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-a  –an  –aj  –ajn 
1. La pomo estas ruĝ___ . 

2. Mi manĝos ruĝ___  pomon. 

3. En la korbo estas ruĝ___  pomoj. 

4. Sur la tablo estas grand___  kaj malgrand___  pomoj.  

5. Ne manĝu verd___  pomojn, vi malsaniĝos! 

6. Petro manĝos grand___  bananon kaj malgrand___  pomojn.    

7. En la muzeo estas mult___  bel___  bildoj. 

8. Fort___  estas Reĝo. 

9. Saĝ___  estas Karlo kaj Korvaks. 

10. Princino Silvja amas kuraĝ__  ĝardeniston. 

11. Jen du skribiloj, mallong___  kaj long___  skribiloj. 

12. Mi preferas long___  skribilojn. 

13. Jen mallong___  kaj long___  skribiloj. 

14. Ĉu vi ŝatas tiujn ĉi grand___  kaj malgrand___  bestojn?  

15. Mi ŝatas tiujn grand___  bestojn, sed mi ne ŝatas la malgrand___. 

16. La ruĝ___  aŭto estas mia, la blu___ estas de vi.   

17. Tiu ĉi ruĝ___  aŭto estas de mi, tiu blu___  estas vi___ .  

18. Li___  domo estas grand___ , ĝi estas palaco. 

19. Ĉu vi ŝatas li___  barbon?        Ĉu vi ŝatas ŝi___  harojn?  

20. Tio estas kvin bel___  floroj. La du___  floro estas grand___ .  

21. En la ĝardeno de la reĝo estas mult___  bel___  floroj kaj dek___  arboj.  

22. Reĝo havas grand___  ĝardenon.  

23. Silvja ŝatas la bel___  ĝardenon de la reĝo. Ŝi ŝatas li___  bel___  ĝardenon.  

24. Mano havas kvin___  fingrojn. La tri___  fingro estas long___ . 

25. En grand___  urboj estas mult___  alt___  grand___  domoj.  

26. Ĉu vi vizitis grand___  urbojn kaj vidis mult___  alt___  grand___  domojn?  

27. Ĉu vi bone komprenas la adjektiv___  akordigon?  
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Solvoj por -a  –an  –aj  –ajn 
1. La pomo estas ruĝA. 

2. Mi manĝos ruĝAN pomon.  

3. En la korbo estas ruĝAJ pomoj. 

4. Sur la tablo estas grandA kaj malgrandAJ pomoj.    

5. Ne manĝu verdAJN pomojn, vi malsaniĝos!  

6. Petro manĝos grandAN bananon kaj malgrandAJN pomojn.  

7. En la muzeo estas multAJ belAJ bildoj. 

8. FortA estas Reĝo. 

9. SaĝAJ estas Karlo kaj Korvaks. 

10. Princino Silvja amas kuraĝAN ĝardeniston. 

11. Jen du skribiloj, mallongA kaj longA skribiloj. 

12. Mi preferas longAJN skribilojn.  

13. Jen mallongAJ kaj longA skribiloj.  

14. Ĉu vi ŝatas tiujn ĉi grandAJN kaj malgrandAN bestojn? 

15. Mi ŝatas tiujn grandAJN bestojn, sed mi ne ŝatas la malgrandAN.   

16. La ruĝA aŭto estas mia, la bluA estas de vi.  

17. Tiu ĉi ruĝA aŭto estas de mi, tiu bluA estas viA. 

18. LiA domo estas grandA, ĝi estas palaco.  

19. Ĉu vi ŝatas liAN barbon? Ĉu vi ŝatas ŝiAJN harojn. 

20. Tio estas kvin belAJ floroj. La duA floro estas grandA.   

21. En la ĝardeno de la reĝo estas multAJ belAJ floroj kaj dek […] arboj.  

22. Reĝo havas grandAN ĝardenon.  

23. Silvja ŝatas la belAN ĝardenon de la reĝo. Ŝi ŝatas liAN belAN ĝardenon. 

24. Mano havas kvin […] fingrojn. La triA fingro estas longA. 

25. En grandAJ urboj estas multAJ altAJ grandAJ domoj.  

26. Ĉu vi vizitis grandAJN urbojn kaj vidis multAJN altAJN grandAJN domojn? 

27. Ĉu vi bone komprenas adjektivAN akordigon? 


