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Crucigrama
HORIZONTALES
2. Relativo a España y Portugal a la vez.
4. Televisión.
8. Objeto portátil al que se le atribuye alguna virtud sobrenatural 
o mágica que bene�cia a la persona que lo tiene.
9. Relativo al caballo.
12. Acción y efecto de tocar, ejercitar el sentido del tacto.
13. Exceso de peso en una persona o animal.
19. Concreción esférica, brillante y dura, generalmente de color 

blanco o grisáceo, formada de nácar que se aglo-
mera en capas concéntricas alrededor de un cuerpo 
extraño entre el manto y la concha de algunos 
moluscos.
20. Langostino de agua dulce, de color gris perla, 
que crece en los ríos del Golfo de México.
21. Acción de descargar.

VERTICALES
1. Guardar algo en un almacén.
3. Caserón.
5. Atracción patológica por los juegos de azar.
6. Cadáver desecado, que se ha conservado de 
forma natural o por embalsamamiento.
7. Persona que tiene por o�cio fabricar o trabajar 
objetos de hierro.
9. Cuerpo celeste del sistema solar de pequeñas 
dimensiones que, cuando se acerca al sol, deja tras 
de sí una cola luminosa de miles de kilómetros.
10. Corte oblicuo que se hace en el borde de una super-
�cie, especialmente un cristal.
11. Papagayo.
13. Hacer sajaduras.
14. Masa total de los seres vivos que viven en un eco-
sistema, que se mide en hectáreas, para los biotopos 
terrestres. 
15. Fin, término, remate.
16. Se dice del que se dedica con exagerado empeño a 
su trabajo o estudios.
17. Elevar una cosa tirando de la cuerda, cable, etc. a 
que está sujeta. 
18. Obispo de Roma, jefe de la iglesia católica romana.

PERRO

PINO

PIÑA

PALA

COLA

COLADOR

PAÑO

GATO

GARRA

GATA

Sopa de Letras

Sudoku

Complete la parrilla de 81 casillas (dividida en nueve cua-
dros de 9 casillas) rellenando las celdas vacías con los nú-
meros  de 1 al 9, de modo que no se repita ningún número 
en cada una de las �las y columnas, ni en cada cuadrado.

Esperanto:
Septiembre 21 de 2008

Términos gramaticales
Jen mallongaj klarigoj de gravaj grama�kaj terminoj uzataj en �u ĉi grama�ko.La klarigoj estas vor�gi-
taj el la vidpunkto de la Esperanta grama�ko. En aliaj grama�koj (pri Esperanto aŭ pri aliaj lingvoj) la 
terminoj povas es� uzataj en iom aliaj manieroj. La terminoj en la lernu!-grama�ko sekvas plimalpli la 
uzon en la Plena Analiza Grama�ko de Kalocsay kaj Waringhien.

adjektivo Vorto uzata por pris-
kribi substantivon aŭ substanti-
vecan vorteton.
adjekto Frazparto, kiu diras, en 
kiu maniero, en kiu loko, en kiu
tempo, per kiu ilo k.t.p., okazas 
la ago (aŭ stato) de la predikato.
Ĉiu frazparto krom predikato, 
subjekto, objekto kaj
predikativo, estas adjekto.
adverbo Vorto uzata por priskri-
bi ion, kio ne estas substantivo 
aŭ substantiveca
vorteto (t.e. verbon, adjektivon, 
adjektivecan vorteton,
alian adverbon, adverbecan vor-
teton aŭ tutan frazon).
afikso Radiko, kiu estas uzata 
precipe por fari kunmetitajn vor-
tojn:
sufikso aŭ prefikso. 4
Enkonduko
afrikato Konsonanto farata per 
kompleta baro, kiun oni ekrom-
pas, sed
nur tiom, ke la aero povas traflui 
kun frota sono.
aktivo La ordinara speco de fra-

zo, en kiu la subjekto estas tiu, kiu
faras la agon de la predikato. Vidu 
pasivo.
akuzativo La rolfinaĵo -N (§10.2).
apozicio Frazparto, kiu (normale) 
staras tuj post alia frazparto mon-
trante
la saman aferon per aliaj vortoj.
epiteto Adjektivo, adjektiveca vor-
teto, adverbo aŭ adverbeca vorte-
to,
kiu rekte priskribas alian vorton.
finitivo Verboformo, kiu povas esti 
uzata kiel predikativo.
frikativo Konsonanto farata per ne-
kompleta baro (malvastigo), tra kiu
la aero fluas kun frota sono.
futuro Verboformo, kiu esprimas 
agon aŭ staton en venonta tempo.
imperativo Verba modo, kiu mon-
tras ordonon (unu el la uzoj de vo-
litivo
en Esperanto).
indikativo Verba modo, kiu mon-
tras agojn kaj statojn realajn kaj
efektivajn.
infinitivo Verba modo, kiu neŭtrale 
nomas agon aŭ staton, sen montri,

ĉu temas pri realaĵo, volo aŭ ima-
go.
interjekcio Ekkria vorteto.
kondicionalo Verba modo, kiu 
montras agojn aŭ statojn nereala-
jn, imagajn
aŭ fantaziajn.
konjunkcio Vorteto, kiu kunligas 
frazpartojn, kiuj ludas la saman ro-
lon en
la frazo.
konsonanto Lingvosono farata per 
ia baro de la aerfluo.
lateralo Konsonanto farata per 
baro nur en la mezo de la buŝo. La 
aero fluas libere flanke de la lan-
go.
modo Iu el la kategorioj de verbo-
formoj, kiuj esprimas diversajn
sintenojn de la parolanto al la 
diraĵo. La modoj de verboj en
Esperanto estas infinitivo, indikati-
vo, volitivo kaj kondicionalo.
nazalo Konsonanto farata per 
kompleta buŝa baro. La aero iras 
anstataŭe
tra la nazo.
negacio Nea vorteto.

adjektivo Vorto uzata por pris- zo en kiu la subjekto estas tiu kiu ĉu temas pri realaĵo volo aŭ ima


