
 
Baza nivelo (B1) 
Unua serio 
kodo: ba81 

 
 
I. Aŭskultu la unuan tekston; laŭ ĝi kompletigu la subajn frazojn! 
 
Maksimumo de akireblaj poentoj en tiu ĉi parto: 6  
 
 
1. Juna homo venis al Londono por serĉi helpon ĉe unu el siaj parencoj. 
2. La parenco donis al li ĉapojn kaj diris al li stari sur la strato kaj vendi ilin. 
3. La junulo ĝojis ke li havas laboron. 
4. Li iris al la strato kaj sidis ĉe stratangulo. 
5. La junulo tenis la ĉapojn en la korbo por ke ili ne estu malbelaj pro la 

polvo. 
6. Li ne vendis eĉ unu ĉapon, ĉar ĉiuj homoj, (kiuj preterpasis lin, jam) havis 

ĉapon sur la kapo (kaj li ne proponis al ili). 
 
Rimarko: Akcepteblas respondoj kun simila enhavo. 
 



 
II. Aŭskultu la duan tekston, kaj respondu mallonge al la demandoj! 
 
Maksimumo de akireblaj poentoj en tiu ĉi parto: 14 
 
 
1. Kie loĝis familio Stephenson?  en vilaĝo, en Anglujo 
2. Kiun laboron la patro havis en la minejo? li zorgis pri unu el la maŝinoj 
3. Kial li ne povis sendi la infanojn al la lernejo? ĉar li ne estis riĉa 
4. Kiun taskon havis la filo, Georgo?  konduki kaj prizorgi ĉevalon 
5. Kion opiniis la knabo pri la laboro? ne multe plaĉis al li 
6. Kiel li ekhavis bonan konon pri la maŝinoj? 
 li studis ilin kaj faris modelojn pri ili 
7. Kiu riparis la maŝinojn? la knabo 
8. Kio estis lia profesio ĉe la fervojo? li fariĝis meĥanikisto 
9-10. Kiujn inventojn li faris?  
 li eltrovis minejan lampon kaj konstruis vaporlokomotivon 
11. Al kiu li diris, ke li uzu vaporlokomotivon? al la posedanto de fervojo 
12. Kio okazis en 1825? la lokomotivo faris sian unuan veturon 
13. Kion oni konstruis en Eŭropo kaj Ameriko? multajn fervojajn liniojn 
14. Kial la lokomotivoj estas ĉiam pli bonaj, fortaj?  ĉar la tekniko progresis 
 
Rimarko: Akcepteblas respondoj kun simila enhavo. 
 


