Semajno 5!

Esperanto ĉe la Universitato de Roĉestro – aŭtuna kurso, 2012

Praktiko 3.1
Describe the six pictures at right. Sample answer: “Plaĉas al
Georgo akvo kaj libroj. Malplaĉas al li laboro kaj Flora.”

Praktiko 3.2
Jen frazoj. Al la frazoj mankas vortoj. Sub frazo estas eblaj
vortoj. Unu vorto estas bona, kaj tri estas malbonaj. Kiu estas
la bona vorto?
1. “Mankas al mi oranĝ-suko, minerala akvo, teo, kafo. Mi
terure _______.”
mankas
soifas
plaĉas
rompas
2. La mono mankas! En kiu loko ili ne serĉis? Sub la
_______.
tablo
seĝo
elefanto
kap-kuseno
3. Tigroj ne plaĉas al mia ŝafo. Ni ne iru al la bestoĝardeno, mi _______!
plaĉas
pagas
paŝas
petas
4. “Rigardu! Mi ĵonglas. Unu, du! Mi ĵonglas. Mi ĵonglas
_____.”
hieraŭ
morgaŭ
ĝis
nun

Praktiko 3.4
Translate into Esperanto.

5. Ŝafo en familia domo? Tio ne _________ al la detektivo.
mankas
plaĉas
petas
akceptas

The alarm clock is ringing (“is sounding”). What time is it?
It’s a quarter to (“before/in front of ”) eleven. Aren’t there any
alarm clocks New Zealand? (“Don’t alarm clocks exist in...”)
Of course (“understandably”), but alarm clocks are stupid.
Mine doesn’t work well.

6. Lunde, Helena laboris en la informejo, sed Georgo ne
________.
memoris
forgesis
balais
gratulis

We will go to the city tomorrow at seven twenty-five. With
Flora? No, we’ll go without her. What day is today? Today is
Friday — did you forget? No, I didn’t forget, I just (“simply”)
didn’t know. Did you sleep well in your sleeping bag? Of
course, shepherds sleep very well. Will Flora work in the
shop tomorrow? No, she worked there yesterday.
Tomorrow, the shop will be closed. It is closed on Saturdays
and Sundays.

7. “Georgo! Iru al la informejo! Nun! ______!”
Ve
Hura
Ha lo
Ek

Praktiko 3.3: Vera aŭ malvera?
Ĉu la frazoj estas veraj aŭ malveraj? If a phrase is false, give a
true version.
1. Plaĉas al Georgo minerala akvo.
2. Lunde la informejo estas fermita.

What a pretty necklace! Do you like it? (“is it pleasing to
you?”) How much does it cost? Is it expensive? What nice
(“good”) watches! Are they expensive? I don’t like that
basket. Which basket? The basket from Egypt.

3. Vendejoj plaĉas al Georgo.
4. Karlo kuras fulme malrapide.
5. Flora Bundo dankas al Georgo.

We’re out of mineral water, Georgo. Please go to the store.
On the way, say “hello” to Ms. Bundo. Here’s your list… take
it! Oh no! My vase is broken! It’s your fault! (“you are guilty
about it”) Sweep, please. Thanks. Here’s vodka for you.
You’ll surely (“certainly”) like it.

6. Besto-ĝardenoj plaĉas al Ruselo.
7. Tigrejo estas loko por elefantoj.
8. En artgalerio estas bildoj kaj skulptaĵoj.

Be quiet! Where is our money? It was in the teapot, but now
it’s missing! Has it been (“is it”) stolen? Is it on the chair? Is it
under the table? Help! Call the police! (“Telephone to the
police!”) Interesting… what is your family name? Listen, Mr.
detective: I don’t know where the money is. He’s a thief!
Look (“search”) in his pockets! Run, Ruselo! Quickly, like
lightning! Stop! Come back!

9. Karlo rompis la vazon de Flora.
10. S-ino Bundo estas membro de Pasporta Servo.
11. Georgo soifis en la informejo, do li trinkis akvon.
12. Karlo telefonis al la policejo.
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