Solvoj de ĉapitro kvar
4.1: The mother gave two beautiful toys to Maria. A friend sent me a letter. The tree was in front of the house. The cat was
sitting under the table. Did you see it? No, I didn’t see it. Have you read that book? Yes, I read it already. Who sent her the
letter? The house was full yesterday.
4.2: En la domo estis ses grandaj ĉambroj. Mi vidis Andreon en la ĝardeno. Ĉu vi vidis lin? Mi vidis Marian en la infanejo. Mi
jam vidis ŝin. Ŝi ludis. Mi ne vidis sinjoron Lang hieraŭ. Li ne estis en la domo. Ĉu vi vidis sinjorinon Lang? Jes, mi vidis ŝin
hieraŭ. Kie ŝi estis? Ŝi sidis en la parko. Ĉu vi vidis tiun aŭton? Ĝi veturis tre rapide (rapidege). Mi sendis leteron al sinjorino
Brown. Mi sendis al ŝi leteron hieraŭ. Ŝi legis ĝin je la tria horo. La malgrandaj katoj sidis sur la novaj tabloj. La hundo sidis
apud la fenestro.
4.3: 1 j; 2 i; 3 d; 4 c; 5 g; 6 h; 7 b; 8 e; 9 a; 10 f
4.4: I’ve already learned the fundamentals (basics, elements) of Esperanto. Now I am corresponding with a friend abroad. I
just received a letter and soon I’ll write a reply. That is how (In that way) I will use Esperanto. A Norwegian friend, Edvard,
wrote a letter to mister Lang. He wrote about the town of Voss in which he lives. This town is on the railway from Bergen to
Oslo. Mr. Lang is the husband of Mrs. Klara Lang. Mr. and Mrs. Lang are husband and wife (a married couple). I have received
many letters and postcards from abroad. I have friends in many countries. My friend is a youngster (youth), but he is not a
sportsman. Are there (Do there exist) many youth hostels in Norway? I don’t know. What do the old people (elderly) do? They
catch fish in the lake. They also look at the many historic houses. Here in my city I don’t catch fish. Do you know why? Because
this city isn’t (doesn’t stand) near a lake.
4.5: Ĉu vi korespondas kun amikino eksterlande (en eksterlando)? Ĉu vi jam ricevis leteron? Kion ŝi skribis? Kie ŝi loĝas? Ĉu ŝi
loĝas en Norvegujo? Kie la amiko de sinjoro Lang vidis la anoncon? Kion li skribis? Ĉu li skribis en Esperanto? Ĉu s-ro Lang
baldaŭ respondos? Pri kio li skribos? Kion li sendos? Kio (or Kiuj) estas viaj ĉefaj interesoj? Ĉu vi estas sportulo? Kio vi estas? Ĉu
vi ofte relegas leterojn? Ĉu s-ro Lang ofte relegas la leteron? Ĉu vi konas s-ron Lang? Ĉu vi scias, kie li loĝas? Ĉu vi scias, ĉu li
ricevis leteron?
4.6: 1 vera; 2 malvera (li baldaŭ skribos); 3 malvera (urbeto, do ne granda); 4 vera; 5 malvera (li loĝas en apartamento, kaj
baldaŭ loĝos en nova domo); 6 vera; 7 malvera (nur unu kolegion ĝi havas); 8 vera; 9 vera; 10 vera.
Demandoj:
1. Li renkontas la norvegan amikon ĉe la stacidomo.
2. Lia aŭto (La aŭto de s-ro Lang) staras ekster la stacidomo.
3. S-ro Olsen estas bonvena.
4. Jes, li tre komforte veturis.
5. Dum Edvard iros al la dormoĉambro, s-ino Lang finos la vespermanĝon.
6. Ĝi baldaŭ estos preta.
7. Li esperas, le Edvard trovos la dormoĉambron komforta.*
8. Ne, nur du tirkestoj estas je lia dispono.
9. Edvard venos al la salono kiam li estos preta.
10. Se la vespermanĝo ne estos preta, Edvard sidos komforte dum li atendos (or dum Rikardo helpos Klaran en la kuirejo).

* Not “komfortan”, because the phrase really means will find the room (to be) comfortable. “trovos la ĉambron komfortan”
would mean will find the comfortable room.

