Solutions for chapter 1
1.1 The father and the son. A table is (a piece of) furniture. The father is a man. The son is a
boy. The two sons are boys. The father and the son stand (or: are standing). That man is the
father. That (piece of) furniture is a table. Those three animals are dogs. That man is
standing (or: stands). The son sits and reads (or: is sitting and reading). Who are those men?
Which man is sitting and reading (or: sits and reads)? Which men are sitting and reading (or:
sit and read)?
1.2 La patro kaj filo. La patroj kaj la filoj. La patro estas viro. La viro staras. La viro staras. La
patro kaj la filo sidas. La patro sidas kaj legas. Hundoj estas bestoj. Tiuj kvar bestoj estas
hundoj. Kiu viro estas la patro? Kiuj knaboj estas la filoj? Kiu legas? Tiu viro legas. Tablo
estas meblo. Tabloj estas mebloj.
1.3 The father is Mr. Lang, and the mother is Mrs. Lang. Maria and Andreo are the children.
Maria and Andreo are the children (or: son and daughter) of Mr. and Mrs. Lang. Who is
Mrs. Lang? Who is Mr. Lang? Who is Andreo? Who is Maria? Here's the house of the Lang
family (or: the Lang family’s house). In which room does the family eat? In which room do
Mr. and Mrs. Lang sleep? In which room do the children play? In which room do the
children sleep? In which room does Mr. Lang read? In which room do Mrs. Lang and
Andreo cook? (or: In which room are Mrs. Lang and Andreo cooking?) The dog is in the
dog house (or: kennel) and the car is in the garage.
1.4 Kiu estas sinjoro Lang? Kiu estas sinjorino Lang? Kiuj estas la infanoj? Kiu estas la domo de
gesinjoroj Lang? Kiu estas la manĝejo (or: manĝoĉambro)? Kiu estas la kuirejo? Kiu estas la
dormejo (or: dormoĉambro)? Kiu estas la infanejo (or: infanĉambro)? Kiu estas la banejo
(or: banĉambro)? Kiu estas la salono? En kiu ĉambro la infanoj ludas? En kiu ĉambro la
infanoj dormas? En kiu ĉambro sinjoro Lang legas?
Demandoj
1. Maria estas en la infanejo.
2. Ŝi legas.
3. Andreo estas en la kuirejo.
4. Sinjorino Lang (or: La patrino) kaj Andreo kuiras.
5. Ili kuiras en la kuirejo.

