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La mistera ŝtelisto 

Aldonu la mankantajn korelativojn  

- ____ domon vi havas?  

- Mi havas grandegan domon. 

- ____ da dormoĉambroj enhavas via domo?  

- Ho, nur dek  
 
- ____ bela domo! En ____ domo mi ja volus loĝi.  
 
- Tre strange  
 
- ____ estas stranga?  
 
- ___ fenestro montras lumon. 
 
- ____ tio estas stranga?  
 
- Ĉar mia edzino ne estas hejme ĉi-vespere.  
 
- Do ____ ne estas tute ĝusta.  
 
- Aŭskultu, estas ____ supre en unu el la ĉambroj. 
 
- Rigardu! Jen ____ ĉapelo.  
 
- ____ ĉapelo estas ____?  
 
- _____ ĉapelo devus esti ĉi tie.  
 
- ____ estas ____? 
  
- ____ vi estas?  
 
- Mia nomo ne gravas  
 
- ____ vi faras en mia domo? 
 
- De ____ vi venas?  
 



El la LERNILOTEKO de     Aŭtoro: Adrián ALEJANDRO - Ian CARTER 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adrián ALEJANDRO – Ian CARTER: La mistera ŝtelisto  – Gramatika ekzerco - Nivelo: B1       2a paĝo el 2 
 

- ____ vi sukcesis eniri en mian domon? 
 
- Mi eniris tra fenestron.  
 
- Do ____ vi sukcesis malŝlosi la fenestron.  
 
- Ĉu ____ vi ____ eniras domon?  
 
- Ĉu vi ĉiufoje kutimas eniri tra fenestron?  
 
- Nur ____ mi intencas ŝteli ____ . 
 
- Ĉu ____ vi venis al mia domo? Por ŝteli ____ specifan?  
 
- Ĉu vi opinias ke estas bone ŝteli ____ , ____ apartenas al alia homo?  
 
- Mi venis al via lando kun ____ da mono (nek multe, nek malmulte da mono). Mi volis riĉiĝi.   
 Mi ____ provis gajni monon, sed mi ____ perdis ĉe la vetludejo.  
 
- Do ____ - mi ne scias ____ - vi decidis ŝteli el mia domo. 
 
- Mi jam scias ke vi estas riĉulo kaj havas domojn _____. _____ mi vidis ____ belan juvelon. Ho, 
mi ____ deziris havi ĝin. ____ kaj ____ mi decidis ŝteli ĝin.  
 
- ____ vi intencis fari per ĝi?  
 
- Do, mi intencis vendi ĝin al ____ ricelisto. Per la mono, ____ mi ricevus, mi intencis helpi mian 
tre malriĉan familion. Mia patro mortis antaŭ du jaroj, kaj mia patrino baldaŭ mortos. ____ ŝi 
mortos, miaj gefratoj havos _____ por manĝi. Do, ____ vi intencas fari nun? 
 
  

*** 
 
La ekzercon pretigis Adrián baze de la filmmaterialo pri Tabelvortoj, kreita de Ian CARTER.  
Por scii la ĝustajn respondojn, vi devas vidi tiun filmeton:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=a51aHuMEb5M  
http://esperantotv.net/programoj/?video=727324 
 


