Solvoj de la sesa ĉapitro
6.1: 1 Where are you going? 2 Where is Andreo going? 3 Maria runs into the dining room. 4 Andreo is not
playing in the children’s room. 5 Go forward, please, up to (or: until you get to, as far as, etc.) the bridge over the
railway. 6 Let’s go to the park. 7 Let’s look at these pictures. 8 I am now at your disposal; where shall we go? 9
Shall we go to the station? 10 How shall we go? 11 Let’s go by bus! 12 I like that cat very much. 13 Look at it; it’s
playing in front of the house. 14 Who is Andreo’s sister? 15 Don’t you know that Maria is his sister, and he is her
brother? 16 Speak to his father about him, please. 17 I’m not going to him; let him come to me! 18 What shall we
do? 19 Don’t do that, please! 20 I’m going home now. 21 See you later!
6.2: 1 Iru al la pordo, mi petas! 2 Iru en la salonon, mi petas! 3 Ĉu ni iru al kinejo? 4 Ni legu ĉi tiun libron! 5 Ne
iru en la aŭtejon! 6 Kie estas la kato? 7 Kien ĝi iris? 8 Ĝi iris el la domo, en la ĝardenon. 9 Iru supren al la
dormoĉambro, mi petas. 10 Miaj fratinoj iris al la kinejo, sed mi restis hejme. 11 La kato venis en (or: envenis) la
ĉambron, kaj la muso kuris sub la liton. 12 Ĉi tiu ĉambro estas je via dispono. 13 Prenu la pupon de sur la tablo,
mi petas. 14 Kion ni faru nun? 15 Venu ĉi tien! 16 Ĉu vi iras hejmen nun? 17 Ĝis (la revido)!
6.3: Make sure you didn’t use al or el with -n. (See “Motion towards” and “Movement from” in the chapter.)
6.4: 1 Do you speak Esperanto? 2 Where do you come from? 3 Are you English (an English(wo)man)? 4 No, I
am Scottish (a Scot). 5 I live in Glasgow. 6 And where do you live? 7 I am French (a French person) and live in
Paris. 8 My wife and I are Parisians. 9 The French speak the French language, and the Italians speak Italian. 10 Is
Esperanto similar to Italian? 11 Are you heading (going) north(wards) from Germany to Italy? 12 No, I’m heading
south(wards), because Italy lies to the south of Germany. 13 Where shall we go for our vacation (holiday)? 14 I’m
thinking about Switzerland. 15 What kind of country is it? 16 It’s a beautiful country with many mountains, and
the air is very pure. 17 Because of that (for that reason), many sick people go there. 18 How shall we go there? 19
Let’s travel by rail to the sea, then by ship to France, and from there by rail into Switzerland. 20 What will we do*
while we are there? 21 We’ll visit various interesting towns, and see the Alps.
*Note the difference between Kion ni faru? and Kion ni faros? The -u ending implies a decision, whereas -os
simply implies something that is going to happen.
6.5: 1 Ĉu vi (jam) pensis pri via ferio? 2 Ĉu vi jam pensis pri Svislando? 3 Ĉu vi scias, ke en Svislando vi trovos
kvar oficialajn lingvojn? 4 Ĉu vi parolas la germanan, la francan, aŭ la italan? 5 Ĉu vi parolas la romanĉan, la
nederlandan, aŭ la rusan? 6 Ĉu vi estas londonano? 7 Ĉu vi estas glasgovano? 8 Kiel ni iru al Svislando? 9 Ĉu ni
veturu per aŭto, biciklo, buso, aŭ fervojo? 10 Ĉu ni veturu trans Svislandon al aliaj landoj? 11 Kien ni iru? 12 Ĉu
ni iru norden, suden, orienten aŭ okcidenten?
6.6: 1 malvera; 2 vera; 3 malvera; 4 malvera; 5 malvera; 6 vera; 7 malvera; 8 vera; 9 vera; 10 vera.
Demandoj
1. S-ro Lang renkontas unue la prezidanton de la grupo.
2. Ne, li ne nur vizitas la urbon; li loĝas tie.
3. Li lernas Esperanton hejme.
4. Li ne vizitis la grupon ĝis nun ĉar li ne estis libera je la vesperoj de la kunvenoj.
5. La nomo de la prezidanto estas John Danby.
6. S-ro Lang poste parolas kun sinjorino Jones.
7. La grupo komencas la kunvenojn per mallongaj lecionoj en klasoj.
8. Hodiaŭ s-ro Franks parolos pri Norvegujo kaj Svedujo.
9. Tio estos interesa al s-ro Lang (Rikardo).
10. Ĝi estos interesa al li ĉar li korespondas kun norvego.

