
Arbara ekskurso

Mi neniam partoprenis plenum-ekskurson, do ĉifoje mi pensis: kial ne? Unu …1… miaj
ekssamklasanoj invitis min kaj alian amikon al 25 kilometra arbara-monteta ekskurso al
Montaro de Velence.
Frumatene mi veturis …2… Székesfehérvár kie mi renkontis miajn amikojn kaj ni kune daŭrigis
nian veturon al Pákozd, kie estis la ekira kaj cela loko.
Ni registriĝis post kiam ni ĉiuj trinkis botelon …3… biero (ni jam sciis ke ni perdos multe da 
likvaĵo dum la ekskurso!), kaj ni ekiris. Ni havis kaj mapeton kaj profesian turistan mapon kaj
GPS-ilon, tamen ni iomete perdiĝis.
Sur nia vojlinio estis 4 kontrolaj ripozstacioj, kie ni devis stampigi nian aliĝilon. La unua estis 
…4… la Anikó-fonto (kvazaŭ sen akvo), poste ni multe promenis ĝis kiam ni alvenis al Angelika-
fonto (malmulte da akvo, netrinkebla), kiu troviĝas super urbeto Sukoró.
Tie ni tagmanĝis (verdire ni manĝis kaj trinkegis ankaŭ …5… la tuta ekskurso): estis ne nur
sandviĉo sed ankaŭ konservaĵo kiun ni varmigis …6… gasvarmigilo (kaj ni ne forbruligis la 
arbaron!).
Ĉe la tria ripozloko ni manĝis glaciaĵon (kaj la feliĉuloj, kiuj ne devis ŝofori poste, trinkis
bieron), ni freŝigis nin kaj ekiris …7… rigardi la – eble – plej belan ripozlokon de la ekskurso: la
Paganan ŝtonon. Certe ĝi estis la plej bela ĉar ĝi estis la lasta ripozloko.
Ni alvenis tien …8… dolorplenaj kruroj kaj …9… sunbrunigita / -ruĝigita vizaĝo. Iomete ni 
ripozis, ni faris fotojn (estas videblaj bela panoramo kaj interesaj ŝtonformacioj) kaj ni
descendis al la celo: al la trinkejo – sole por refreŝiĝi per senalkoholaj trinkaĵoj.
…10… la ekskurso dum du semajnoj doloris miaj piedoj kaj miaj piedungoj iomete bluiĝis. 
Tamen mi pensas, ke mi denove faros la saman ekskurson – eble per biciklo. Kiu volas veni
kun mi?

a) al
b) ĉe
c) da
d) dum
e) el
f) per
g) kun
h) per
i) por
j) post



Arbara ekskurso – solvoj: 

Mi neniam partoprenis plenum-ekskurson, do ĉifoje mi pensis: kial ne? Unu …1… miaj
ekssamklasanoj invitis min kaj alian amikon al 25 kilometra arbara-monteta ekskurso al
Montaro de Velence.
Frumatene mi veturis …2… Székesfehérvár kie mi renkontis miajn amikojn kaj ni kune daŭrigis
nian veturon al Pákozd, kie estis la ekira kaj cela loko.
Ni registriĝis post kiam ni ĉiuj trinkis botelon …3… biero (ni jam sciis ke ni perdos multe da 
likvaĵo dum la ekskurso!), kaj ni ekiris. Ni havis kaj mapeton kaj profesian turistan mapon kaj
GPS-ilon, tamen ni iomete perdiĝis.
Sur nia vojlinio estis 4 kontrolaj ripozstacioj, kie ni devis stampigi nian aliĝilon. La unua estis 
…4… la Anikó-fonto (kvazaŭ sen akvo), poste ni multe promenis ĝis kiam ni alvenis al Angelika-
fonto (malmulte da akvo, netrinkebla), kiu troviĝas super urbeto Sukoró.
Tie ni tagmanĝis (verdire ni manĝis kaj trinkegis ankaŭ …5… la tuta ekskurso): estis ne nur
sandviĉo sed ankaŭ konservaĵo kiun ni varmigis …6… gasvarmigilo (kaj ni ne forbruligis la 
arbaron!).
Ĉe la tria ripozloko ni manĝis glaciaĵon (kaj la feliĉuloj, kiuj ne devis ŝofori poste, trinkis
bieron), ni freŝigis nin kaj ekiris …7… rigardi la – eble – plej belan ripozlokon de la ekskurso: la
Paganan ŝtonon. Certe ĝi estis la plej bela ĉar ĝi estis la lasta ripozloko.
Ni alvenis tien …8… dolorplenaj kruroj kaj …9… sunbrunigita / -ruĝigita vizaĝo. Iomete ni 
ripozis, ni faris fotojn (estas videblaj bela panoramo kaj interesaj ŝtonformacioj) kaj ni
descendis al la celo: al la trinkejo – sole por refreŝiĝi per senalkoholaj trinkaĵoj.
…10… la ekskurso dum du semajnoj doloris miaj piedoj kaj miaj piedungoj iomete bluiĝis. 
Tamen mi pensas, ke mi denove faros la saman ekskurson – eble per biciklo. Kiu volas veni
kun mi?

a) al
b) ĉe
c) da
d) dum
e) el
f) per
g) kun
h) per
i) por
j) post

1-e; 2-a; 3-c; 4-b; 5-d; 6-f; 7-i; 8-h; 9-g; 10-j


