
Solvoj de la dek-unua ĉapitro 

11.1:  1 That man is talking to himself. 2 I wash myself before my breakfast. 3 I saw him yesterday. 4 I 
saw myself in the mirror. 5 He didn’t flatter me, but he flattered himself. 6 The children were reading to 
themselves when I saw them. 7 Andreo isn’t pleased because his father drank his (Andreo’s) milk. 8 The 
mother didn’t know whether Maria was drinking her (the mother’s) milk or her own. 9 But Maria told 
her that she was drinking her own milk. 10 That pleased her mother. 11 I explained to my brother how 
I did the work. 12 I did it like that (or: (in) that way) to make it easy. 13 The boy lay down (or: laid 
himself) on the bed. 14 The girls were playing with their toys. 

11.2:  1 La instruisto parolis al la klaso, sed li ne amuzis ilin. 2 Ili amuzis sin. 3 Johano diras, ke lia amiko 
trinkas sian bieron. 4 Johano diras, ke lia amiko trinkas lian bieron. 5 Mi vidis, ke la infanoj jam finis sian 
laboron. 6 La infano ludis per ruĝa inko, kaj ruĝigis siajn manojn. 7 Li ruĝigis ankaŭ siajn vestojn. 8 Ĉu 
vi povas klarigi tion ĉi al mi? 9 Ĉu vi purigis la plankon? 10 Sekigu viajn vestojn. 

11.3:  1 resanigi  2 plibonigi  3 faciligi  4 devigi  5 diversigi  6 egaligi  7 rejunigi  8 liberigi  9 necesigi 
           10 enpoŝtigi. 

11.4:  1 What did you say to yourself? 2 They wash themselves each morning, don’t they? 3 Einstein 
was the most famous mathematician. 4 His genius in (lit. about) mathematics became evident in early 
youth. 5 He was also a good pianist and violinist, wasn’t he? 6 Maybe somewhere, sometime, there will 
be an even more amazing mathematician, whose name we don’t yet (or: still don’t) know. 7 Do you 
think that humanity will destroy itself with atomic bombs? 8 Einstein feared that that could happen.  
9 No one can know everything, but everyone can learn, and in that way (or: thus) know more than 
before. 10 Please continue your work. 11 The cat went into the garden and frightened the birds. 12  
Yesterday I got rid of a big pile of papers from my desk, and burned them all. 

11.5: 1 Maria legas sian libron. 2 La infanoj amas siajn lecionojn, ĉu ne? 3 La suno baldaŭ sekigis la 
vestojn. 4 Vi devas ĉiam purigi viajn dentojn. 5 Li kompletigis sian taskon hieraŭ matene, ĉu ne? 6 Ĉu vi 
boligis la akvon? 7 Do bonvolu fari la teon. 8 Mi eliris en la pluvon, kaj malsekiĝis. 9 Mia frato edziĝis en 
Marto, kaj mia fratino edziniĝos en Septembro. 10 Johano kaj Maria geedziĝis en Junio. 11 Mi estas 
ano (or: membro) de la societo, kaj mia amiko aniĝos morgaŭ. 12 Kiam li naskiĝis? 

11.6: 1 malvera  2 vera  3 malvera  4 vera  5 malvera  6 vera  7 vera  8 malvera  9 malvera 

Demandoj 

1. La tuta familio ĝuis siajn feriojn. 
2. La ferioj faris bonon al la infanoj ĉar ili kutimigis ilin al la kunesto de alilandanoj. 
3. La gepatroj instigos la infanojn skribi al siaj novaj geamikoj. (Note: siaj because la infanoj is the 

subject of skribi.) 
4. Rikardo devos skribi al la geamikoj de la gepatroj ĉar estas li, kiu ĉiam faras la korespondadon. 
5. Klara devos skribi al Chantal ĉar Chantal donis al ŝi belan kolĉenon kiel memorigilon. 
6. En la kunveno de la Esperantogrupo oni petis Rikardon fari paroladon pri siaj ferioj. 
7. Li timas ĉar li neniam antaŭe faris publikan paroladon. 
8. Kiam ges-roj Smith promenis sole en Francujo, ili vojeraris. 
9. S-ino Smith demandis al Klara ĉu ŝi kaj Rikardo parolis Esperanton la tutan tempon dum la ferioj. 
10. Mirigis ŝin, ke en Grezijono ili parolis esperantlingve kun homoj el almenaŭ ses landoj.


