
  



  

tasko 

ki- demandoj

Kio estas Marko?      

Kie sidas Marko?

Kio estas sur la tablo?

Kie estas la libroj? 

Kio estas lia patro?

Kio estas lia patrino?

Bonvolu respondi al la sekvajn demandojn.

ĉu demandoj
Ĉu Marko estas sportisto?

Ĉu la libroj estas sur la seĝo?

Ĉu Marko lernas?

Ĉu la patrino laboras?

Ĉu la patro estas instruisto?

Ĉu la patro estas en la ĉambro?



  

Ĉiuj adjektivoj en Esperanto finiĝas per a. 
   granda - grande     skriba - schriftlich 

   juna - giovane  bela – schön

   ruĝa – rosso/a         varma – warm

   nova - nuovo/a          facila - leicht

adjektivo

   Por fari pluralon oni aldonas  -j. 

   

  

 grandaj tabloj        große Tische          
 belaj arboj          alberi belli
 skribaj mesaĝoj     schriftliche Mitteliung



  

kazoj en Esperanto

Laŭ la fundamenta gramatiko Esperanto havas nur 
du kazojn:

nominativo (neniu finaĵo)

akuzativo (finaĵo -n).

Ĉiuj aliaj estas esprimataj per prepozicioj.

      la hundo             

de la hundo            

 al la hundo            

    la hundon         

             la  kato

          de la kato

           al la kato

                la katon

file:///home/walter/Esperanto/prezentajxoj/kursoj_lernu%20/de/lingvoprezento/alfabeto.html
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libera vortordo - akuzativo

Malgranda hundo mordas katon.

Hundo malgranda mordas katon.

Hundo malgranda katon mordas.

Hundo malgrandan katon mordas.

Katon malgrandan hundo mordas.

Hundon malgranda kato mordas.

Kato malgranda hundon mordas.

Kato malgrandan hundon mordas .



  

tasko 

La knabo vidas la hundon.

Katon grandan la hundo vidas.

La knabon mordas la hundo.

La kato manĝas la grandan fiŝon.

Leteron longan skribas Marko.

Hundo mordas grandan knabon.

Ŝi vidas belajn arbojn

Bonvolu traduki al via denaska lingvo!



  

pasinta tempo (-is)
Verbo kun -is-finaĵo, montras, ke la ago aŭ stato estas 
reala, sed okazis iam antaŭ la momento de parolado. 
Normale la ago aŭ stato jam finiĝis.

● Mi renkontis vian filon.
● Vi sidis sur la seĝo.
● Mi loĝis ĉi tie dum tri 

jaroj.
● Li estis Esperantisto.
● La kato manĝis la fiŝon.

Ho incontrato tuo figlio.
Eri seduto sulla sedia.
Ho abitato qui durante tre 
anni.
Er war Esperantist.
Die Katze hat den Fisch 
gefressen.



  

venonta tempo (-os)
Verbo kun -os-finaĵo, montras, ke la ago aŭ stato 
ankoraŭ ne komenciĝis en la momento de la parolado.

● Mi estos riĉulo.
● Mi sidos sur la seĝo.
● Mi rakontos al vi 

historion.
● Vi estos Esperantistoj.
● La kato manĝos la fiŝon.

Sarò un ricco.
Starò seduto sulla sedia.
Ich werde euch eine 
Geschichte erzählen.
Ihr werdet Esperantisten.
Il gatto manĝerà il pesce.



  

vortfarado
La sufikso mal-
signifas "la rekte kontraŭa ideo". mal- estas uzebla nur ĉe 
vortoj, por kiuj ekzistas rekta kontraŭo.

supre         über     →   malsupre       unter

bono       (il) bene  →   malbono       (il) male

amiko      amico     →   malamiko       nemico

lumo   luce →   mallumo          buio

antaŭ        vor     →   malantaŭ     hinter

pli             mehr →   malpli      weniger



  

vortfarado

La sufikso mal-

feliĉa      glücklich   →   malfelica       unglücklich

dika    dick      →   maldika         mager

fermi     chiudere →   malfermi       aprire

ami          amare    →   malami         odiare

aliĝi      associarsi →   malaliĝi        dissociarsi

granda     groß     →   malgranda klein

bona         gut →   malbona     schlecht



  

vortfarado
La sufikso ge-

estas uzata ĉe viraj kaj sekse neŭtraj vortoj por doni al ili 
ambaŭseksan signifon.

patro  →gepatroj = patro kaj patrino de komunaj infanoj

avo    →geavoj = avo kaj avino de komunaj genepoj

fianĉo→gefianĉoj = fianĉino kaj ŝia fianĉo

frato  →gefratoj = fratino(j) kaj frato(j)

filo  →gefiloj = filino(j) kaj filo(j)



  

Marko havas amikinon. Ŝia nomo estas Ana. Ŝi
estas juna kaj bela. Ana kaj Marko estas
geamikoj.
Ana venis al la hejmo de Marko.
- Bonvolu eniri, amikino.
- Saluton Marko. Kion vi faras?
- Saluton. Mi legis, sed nun mi volas paroli kun
vi.
- Ĉu vi havas bonan libron?
- Jes, mi havas. Mi ŝatas legi nur bonajn
librojn. Ĉu vi volas trinki kafon?
- Jes. Ĉu viaj gepatroj kaj gefratoj estas en via
hejmo?
- Ne. Jen la kafo, ĝi estas ankoraŭ varma. Mi
nun kuiris ĝin.
- Dankon. Mi povas trinki ankaŭ malvarman
kafon.
Marko rigardis la belajn okulojn de Ana. Mi vidas, ke 
li amas ŝin.

Leciono 2 - La amikino de Marko



  

Adverbo priskribas verbon, adjektivon, adverbon aŭ tutan 
frazon. Plejofte adverboj finiĝas per e. 

Adjektivo  finiĝas per a. Ĝi rilatas al substantivo kaj 
indikas econ.

adverbo - adjektivo

● La knabo skribas bel
● La knabino estas bel
● La rakonto estas  bel
● Mia avo rakontas bel
● Lia avino parolas laŭt
● La muziko estas  laŭt
● La filmo estas interes

e    Der Junge schreibt schön.
a    La ragazza è bella.
a    Die Erzählung ist schön.
e    Mio nonno racconta bene.
e    Seine Oma redet laut.
a    Die Musik ist laut.
a    Il film é interessante.



  

volitivo (-u)
Verbo kun -u-finaĵo, montras, ke la ago aŭ stato 
ankoraŭ ne estas reala, sed dezirata, volata, ordonata 
aŭ celata.

● Donu al mi panon!
● Legu la unuan ĉapitron!
● Rakontu al ni historion!
● Bonvolu rakonti al ni 

historion.
● Estu sincera!
● Respondu al la demando!

Dammi del pane!
Leggi il primo capitolo!
Erzähle uns eine Geschichte!
Bitte erzähle uns eine 
Geschichte.
Sei ehrlich!
Rispondi alla domanda!



  

volitivo en ke-frazoj
Verbo kun -u-finaĵo, estas uzata en ke-frazoj, se la 
ĉeffrazo iel montras volon, celon, opinion ...

● Mi volas, ke vi laboru!
● Mi petas, ke vi legu la 

unuan ĉapitron.
● Li deziras, ke vi rakontu 

historion.
● Li petas, ke mi estu 

atenta.

Voglio che tu lavori!
Vi prego, che voi leggiate il 
primo capitolo.
Er wünscht, dass du eine 
Geschichte erzählst.
Er bittet, dass ich aufpasse.



  

vortfarado
La sufikso -ul-
signifas "persono kun ia karakterizo". Tio, kio staras 
antaŭ -ul- montras tion, kio karakterizas la personon.

juna         jung        →   

dika             dick →   

fremda        fremd       →   

timi            temere      →  

sankta          santo      →   

alia            altro     →   

   junulo    Jugendlicher/e

   dikulo     dicke Person

   fremdulo  fremde Person

   timulo      persona timida

   sanktulo      santo/a

   aliulo         altra persona



  

vortfarado
La sufikso -ej-
signifas "loko, spaco, domo, ĉambro". Tio, kio staras 
antaŭ -ej- estas tio, kio okazas aŭ troviĝas en la loko.

dormi     schlafen     →   

lerni           lernen →   

eliri      hinausgehen   →   

preĝi         pregare      →  

necesa    necessario    →   

ĉevalo     cavallo →   

   dormejo     Schlafzimmer

   lernejo      Schule

   elirejo       Ausgang

   preĝejo        chiesa

   necesejo      gabinetto

   ĉevalejo  stalla per cavalli



  

vortfarado
La sufikso -ebl-
signifas, ke io "povas esti farata". Oni uzas  -ebl- nur 
ĉe transitivaj verboj

manĝi      essen     →   

kompreni   verstehen →   

atingi         erreichen  →   

nombri       contare     →  

trinki            bere        →   

vidi           vedere  →   

   manĝebla     essbar

   komprenebla verständlich

   atingebla        erreichbar

   nombrebla     numerabile

   trinkebla          potabile

   videbla             visibile



  

prepozicioj kun kaj per
Kun indikas akompanon aŭ kunporton, per indikas 
rimedon aŭ ilo, helpe de kiu la ago okazas.

Mi vojaĝis kun mia edzino.  Ni vojaĝis per trajno.Mi vojaĝis kun mia edzino.  Ni vojaĝis per trajno.

Mi foriris ___ mia mantelo kaj ___ mia ŝirmilo.

Unue mi vojaĝis ___ trajno kaj poste ___ ŝipo.

Se oni foriras ___ mono, oni povas aĉeti ion ___ la mono.

Vi povas foriri ___ via komputilo, sed vi ne povas veturi 
___ ĝi.

Mi forveturis ___ mia frato ___ aŭto.

Li venis ___ poŝkalkulilo kaj ___ ĝi li facile povis kalkuli. 



  

prepozicioj kun kaj per
Kun indikas akompanon aŭ kunporton, per indikas 
rimedon aŭ ilo, helpe de kiu la ago okazas.

Mi vojaĝis kun mia edzino.  Ni vojaĝis per trajno.Mi vojaĝis kun mia edzino.  Ni vojaĝis per trajno.

Mi foriris kun mia mantelo kaj kun mia ŝirmilo.

Unue mi vojaĝis per trajno kaj poste per ŝipo.

Se oni foriras kun mono, oni povas aĉeti ion per la mono.

Vi povas foriri kun via komputilo, sed vi ne povas veturi 
per ĝi.

Mi forveturis kun mia frato per aŭto.

Li venis kun poŝkalkulilo kaj per ĝi li facile povis kalkuli. 



  

Leciono 3 – En kafejo
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