6 La vetero hodiau estas varma.
7 Estas varme al mi. Kaj al vi?
8 Mi estas varma.

9 Romo varmas!
10 Estas vere, ke Esperanto havas interesegan gramatikon.
1 1 Estas bone, ke il i faris tion.
12 Tio estas vera, ke niaj gelernantoj lernas Esperanton rapide kaj

forgesas $in malrapide.

13 Estas malvers, ke l i  dir is t ion!
14 Tio estas malvera, ke l i  dir is t ion!
15 MalveraE, ke l i  dir is t ion!
16 Ke l i  dir is t ion, verg ne estas!

17 Estas necese, ke la kirurgo operaciu tuj .
18 Estas urQe, ke ni havu kunvenon kiel eble plej baldail.
19 Ne sufiee konate estas, ke Esperanto estas bonega aktivajo por infanoj

kaj geknaboj.
20 Tio estas tro nekonata, ke Esperanto helpas nin lerni aliajn lingvojn

pli bone kaj pli rapide.

21 Bedaurinde estas, ke estas tiom da militoj en la hodiaua mondo.
22 Estus tre agrable, se la suno diam bri lus ei t ie!!
23 Kiel dir i te supre, bonaj Esperantistoj  lernas al iajn fremdlingvojn pl i

rap ide.
24 Dresite, leono povas est i  t iel  mi lda kiel  domkato!
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Vi praktikos
Es tas  *e , (T ioes tas  +  a ) ,  ke

t eu estas vere, ke du plus du faras kvar?
2 eu estas vere, ke du foje tri faras ses?
3 eu estas vere, ke diuj en la mondo scipovas la anglan lingvon?
4 Cu tio estas vera, ke ni bezonas dormi ok horojn eiutage?

5 Cu estas agrable, sunumi sin kiam la temperaturo estas varmeta?
6 Cu agrable estas, pikniki en la kamparo?
7 eu estus bonege, se ne estus militoj en .la mondo?
8 Cu tio estus bona, se diuj ne malamus atiajn?

9 La[ vi, eu estas sufice konate, ke Esperanto estas multe pli simpla kaj
pl i  ef ika ol la angla l ingvo?

1O Cu tio estas konata, ke tiuj kiuj lernas Esperanton akiras aliajn
lingvojn ege pli rapide?

1 1 Cu estas bedarjrinde, ke oni bruligas la arbarojn de nia mondo?
12 Cu tio estas bedailrinda, ke estas tiom da polucio en niaj riveroj?

13 Cu al vi estas plade, ke estas montoj da rubo eirkau niaj urbegoj?
14 eu estas kutime en Germanio, ke oni legas francajn jurnalojn?
15 Cu estas ur$e, ke ni solvu internaciajn komunikajn problemojn?
16 Cu ur$as, ke la registaroj for igu la problemon de senlaboreco

en la mondo?

17 Cu estas efike, ke oni veturas de Parizo $is Novjorko per eta boato?
18 eu estas plej efike, lerni l ingvon per la traduka metodo?
19 Cu estus ridinde, se e iuj irus al la laborejoj kun ru$aj dapeloj kaj

flavaj gantoj?
20 Cu estus mirinde, se hundoj stirus aritomobilojn kaj busojn?



BEKKURSO
BEKTRI

Pa$o 28

Vi lernos, kaj praktikos
Vntr  + ig :  Vt t

l L a

=>

vento forte ekblovis kaj kelkaj kaStanoj sur la grundon.

sur la grundon.

La ekonomio de t iu lando prosperis br i le,
programon.

ear la registaro havis bonan

Se vi estos bonaj gelernantoj dum mia kurso, mi aeetos luksan
aviadilon, por ke vi eiuj kaj mi voiaOu dirkail la mondo.

=>

Hierau en loka jurnalo aperis artikolo pri Esperanto kaj la Kastelo de
G 1 6 s i l l o n .

+

Li metis la vortaron sur la breton en la sranko kie $i nun staras.

La patrino milde metis la bebon en la lulilon kie gi nun kusas.

+

La pupo sidas en la se$o, dar la infano metis $in tien.

+

La frosto dariris pro la fakto, ke la norda vento ne eesis blovi.

+

La forta vento@ kerkajn kastanojn
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9 La muSoj mortis pro la malamikaj batoj de la muSbatilo de Sinjoro

Nopo.

+

10 Per tiu katastrofo okazis la mortoj de iuj pasa$eroj.

+

1 1 Ludoviko man$is tro da pikanka sa[co por la vesperman$o, kaj l i
sondis pri ru$aj monstroj la tutan nokton!

+

12 Kelkajn minutojn antau la dimanda diseruo, la sonori loj  de la
sonorilturo de la preQejeto sonoras. Estas la pastro kiu faras
t ion.

+

13 Estis iom post la tria matene. Subite la kokoj kaj kokinoj, kaproj kaj
kaprinoj, bovoj kaj bovinoj, kaj diuj aliaj bestoj de la farmobieno
ekblekis. La alveno de au vulpo au lupo kauzis t iun bruegon.

+

14 Sinjoro Nopo havas strangajn vestojn kaj frenezan konduton. Pro eio
e i  n i  r idas.

+

15 Pro tro da polvo kaj aliaj eroj en la aero, Petro ternadis la tutan
tagon kaj la tutan nokton.

+

16 La popolo r ibel is,  6ar la estroj de la lando est is kruelaj kaj suferigaj.

+

17 Sinjoro Medrano restis hejme la tutan posttagmezon pro la pluvego kaj
fofta vento.

+
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Vi lernos.
Diskut i  kaj  Interparol i

Nun lernu inter$an$i
sekvantajn frazojn.
eiu grupo!

1 Lau mia opinio,
La[ mi,
Mia opinio estas,
Miaopin ie ,
Sajnas al mi,

2 Mi estas certa,
Estas certe,
Tio estas certa,
Estas fakto,
Mi dubas,
(Ne) Estas vere,
Tio estas vera,
Estas ver3aine,
VerSajnas,
Estas dubinde,

3 Vi pravas
Vi ne pravas
Vere.
Certe.
Tio (ne) estas vera.

4 Mi  samopin ias,
Mi  samopin ias,

ideojn kaj diskuti, uzante la
Klopodu uti l igi (uzi) frazojn el

vr pravas. . .
vi malpravas. .
k e . . .
vi  eraras.
ke vi  troigas

ke
ke
ke
ke
cu
ke
ke
ke
ke
cu

kiam vi diras, ke. . .
pr i  t io.

sed
tamen

Mi (ne) havas la saman opinion, ear. . .
Guste!
Mi (tute) konsentas kun vi pri tio.
Kontrai le! Male!



BEKKURSO
BEKTRI

Pa$o 31

Vi lernos, kaj praktikos
InterSan$oj de ideoj ll

Elektu iujn. ne diuin. el la sekvantaj temoi kaj diskutu pri i l i uzante frazojn
de la antaua paOo. Vi povas uzi 6i tiujn ekzemplojn au. se vi preferas.
elpensi viain proprajn temojn. Ni uzos almenafi 20 minutojn por 6i tiu
ekzerco.

1 Kion vi opinias pri la vetero en nia urbo?

2 Kion vi pensas pri Esperanto?

3 Kio estas via opinio pri intensivaj kursoj de lingvoj?

4 Kiel vi  reagas r i late Jugoslavion?

5 Futbalo estas la plej bona sporto, du ne?

6 eu vi ne konsentas kun mi. ke la plej bela loko por feriado estas la

montaro?

7 La[ vi, kion ni devas fari por lerni Esperanton plej rapide (:rapidege)?

8 Lair via opinio, 6u infanoj devas lerni Esperanton en la lernejoj?

9 Legi libron estas pli profitdona ol rigardi fi lnron, eu?

10 Estas tro da krimoj kaj krimetoj en niaj urbegoj. Kion fari?

1 1 Ni devas konstrui novajn ailtovojojn die. Kial ne?

12 La plej bela lando en Efiropo estas, sen dubo, Svisio.

13 Viroj estas pl i  logikaj ol  vir inoj,  6u mi ne pravas?

14 Oni devas for igi  la mil tservon. Prave ai l  ne?

15 Ciul devas lerni la anglan l ingvon. Kiun opinion vi  havas pri  t io?

16 Pl i  bone Sparema ol malSparema!

17 Kreu viajn propajn temojnl l
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Vi lernos, kaj praktikos skribe
Vt. + i0 (:) Vntr

I Kiel kutime mi ("*-Gci matene iomete antafi la sepa.
\---/

+ Kiel kutime mi @ min ei matene iomete antail la sepa.
\/

?. La granda vitro de la fenestro rompidis en mil pecojn.

+

3 En la ludado, la ludantoj rulas la globon $is la kegloj por renversi ilin.

+

4 Tiaj fungoj troviOas eie en la arbaro.

:>

5 Sia dua filo naskiOis en la sama Oambro en la sama hospitalo en la
sama tago!

+

6 Oni povis aidi la tre mafproksimajn sed timigajn blekojn, kriojn, kaj
mugojn de la sova$aj bestoj en la praarbaro.

+

7 Svitante, Pablo levis ta tre pezajn pezilojn malrapide,

=>

I  La leciono komenci0is je la 9a, kaj f inidis je la loa.
=>

:+
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Vi lernos, kaj praktikos
Paroli pri la vetero

t Cu estas varme hodiau?
2 Cu estis pli varme au pli malvarme hierair?
3 Cu pluvis hierau kaj hodiai?
4 Cu estas suno nun? (Cu sunas?)

5 Kion faras la turistoj kiuj ferias de la pla$o kiam sunas multe?
6 Kion vi farus se ne$us nun?
7 Kia estas la nuntempa temperaturo? Kiom da gradoj estas pli malpli?
8 Kian veteron ni havas kutime en somero?

9 Kiajn veterojn ni havas en ailtuno, vintro, kaj printempo?
10 Bonvolu diri al mi, kian veteron vi preferas? Kial?
11 Kion oni surmetas kiam frostas?
12 Kion oni kunportas kiam pluvas kaj forte ventas?

13 Lail vi, kie troviQas la plej bela vetero en la tuta mondo?
14 Se vi lo$as en Francio,6u vi  povas klar iqi  al  mi,  kio estas la ventoj

mistralo kaj tranmontano?
15 Se vi loQas en intertropika Azio, klarigu al mi, kio musono estas.
16 Donu al mi ekzemplon de veteraeo.

17 Cu pravas 6iam la veterinformoi de la jurnaloj,  radioelsendoj,  kaj
t e l e v i z i o ?

18 Cu estas vere, ke hel i0as kiam la suno levi$as, kaj malhel igas kiam la
suno subiras?

19 Cu estas fakto, ke tornadoj, uraganoj, tajfunoj, kaj ciclonoj estas
fortaj ventegoj?

20 Cu estas fakto. ke la iielo nun estas kovrita de nuboj? Alivorte, du la
6ielo estas nubokovrita?

21 Diru al mi kelkajn vortojn pri la hodiaria vetero.
22 Klarigu al mi, kio okazis vetere hierarj kaj antarihierau.
23 Cu vi preferas ne$on al pluvon, ail male?
24 Cu vi preferas promeni sub pluvo of promeni sub ne$o, arj kontraue?



BEKKURSO
BEKTRI

Pa$o 3a

Vi lernos, kaj praktikos
IG,  IG

1 L a v o j a $ a n t o j s u p r e n i r i s | a S t u p a r o n k a j e n i r i s e n | a @

:) La voja$antoj@

2 Mi ir is en la l i ton je la deka vespere hierau.

+

3 Je Ia sepa kaj kelkaj minutoj la sekvantan matenon, mi veki$is kaj iris
e l  l a  l i t o .

+

4 La vilagestro de la malgranda vilago mortis. Post la funebra procesio
oni metis lian derkon en la teron en la tombejo.

+

5 Maria prenis la leteron de sia amiko kaj metis $in en sian po6on.

+

6 Rikardo metis la manQilaron, la man$ajojn kaj la trinkajojn sur la
tab lon.

+

7 Viktoro apenati mangis dum la voja$o. Li havis mankon da mangajoj.
Post la longa vojago li estas sen forto.

+

8 La bebo metis eion kion gi povis en la bu3on!
+
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Vi lernos, kaj praktikos skribe
V n t r + i 0 : V n t r

1 Mi ekkuSas akurate eiutage je la deka kaj tri kvaronoj vespere.

+

2 La kursgvidanto diris al la kursanoj dum sesio de TPR, "Bonvolu

ekkaI r i . "

3 Post la debato, la partoprenantoi kaj la deestantoj ekstaris kaj
f  o r i r i s .

+

4 Antari la konferenco, la partoprenantoj eksidis.

+

5 Je la alta temperaturo, la akvo komencis boli.

6 Post la alveno de la novajo de la morto de nia kara amiko, estis
funebra etoso en la salono.

+
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Vi lernos, kaj praktikos
Repasado

t  Cu Rikardo fumas?

2 Cu l i  fumas cigaredon?

3 Cu l i  estas la ununura persono kiun vi  vidas fumi?

4 Diru al mi, kia estas la pipo kiun l i  fumas.

5 Lail vi, du la fumo de pipo bonodoras, afr du $i malbonodoras?

6 Kaj kion vi pensas pri la odoro de cigaro? Cu cigaroj havas bonan

odoron au malbonan odoron?

7 Cu vi konas iun kiu fumas pipon? Se jes, priskribu tiun personon iom.

8 Kaj vi mem, du vi estas fumanto arl nefumanto?

9 Cu fumi en la l i to estas konsi l inde? Kial ne?

10 Kiamaniere ekbrul ioas Rikardo sian pipon? Per toreo, p€r kandelo, air

per alumeto? Kion vi pensas?

1 1 Cu estas permesate fumi en lokoj por nefumantoj?

12 Kion diras la kuracistoj kaj f leqistoi pr i  fumado?

13 Cu oni povas malsani fumante tro?

14 Lau via sperto, 6u la prezo de tabako pl ial t idas a[ malpl ial t iQas?

15 eu, viaopinie, estas tro da impostoj au ne suf iCe da impostoj sur

c igaredoj?

16 Kiu prof i tas de la fumado?
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Vi lernos, kaj praktikos skribe
e iufi)(n),
iu( j ) (n),
t iufi) (n),
neniu(n),

kiu( j ) (n)
k iu( t ) (n)
k iu( j ) (n)
kiu(n)

e io(n), kio(n)
io(n), kio(n)
t io(n) ,  k io(n)
nenio(n) ,  k io(n)

EKZEMPLOJ Subjektoj

Ciuj kiuj  lernas Esperanton pl i  rapide akiras al iajn l ingvojn.
S

Forgesis sian pluvombrelon kaj gantojn !_q-kjg_yenjs_ct tien hierau.

Tiu kiu prunteprenis la libron Don Kihoto de la biblioteko redonos gin
al ni post du semajnoj.

Neniu kiu lernas Esperanton per la BEKKurso miskomprenas la
akuzativon.

Ciui kiuin vi  vidas ei t ie en 6i t iu klasdambro estas miaj gelernantoj.

novajTiui kiujn vi  vidis apud la tablo en la tr inkejo estas
geesperantistoj .

Mi havas bonan novajon por vi: iu kiun vi bone konas
vizitos vin morga[ posttagmeze.

dir is al  mi,  ke Si

estas por via uzo: la skribiloj,
krajonoj,  l ini i lo, gluo, frotgumo, ort i lo, cirkelo, papero, kl ipdratoj,
kovertoj, krampilo, krampetoj kaj tiel plu.

estas por helpi i l in

Fal is sur la plankon t io kion Ana lasis sur la tablon.

Nenio kion t iu fr iponaeo diras estas vera.

2

3

5

6

8

9

1 0

1 1

lerni pli bone kaj pli rapide.
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EKZERCO Subjektoj

t e--- k--- studas Esperanton lernas aliajn fremdlingvojn pli rapide.

2 l--- k--- estis ei tie en nia klasdambro lasis sian 6apon.

3 l--- k--- vi bone konas diris al mi, ke Si amas vin multege! Divenu
k iun !

4 Ne sufide bone kaj flue parolos t___ k___ ne praktikos Esperanton
almenari  kelkajn minutojn diutage. l l i  parolos nur malrapide.

5 N___ k_-_ mi konas estas mensogisto.

6 Pako havas bonan memoron. Restas en lia memoro e___ k___ li legas
ari aridas.

7 Pako havas bonan memoron. e--- k--- estas en lia memoro restas.

8 Mia veturi lo paneis. Cu vi havas i lojn por helpi min r ipari  gin?
Bedarirind€, tr--- k--- mi havas utilos al vi por ripari vian a[ton.

9 e--- k--- studas diligente la BEKKurson sukcesos en la BEK
Ekzamenego 0e la fino de la kurso. ll i ricevos BEK Diplomon.

10 T--- k--- estas la plej alta en nia loka grupo de Esperanto estas
ankau la plej  mal juna.

11 e--- k--- estas en tiu libro estas tre interesa.

12 Ne 6--- estas oro, k-__ brilas.

13 T--- kun k--- mi parolis estas miaj genajbaroj.

14 Estas vere, ke estas i--- k--- pensas tiamaniere, sed ne 6iuj.

15 T--- k--- vi lernas pri la transitivaj kaj netransitivaj verboj estas
bonega por vi, kredu min, Sinjoro!

16 -Divenu (t ion) kion mi havas malantai mia dorso!
-Cu estas i--- per k--- oni povas skribi? eu $i estas skribilo?
-Prave! Tio $i estas!



EKZEMPLOJ Rektaj Objektoj

t Cu vi konas eiujn kiui venis al nia festo de Novjaro?

2 Cu vi konas iun kiu povas r ipari  nian fr iduion kiu paneis?

3 Voku t iun kiun ni veniqis la lastan fojon por r ipari  Oin.

Pa$o 39

4 Mi petas vin iri al la apoteko kaj adeti ion kio estas bona kontrarl mia
tuso.

5 La juQisto demandis al la atestanto, eu l i  v idis cion kio okazis kiam la
oansteroj rabis la bankon.

6 Nenion kion vi  vidis mi vidis, dar mi dormis t iumomente!

EKZERCOJ

1 Diru al mi e--- k--- vi bezonos por la vojaQo al la montaro.

2 Cu vi rememoras e--- k--- deestis la kunsidon de la estraro de la
klubo de Esperanto lastmonate?

3 Mi konas n--- k--- ne povas profiti de la lernado de la internacia
l ingvo Esperanto.

4 T--- k--- alvenis tre malhn J* fnatematika leciono la profesoro
r ip roe  i s .

5 Cu vi vidas t--- k--- mi vidas? Ru$an elefanton!

6 Mi havas i--- k--- povas esti utila al vi dum la voja$o al Parizo:
planon de la subtertrajno.

7 e--- k--- vi Satas, ankail mi 6atas. Cu man$ajojn, eu trinkajojn.

8 Cu vi konas i--- kun k--- mi povas praktiki Esperanton?

9 Pablo, bonvolu helpi t--- gelernantojn al k--- mi donis la ekzercojn.



EKZEMPLOJ --NEREKTAJ OBJEKTOJ
Pa$o 40

1 Ni donos la premion al tiu kiu havos la plej altan ooentaron en la bri0a
konkurso.

2 En la Olimpikaj Ludoj oni donas la oran, ar$entan, kaj bronzan
medalojn al tiuj kiuj finiOas unue. due. kai trie.

3 Okazis granda festo en la bazlernejo, kaj al eiui kiuj partoprenis oni
donis belan malgrandan donacon.

4 Estos bela diplomo por Oiuj kiui sukcese ekzameniOis de la fino de la
BEKKurso,

5 Bonvolu alponi la trinkajojn al tiuj kiuin vi vidas 0e la unua tablo.

EKZERCO

1 Donu sukerajon nur al t-- infunoj k--- bone kondutas.

2 La limonado kaj aliaj trinkajoj estas por t._ k--- piknikas kun ni.

3 Sendu la leteron al t__- kun k- mi parolis telefone di matene. Si
atendas $in.

4 Kia estas la ludo? Jen: mi jetos la pilkon al t__ k__ respondos $uste
unue al mia demando

5 Ci tiu na$ejo estas por nur t--- k--_ lo$as en la urbo.

6 Al t-.- k- finos la taskon unue mi donos malgrandan premion.
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EKZEMPLOJ Cirkonstancaj komplementoj

t ei tio estas la kompleta listo de 6iuj kiuj abonas nian revuon.

? Si venis al la balo kun tiu kiu invitis Sin tien lastjare.

3 Feliee, Superhomo luktis kontra[ eio kio estas malbona kaj nele0a.

4 Per io kion oni vendas en apoteko, vi povas facili kuraci vian malsanon.

5 La festo kiu okazis hiera[ estis la plej sukcesa de la jaro lail diuj kiuj
0eestis.

6 Ni ne povas eniri en tiu dambro sen tiu kiu havas la Slosilon,

7 Vi povas facile ripari la motoron per tiu ilo kiu est?s en la kofro.

I Bonvolu sidi$i inter tiui kiui surhavas la bluain eemizoin.

9 Felide, Superhomo luktis kontrafi 6iuj kiuj estis malbonuloi.

10 Ciu; ferios en aflgusto trom tiuj kiuj devas |ry, kompreneble.

11 Hierafi mi sidis en kinejo apud iu kiun vi tre bone konas: Ramono!

1? Estas romano pri iu kiu havas a[tisman fraton.

13 Esperanto estas bonega lingvo por tiuj personoj kiuj deziras malkovri
novain kulturoin.

EKZERCO

1 La libro kiun mi adetis lastsemajne estas pri i--- k--- vendas eion
por aeeti vel3ipon kaj navigi eirkafi la mondo. Li sukcesis, kaj poste li
mem verkis aventurajn librojn!

? Dum la festo li babilis kun 6--_ k--- li konis.

3 Ne forgesu! Ne foriru sen t--- k-- mi donis al vi!

4 Ciuj pagis en julio la kotizon por la Esperanta Asocio krom t--- k--
feriis tiumomente. lfi sendos la monon al ni kiam ili revenos.


