Solutions for chapter #4
4.1: 1 Where are Maria’s toys? 2 They’re on the table in front of her. 3 What is the father doing? 4 He’s sitting and reading a
book. 5 What kind of book is he reading? 6 He’s reading a good book. 7 He is sitting comfortably and reading quickly. 8
Maria is very pleased because she is going to school.* 9 She goes quickly. 10 But Andreo is not pleased. 11 He goes to school
slowly. 12 Maria loves school, but Andreo hates it.
* For “goes to school” we say “iras al la lernejo”, because “iras al lernejo” would mean “goes to a school”.
4.2: 1 i; 2 f; 3 j; 4 g; 5 b; 6 h; 7 d; 8 a; 9 e; 10 c.
4.3: 1 Ne, urbego ne estas malgranda urbo, sed granda urbo. 2 Sinjoro Lang legas libron. 3 Maria sidas ĉe la tablo. 4 La
ŝranko de Maria estas malgranda kaj mallarĝa. 5 Ĝi pendas super Maria. 6 Ne, mi ne loĝas kun gesinjoroj Lang. 7 Ne, aŭto ne
estas tiel granda kiel trajno. 8 Ne, ŝi ne estas maljuna, ŝi estas juna. 9 Ĝi estas bela. 10 Ne, la brakseĝo ne estas malkomforta, ĝi
estas komforta. 11 Ne, fajro ne estas malvarma, ĝi estas tre varma. 12 La pupo estas malpura. 13 Maria, Andreo, kaj la patrino
amas la patron. 14 La patro amas Marian, Andreon kaj la patrinon. 15 Ne, la familio Lang ne konsistas el tri personoj, ĝi
konsistas el kvar personoj.
4.4: 1 The city is small. 2 It isn’t a big city (or metropolis) like New York. 3 Are the streets wide or narrow? 4 In the middle of
the square stands a statue, and behind that is the city hall. 5 In the square (there) is also a large church. 6 Where is the art
gallery? 7 It’s in the public park. 8 And where is the park? 9 It is on the left of the main street. 10 At the other side of the street
is the hospital. 11 A path leads from the main street to the hospital. 12 Where do the people (or ladies and gentlemen) of the
town stroll? 13 Where do the children play? 14 The people walk in the public park, and the children play there. 15 In the main
street cars and buses travel. 16 How does the car go (travel)? 17 It goes quickly. 18 Trains don’t run on the street; they run on
the railway.
4.5: 1 Kie vi loĝas? 2 Mi loĝas en urbego. 3 Ĝi ne estas tiel granda, kiel Novjorko. 4 Ĝi havas du stacidomojn. 5 Trajnoj veturas
sur la fervojo, sed aŭtoj veturas sur la vojoj. 6 Ĉu vi havas aŭton? 7 Jes, mi havas aŭteton, sed ĝi ne veturas rapidege. 8 La
ĉefstratoj en la urbo estas larĝaj, sed la aliaj stratoj estas mallarĝaj. 9 Kia estas la urbo? 10 Ĝi estas moderna kaj pura.
4.6:

Demandoj:

1. Kie veturas la buso?
2. Kio staras en la parko?
3. Ĉu la granda strato (ĉefstrato) iras rekte al la
ĉefplaco?
4. Kiu(j) promenas kaj ripozas en la parko?
5. Ĉu trajno veturas sur la strato?
6. Kie staras la urbo?
7. Kiel veturas trajno?
8. Kio staras en la mezo de la placo?
9. Kion vi vidas sub la ponto?
10. Kie vi vidas la dometojn?

1. Ĝi estas bela kaj varma.
2. Ili sidas en publika parko.
3. Ili estas belaj.
4. Ili fartas tre bone.
5. Li laboras en la ĝardeno.
6. Tio estas surprizo al sinjorino Brown.
7. Ili vidas hundojn.
8. Ili ludas sur la vojeto kaj sub la arboj (antaŭ la artgalerio).
9. Ne, la sinjorinoj ne ludas, ili sidas kaj ripozas.
10. Jes, tio plaĉas al ili.

