
Ekzerco: Mazi parto 3

1. Translate into English:

Viaj okuloj estas belaj.  Ŝia kapo estas granda, ĉu ne?  Manoj kaj piedoj.  Nazo kaj buŝo.  Ni ne havis 
ĝin, sed nun ili havas ĝin.  Bone!  Bonege!  Kiel vi fartas?  Ne bone.  Mi sentas malsaton.  Mi malsatas. 
Mi soifas.  Mi sentas soifon.  Mi estas malvarma kaj malseka.  Ĉu ili estas varmaj?  Ne, ili malvarmas.  
Li estas malvarmega!  Kio okazas?  Petro, kie vi estas?  Mi estas ĉi tie, en la kesto!  En kiu kesto?  Li 
estas tie, en tiu kesto.  Ĉu li estas en la kesto, antaŭ kiu mi staras?  Ne, li estas en la kesto antaŭ vi.  Ĉu 
Mazi estis en la arbo?  Ĉu Karlo estis sub la arbo?  Kiu estas inter la arboj?  Ĉu vi aŭdas min?  Ĉu vi 
povas aŭdi min?  Ĉu vi povis vidi ŝin?  Ĉu ili povas kuri?  Jes, kaj ili povas ankaŭ naĝi.  Ĉu ĉiu povas 
naĝi?  Ne, ne ĉiu povas naĝi.  Kiu estas vi?  Kiuj estas ili?  Kian robon ŝi ŝatas?  Ŝi ŝatas la brunan 
robon, ĉu ne?  Kiajn robojn ŝi havas?  Ŝi havas robojn verdajn, bluajn, ruĝajn kaj flavajn.  Ĉu la robo 
nigra-blanka estas ankaŭ ŝia?  Ne, tiu estas mia.

�

Your eyes are pretty.  Her head is big, isn’t it?  Hands and feet.  Nose and mouth.  We didn’t have it, but now 

they have it.  Good.  Excellent!  How are you doing?  Not well.  I feel hunger (or: I feel hungry).  I’m hungry. I’m 

thirsty. I feel thirst (or: I’m thirsty). I’m cold and wet.  Are they warm?  No, they’re cold.  He’s freezing (or “very 

cold”).  What’s happening?  Petro, where are you?  I’m here, in the chest!  In which chest?  He is there, in that 

chest.  Is he in the chest in front of which I’m standing (or: Is he in the chest that I’m standing in front of)?  No, 

he’s in the chest in front of you.  Was Mazi in the tree?  Was Karlo under the tree?  Who is between (or 

“among”) the trees?  Do you hear me?  Can you hear me?  Could you see her?  Can they run?  Yes, and they 

can swim, too.  Can everyone swim?  No, not everyone can swim.  Who are you?  Who are they?  What kind of 

dress does she like?  She likes the brown dress, doesn’t she?  What kind of dresses does she have?  She has 

green, blue, red and yellow dresses.  Is the black-and-white dress hers, too?  No, that one is mine.



2. Translate into Esperanto:

She has two arms and two legs.  She has six dresses.  The green dress is hers.  Is each one hers? (think 
“every-one”)  That one’s mine, isn’t it?  No, the yellow dresses are yours.  That one is black.  Which one is 
brown?  How are you doing?  We’re doing well, thanks.  I’m free.  We are free.  I’m cold.  Who are they? 
(remember, we’re asking about more than one person!)  Are they hungry?  We’re thirsty.  I’m sweating.  
Take a shower! (“Shower yourself!”)  I’m tired and wet.  What’s happening?  Petro’s ears (the ears of 
petro) are small.  His eyes are big.  Can you hear me?  Do you speak?  We can hear.  Can everyone hear?  
No, not everyone can hear.  Where are you?  I’m here, between two trees.  In which chest is Petro?  Is he 
there?  Is he here?  Was he in the chest under the tree?  No, he was in the chest you’re sitting on. (“… on 
which you’re sitting.”)  Now he’s behind the tree.

�

Ŝi havas du brakojn kaj du krurojn.  Ŝi havas ses robojn.  La verda robo estas ŝia.  Ĉu ĉiu estas ŝia?  Tiu estas mia, 

ĉu ne?  Ne, la flavaj roboj estas viaj.  Tiu estas nigra.  Kiu estas bruna?  Kiel vi fartas?  Ni fartas bone, dankon.  Mi 

estas libera.  Ni estas liberaj.  Mi estas malvarma (or: Mi malvarmas.)  Kiuj estas ili?  Ĉu ili estas malsataj? (or: Ĉu 

ili malsatas?)  Ni estas soifaj (or: Ni soifas.)  Mi ŝvitas.  Duŝu vin!  Mi estas laca kaj malseka. (or: Mi lacas kaj 

malsekas.)  Kio okazas?  La oreloj de Petro estas malgrandaj.  Liaj okuloj estas grandaj.  Ĉu vi povas aŭdi min?  

Ĉu vi parolas?  Ni povas aŭdi.  Ĉu ĉiu povas aŭdi?  Ne, ne ĉiu povas aŭdi.  Kie vi estas?  Mi estas ĉi tie, inter du 

arboj.  En kiu kesto estas Petro?  Ĉu li estas tie?  Ĉu li estas ĉi tie?  Ĉu li estis en la kesto sub la arbo?  Ne, li estis 

en la kesto, sur kiu vi sidas.  Nun li estas malantaŭ la arbo.


