El la LERNILOTEKO de
Aŭtoro: Anna LÖWENSTEIN
-------------------------------------------------------------------------------------

Ŝi tranĉas la panon
Aldonu la ĝustan prepozicion al la subaj frazoj.
per, pri, por, tra, ĉirkaŭ, kontraŭ

1. Ŝi tranĉis la panon …………. tranĉilo.
2. La preleganto parolis tre interese …………. sia vojaĝo.
3. Ni biciklis en unu tago …………. la tuta lago.
4. En mia artikolo, mi prezentas la argumentojn …………. tiu malĝusta teorio.
5. …………. 20000 homoj venis al la manifestacio.
6. Li aĉetis la florojn …………. sia amikino.
7. La aŭtomobilo veturis …………. longa tunelo kaj eliris ĉe la alia flanko.
8. Venu al la fenestro …………. ke mi vidu vin en la lumo.
9. Dum mia longa vojaĝo, mi pensis …………. mia hejmo la tutan tempon.
10. Mi venis al Madrido …………. aviadilo.
11. Li vidis sian fratinon …………. la fenestro.
12. Vi faras tion nur …………. kolerigi min!
13. Du vilaĝoj troviĝas ĉe la du flankoj de la rivero, unu …………. la alia.
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El la LERNILOTEKO de
Aŭtoro: Anna LÖWENSTEIN
-------------------------------------------------------------------------------------

Aldonu la ĝustan prepozicion (solvoj)
1. Ŝi tranĉas la panon per tranĉilo.
2. La preleganto parolis tre interese pri sia vojaĝo.
3. Ni biciklis en unu tago ĉirkaŭ la tuta lago.
4. En mia artikolo, mi prezentas la argumentojn kontraŭ tiu malĝusta teorio.
5. Li aĉetis la florojn por sia amikino.
6. La aŭtomobilo veturis tra longa tunelo kaj eliris ĉe la alia flanko.
7. Ĉirkaŭ 20000 homoj venis al la manifestacio.
8. Venu al la fenestro por ke mi vidu vin en la lumo.
9. Dum mia longa vojaĝo, mi pensis pri mia hejmo la tutan tempon.
10. Mi venis al Madrido per aviadilo.
11. Li vidis sian fratinon tra la fenestro.
12. Vi faras tion nur por kolerigi min!
13. Du vilaĝoj troviĝas ĉe la du flankoj de la rivero, unu kontraŭ la alia.
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