
Solvoj de la sepa ĉapitro 

7.1:  1 Is it snowing today? 2 Did it rain yesterday? 3 No, yesterday it didn’t rain, but it may rain today. 4 What is the 
weather like now? 5 It’s sunny, and the sky is blue, but it isn’t warm. 6 They say that Esperanto is like Italian. 7 If you 
have holidays, you want to have good weather. 8 Everyone knows that Switzerland is a mountainous country. 9 Did 
you receive a letter today? 10 No, no one in the family received a letter today, but I received one yesterday from my 
brother. 11 What is in this drawer? 12 There’s nothing in it; it is empty. 13 I just looked in(to) it, but I saw nothing. 14 
What is in the trash can? 15 That isn’t empty; there’s trash in it.  

7.2:  1 Ĉi tiu ŝranko estas plena je ĉiaj libroj. 2 Kien vi iris hieraŭ? 3 Mi iris nenien; mi restis hejme. 4 Mi ĵus ricevis 
leteron de mia fratino. 5 Ŝi diras, ke estas malvarmege (tre malvarme) tie. 6 Estas malvarme ĉie hodiaŭ. 7 Frostas. 8 
Oni diras, ke neĝos. 9 Kie pluvis hieraŭ? 10 Ĉie! 11 Se estas sune (sunas), ĉiuj estas kontentaj. 12 Ĉu vi havas 
monujon? Kio estas en ĝi? 13 Estas nenio en ĝi; ĝi estas malplena. 14 Ĉiuj ĉambroj en la domo estas je via dispono. 15 
Dankon! Vi estas bona amiko. 

7.3:  1 Kio? 2 Kie? 3 Kiel? 4 Tiu. 5 Tie. 6 Tial. 7 Ĉiu. 8 Ĉia. 9 Neniu. 10 Nenial. 11 Kia? 12 Tie. 13 Ĉie. 14 Neniel! 15 
Kiu? 16 Kial? 17 Tia. 18 Tial. 19 Nenie. 20 Tiel. 21 Tia ... 22 Kiu? 23 Kiel? 24 Kia ...! 25 Tiu. 26 Ĉiu. 27 Nenio. 28 
Kial? 29 Tiel. 30 Ĉiu. 31 Ĉiel. 32 Neniu. 33 Ĉio. 34 Ĉial.  

7.4:  1 What is the weather like in your city? 2 Does it often rain? 3 In Spain it doesn’t rain often. 3 What is the 
summer like in Italy? 5 Usually during summer it’s warm (hot) there. 6 In Scotland it often snows during the winter, 
and from time to time it isolates several (multiple) villages. 7 I will visit you on Wednesday. 8 I waited three weeks, but 
didn’t receive a reply. 9 That wall is two meters high. 10 On Monday I’ll go into the city. 11 The station is one 
kilometer away from my house. 12 What is the weather like today? 13 It’s sunny, with a gentle wind. 14 Do you work 
on Saturday(s)? 15 No, I work from Monday to Friday each week. 

7.5:  1 En Italujo dum la somero ofte estas varme. 2 Kia estas la vetero en Parizo dum la somero? 3 Ĉu estas varme, aŭ 
(ĉu estas) malvarme? 4 Malofte neĝas en mia urb(et)o. 5 Ĉu vi legas la veter-prognozon? 6 Kutime estas varme ĉi tie 
tage, kaj malvarme nokte. 7 Oni diras, ke estas sune en Italujo dum Marto. 8 Ĉu oni ofte vidas neĝon en Hispanujo? 9 
Februaro venas post Januaro. 10 Kiu monato venas antaŭ Junio? 11 Ĉu oni kutime laboras dimanĉe? 12 Ne, oni 
kutime laboras kvin tagojn (or: dum kvin tagoj) de la semajno, sed ne sabate aŭ dimanĉe.  

7.6:  1 La ludiloj de Maria estas novaj kaj belaj.  2 Ili kuŝas sur la granda tablo.  3 Hieraŭ mi vidis mian amikon.  4 S-
ro Lang ricevis leteron el Norvegujo hieraŭ.  5 La kato saltis de la planko sur la tablon.  6 Morgaŭ mi iros en la urbon 
kaj sidos en la parko.  7 Trajno ofte iras tre rapide.  8 Mi ĵus legis tiu(j)n libro(j)n. Fakte, mi legis ĉiujn el ili.  

Demandoj  
1. Li revenis de la kunveno.  
2. Ĝi estis tre interesa.  
3. Ili estis tre afablaj.  
4. Li estis en la altgrada klaso.  
5. Poste s-ro Franks parolis pri Norvegujo kaj Svedujo.  
6. Li veturis de Bergen ĝis Oslo.  
7. La fervoja muzeo en Hamar uzas Esperanton en klarigaj tekstoj.  
8. La kastelo Grezijono apartenas al la francaj esperantistoj.  
9. Ĝi situas apud la urbo Baugé, sude de Le Mans.  
10. Ili ne diskutas la aferon nun ĉar estas malfrue.


