
Solvoj de la dek-dua ĉapitro 

12.1:  1 I saw the running boy.  2 The old man sat and looked at the passing people (the people passing by).  3 
The girl looked at the fallen tree. 4 The politician addressed the people present. 5 The children who were going to 
bed said “good night” to their parents. 6 The men went away from the tree that was about to (going to) fall. 7 I 
hope (that) the weather is going to warm up. 8 I had heard the news. 9 At two o’clock Andreo will have finished 
his lunch. 10 I have learned much from this book. 11 They had enjoyed the holidays. 12 Maria has grown a lot 
during the year. 13 When you arrive, I will have prepared lunch. 14 My parents had visited me the previous day 
(the day before). 

12.2:  1 Mi estas aĉetinta novan jakon. 2 Je la tria (horo) li estos fininta la taskon. 3 Je la sepa (horo) kaj duono mi 
estis pakonta miajn vestojn. 4 Mi estis longe admirinta tiun verkiston. 5 Mi estis informonta lin pri tio, sed mi 
forgesis. 6 Ŝi estos decidinta tion antaŭ morgaŭ. 7 Mi estis anoncinta ĝin kiam li envenis.  8 La spektaklo estas 
daŭronta du horojn (dum du horoj). 

12.3: 
Ŝi estis ludinta. = She had played.  ;  Ŝi estis ludanta. = She was playing. ; Ŝi estis ludonta. = She was going to play.  
Ŝi estas ludinta. = She has played. ;  Ŝi estas ludanta. = She is playing. ; Ŝi estas ludonta. = She is going to play.  
Ŝi estos ludinta. = She will have played. ; Ŝi estos ludanta. = She will be playing. ; Ŝi estos ludonta. = She will be 
going to play. 

12.4:  1 With our “flying buses” you will reach any part of the world.  2 In the coming summer (next summer) we 
will arrange your holidays abroad. 3 Are you going to (about to) buy furniture? 4 The more you look at any piece 
of furniture from our factory, the more you’ll like it.  5 Do you have an electric iron? 6 Do you have an electric 
washing machine? 7 In which room is your oven (found)? 8 Is your car electric?  9 Our company has grown from 
(out of) one simple shop. 10 We will always be at your service in years to come, as in the past. 11 The more you 
use our services, the more money you will save. 12 The faster you (will) travel, the better. 13 Soon we will take 
possession of a new house. 14 We set out early (in order) to reach the shop. 

12.5:  1 La aviadilo estas fluginta norden. 2 Nia firmao estas kreskanta tre rapide (rapidege). 3 Ĝi estas kreskinta el 
malgranda butiko. 4 Ni staras (estas) je via servo, kiel en pasintaj jaroj. 5 Mi estas vidinta vian magazenon. 6 Ni 
estis jam aĉetintaj nian meblaron (niajn meblojn). 7 Li estis vojaĝonta al Germanujo. 8 Ŝi ekiris frue. 9 Kion vi 
faros en la venonta vintro? 10 Ju pli mi rigardas ĝin, des malpli mi ŝatas ĝin (des malpli ĝi plaĉas al mi). 11 Kie 
estas la ŝlosilo? 12 Ĉu vi posedas tranĉilon? 13 Mi ne havas (posedas) kombilon. 14 Li pasis antaŭ la virino sen 
ekrigardo. 

12.6:  
1. Hieraŭ ni ekveturis al Italujo por niaj ferioj. 
2. Mi vizitis butikon por aĉeti jupon, sed vidis belan robon kiu tre plaĉis al mi. 
3. Helpu min, mi petas. Bonvolu ne foriri! 
4. Kiam mi iris en la kuirejon mi vidis miajn du fratinojn. 
5. Rigardu tiu(j)n falinta(j)n arbo(j)n! 

Demandoj 
1. Rikardo ne tuj legas la leteron ĉar li vespermanĝas. 
2. Chantal kaj Marteno demandas, ĉu Klara kaj Rikardo intencas partopreni en la Universala Kongreso de 

Esperanto venontjare. 
3. La Universala Kongreso de Esperanto okazas ĉiujare, en diversaj landoj. 
4. Ne, ili ne konsistas nur el kunvenoj. 
5. Klara kaj Rikardo dubas, ĉu la kongresoj taŭgos por la infanoj. 
6. Ili ne iras kune al la Esperantogrupo ĉar unu el ili devas prizorgi la infanojn. 
7. La infanoj povas partopreni en Infana Kongreseto. 
8. La Infanaj Kongresetoj kutime okazas ne tro malproksime de la Universala Kongreso. 
9. La infanoj dividiĝas en malgrandajn grupojn, ĉiu kun sia plenkreska gvidanto. 
10. Ne, oni organizas ilin tiel, ke ĉiu grupo konsistas, laŭeble, el infanoj el diversaj landoj. 


