Homework solutions, March 14
1.

How much are three plus four?
Kiom estas tri kaj kvar?

14. I was in the city.
Mi estis en la urbo.

2.

How many young people are in the house?
Kiom da junaj homoj estas en la domo?

15. Were you with Maria?
Ĉu vi estis kun Maria?

3.

e bald man went to the city without a hat.
La viro sen haroj iris al la urbo sen ĉapelo.
(or) La senhara viro iris…

16. What day is today?
Kiu tago estas hodiaŭ?

4.

5.

We hear with our ears.
Ni aŭdas per niaj oreloj.
(or) …per la oreloj.
We speak with our mouths.
Ni parolas per niaj buŝoj.
(or) …per la buŝo.

6.

What do we do with our feet?
Kion ni faras per niaj piedoj?

7.

With our feet, we run!
Per niaj piedoj, ni kuras!

8.

What are you writing with?
Per kio vi skribas?

9.

I’m writing with a pen.
Mi skribas per plumo.

10. I wasn’t writing yesterday because I didn’t have
a pencil.
Mi ne skribis hieraŭ, ĉar mi ne havis krajonon.
11. Where are you?
Kie vi estas?
12. I’m standing behind the tree!
Mi staras malantaŭ/post la arbo!
13. Where were you yesterday?
Kie vi estis hieraŭ?

17. Today is Monday, and tomorrow will be
Tuesday.
Hodiaŭ estas lundo, kaj morgaŭ estos mardo.
18. What will you be doing tomorrow?
Kion vi faros morgaŭ?
19. What were you doing ten minutes ago?
Kion vi faris antaŭ dek minutoj?
20. What will you be doing five hours from now?
Kion vi faros post kvin horoj?
21. How are you?
Kiel vi fartas?
22. Today I’m resting, but tomorrow I’ll run
quickly.
Hodiaŭ mi ripozas, sed morgaŭ mi kuros
rapide.
23. Grandfather runs slowly, because he is old.
Avo kuras malrapide, ĉar li estas maljuna.

