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1. Hieraŭ Anjo vetur__  al Parizo. 

2. Nun ŝi vizit__  la muzeon. 

3. Morgaŭ ŝi vizit__  grandan ĝardenon. 

4. La patrino dir__  al la knabo: ne lud__  nun, sed manĝ__!   

5. Katoj ŝat__  lakton kaj musojn. 

6. Bonvol__  don__  al mi panon.   

7. Hieraŭ pluv__ , sed hodiaŭ la suno bril__. 

8. La suno bril__ , do mi met__  sunĉapelon. Se pluv__  mi met__  botojn. 

9. Nun Karlo leg__  libron, poste li rigard__  filmon. 

10. Rigard__ , jen la suno! 

11. Pruno, pruno, pruno! Tri prunoj! La kato gajn__. 

12. Ĉu gajn__ ? Jes, vi prav__ , ĝi gajn__ . 

13. Silvja pet__  prunon kaj vinberojn. 

14. Kiom da floroj est__  en la ĝardeno? Karlo ne sci__ .  

15. Mapon kaj sandviĉon hav__  Silvja. 

16. Ĉu vi ŝat__  glaciaĵon?   

17. Hieraŭ la oficisto forkonduk__  la ĝardeniston.  

18. Sur la foto la viro kis__  la virinon. 

19. Fiŝo sci__  pri naĝo ankaŭ sen via saĝo.  

20. Mi ŝat__  vojaĝ__  al Ĉinio kaj al Japanio, sed mank__  mono.  

21. Katrin ne hav__  monon, do morgaŭ ŝi ne ir__  al la vendejo kun vi.  

22. Ŝi vol__  manĝ__  ĉokoladon.  

23. La ĝardenisto am__  la princinon kaj ankaŭ ŝi am__  lin.  

24. Kiom da Esperanto-vortoj vi kon__ ?  

25. Pet__  al via najbaro don__  skribilon al vi. 

26. Karlo forkuris, sed Reĝo sekv__  lin kaj dir__ al la oficiro: Arest__  lin!   

27. Ĉu vi bone kompren__  la verbo-finaĵojn?  
 

-i  –is  –as  –os  –us  -u 



El la LERNILOTEKO de    Aŭtoro: Beatrice ALLÉE  
------------------------------------------------------------------------------------- 

              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beatrice Allée – Hieraŭ Anjo ....  –  Gramatika ekzerco  - Temo: verbofinaĵoj kun MAZI - Nivelo: komencantoj        2/2  

1. Hieraŭ Anjo veturIS al Parizo. 

2. Nun ŝi vizitAS/IS/OS la muzeon.  

3. Morgaŭ ŝi vizitOS grandan ĝardenon. 

4. La patrino dirAS/IS  al la knabo: ne ludU nun, sed manĝU!    

5. Katoj ŝatAS lakton kaj musojn.  

6. BonvolU donI al mi panon.  

7. Hieraŭ pluvIS , sed hodiaŭ la suno brilAS/OS. 

8. La suno brilAS, do mi metAS/OS sunĉapelon. Se pluvUS mi metUS botojn. 

9. Nun Karlo legAS libron, poste li rigardOS filmon. 

10. RigardU, jen la suno! 

11. Pruno, pruno, pruno! Tri prunoj! La kato gajnIS/AS. 

12. Ĉu Kato gajnIS? Jes, vi pravAS, ĝi gajnIS.  

13. Silvja petAS/IS prunon kaj vinberojn.  

14. Kiom da floroj estAS en la ĝardeno? Karlo ne sciAS. 

15. Mapon kaj sandviĉon havAS Silvja.   

16. Ĉu vi ŝatAS glaciaĵon?  

17. Hieraŭ la oficisto forkondukIS la ĝardeniston. 

18. Sur la foto la viro kisAS la virinon.  

19. Fiŝo sciAS pri naĝo ankaŭ sen via saĝo. 

20. Mi ŝatUS  vojaĝI al Ĉinio kaj al Japanio, sed mankAS mono.  

21. Katrin ne havAS monon, do morgaŭ ŝi ne irOS al la vendejo kun vi.  

22. Ŝi volAS manĝI ĉokoladon.  

23. La ĝardenisto amAS la princinon kaj ankaŭ ŝi amAS lin. 

24. Kiom da Esperanto-vortoj vi konAS? 

25. PetU al via najbaro donI skribilon al vi.  

26. Karlo forkuris, sed Reĝo sekvIS lin kaj dirIS al la oficiro: ArestU lin! 

27. Ĉu vi bone komprenAS la verbo-finaĵojn? 

Solvoj 


