Solvoj de la naŭa ĉapitro
9.1: 1 He is kinder than she. 2 My brother is taller than I. 3 He is the tallest in (or of) the family. 4 Andreo goes to bed
earlier than Maria. 5 A tiger is more dangerous than a cat. 6 That book is most interesting. 7 Stefano is the most intelligent
of those three boys. 8 A train travels (or goes) faster than a bus. 9 I hope (that) you are better (healthier) now. 10 Which is
the straightest (most direct) way to the city center? 11 She sings the most beautifully of all the girls. 12 Who did you visit
London with? (With who(m) did you visit London?) 13 In which room do you eat? 14 I don’t know what you’re talking
about.
9.2: 1ĉ 2e 3ĝ 4d 5h 6b 7g 8a 9c 10f
9.3: 1 Nia domo estas pli malgranda ol (la) via. 2 Tiu knabo estas la plej bela el la klaso, sed li ne estas la plej feliĉa. 3 Mi
estas pli forta ol mia frato ĉar li estas pli juna ol mi. 4 Tiu strato estas pli larĝa ol ĉi tiu. 5 Ĝi estas la plej larĝa strato en la
urbo. 6 Kiu estas la plej rekta vojo al la urbodomo? 7 Hieraŭ Andreo estis malsana, sed nun li estas pli sana. 8 Kiu estis la
plej fama angla poeto? 9 Pri kio vi parolas? 10 Al kiu urbo vi iras (or, if in a vehicle, veturas)? 11 Kun kiu vi venis? 12 Mi
venis kun mia pli maljuna fratino.
9.4: 1 Is a calf bigger than a lamb? 2 You see more lambs and calves in (or during) spring than in fall. 3 Often one sees
flowers in the country(side) during summer. 4 In our national parks you don’t see lions, giraffes, and elephants. 5 A young
lion is a lion cub. 6 Which flowers are visible (or can be seen) early in spring? 7 What is remarkable (noteworthy) about
the migration of swallows? 8 In autumn the swallows fly from Britain to (or as far as) South Africa. 9 Do you like walking
(strolling) through a wood? 10 Yes, woods are often worth visiting. 11 I don’t like dancing very much; I prefer singing. 12
National parks are always worth seeing. 13 They give incalculable pleasure to all who visit them. 14 The national parks of
Britain give pleasure not only to the British people, but also to those foreigners who visit them.
9.5: 1 Kion vi scias pri la birdmigrado? 2 Kiu estas pli alta, hundido aŭ katido? 3 Oni ne vidas elefantarojn en tiu ĉi lando.
4 Hirundaroj migras en (aŭ dum) aŭtuno (aŭtune). 5 La ŝtatparko estas laŭdinda ideo. 6 Kio estas rimarkinda pri la
ŝtatparko en Wyoming? 7 Ĉu la ŝtatparko Kruger estas la plej granda en la mondo? 8 Mi ne scias, sed mi scias, ke du el la
plej grandaj en Britujo estas tiuj de Norda Kimrujo kaj la Laga Regiono. 9 La Arkta Marhirundo migras de la Arkto ĝis (aŭ
al) Antarktio.
9.6: 1 malvera. 2 vera. 3 vera. 4 malvera. 5 malvera. 6 vera. 7 malvera. 8 vera. 9 malvera. 10 vera.
Demandoj
1. Klara sentas sin kvazaŭ hejme ĉar ili jam ekkonis tiom da homoj.
2. Andreo ĉeestos la kurson por geknaboj ĉar liaj du amikoj Petro kaj Fulvio ĉeestos ĝin.
3. La geamikoj de Andreo kaj Maria venas el Francujo, Italujo, kaj Germanujo.
4. Klara provos la kurson pri makramo ĉar la ekzemploj, kiujn la instruistino alportis, estis belaj.
5. Rikardo kaj Klara (Ges-roj Lang) akompanas Roberton al Baugé.
6. Ili promenas tra la arbaro.
7. Ili unue vizitas la muzeon de la Kastelo de Baugé.
8. La kuratoro de la muzeo rekomendas viziton al la apoteko.
9. La apoteko ne vendas medikamentojn ĉar ĝi estas de la dek-sepa jarcento, kaj oni konservas ĝin en ĝia tiama stato.
10. Roberto jam vizitis ĝin.

