
 
Baza nivelo (B1)  
Unua serio 
kodo: b81 
 
I. Lingvokonaj taskoj    3. 
 
Rimarko:  
 Ĉiu bona solvo valoras 1 tasko-poenton.  

Estas akireblaj 20 tasko-poentoj.  
Duonigu la finan rezulton por ricevi la ekzameno-
poentojn.  

 
1.  Ĉu vi havas bonajn geamikojn? 
     Matene pluvis, sed nun jam estas bela vetero. 
 
2. 1. Kia knabino estas Maria? 
 2. Kiam vi vekiĝis? Je kioma horo vi vekiĝis? 
 3. Kial vi ne povis viziti min? 
 4. Kion vi faris hodiaŭ? 
 5. Kiel vi fartas? 
   
 Rimarko: Taŭga demandvorto valoras 1 tasko-poenton. 
 
 
II. Skriba sinesprimo 
  
 Kara Raul!    Yport, la 10-an de aprilo 2008. 
 
 Mi tre ĝojas, ke vi respondis al mia anonco.  

Mi loĝas en nord-okcidenta parto de Francio, en Normandio. 
El la familio nur mi parolas Esperanton. Mi komencis lerni ankaŭ la 
hispanan, sed mi ne povas skribi al vi en tiu lingvo.  
Mi havas tri pli aĝajn fratojn. Ili ne plu loĝas en la urbeto, ili studas en 
la universitato de Rouen.  
Mia vilaĝo ne estas granda, estas en ĝi malgranda haveno, kaj multaj 
turistoj dum la somero. 
Mi ofte iras promeni kun miaj geamikoj al la bordo de la oceano. Sed 
dum la semajno mi havas malmulte da tempo, ĉar mi lernas en 
mezlernejo. Ni estas en la lernejo de la oka matene ĝis la kvina 
vespere. 
Kiom longa estas por vi la lerneja tago? Kiel vi pasigas vian liberan 
tempon? 

 a b c d 
1. x    
2. x    
3.   x  
4. x    
5.   x  
6.  x   
7.   x  
8.    x 
9.  x   

10.    x 



Estos bone korespondi kun vi! Ĝis. Stephane. 



III. Lega kompreno 
 
III/A.  
 1. En Arabio. 
 2. kaprojn 
 3. li paroladis, babilis kun siaj amikoj – k.s. 
 4. (ĉar) la aliaj endormiĝis 
 5. sur la supro de la monteto / kie li paŝtis la kaprojn 
 6. ruĝan 
 7. la kaproj / la paŝtisto 
 8. varman akvon (akvon – ne sufiĉas) 
 9. agrablan 
 10. al la amikoj / al siaj amikoj 
 11. kaf(arbet)o(j) 
 
III/B.  
 Vera Falsa 

1. Leonardo estis nur 24-jara, kiam li komencis pentri la 
bildon pri Mona Lisa. 

 x 

2. Mona Lisa iradis al la pentristo, kiam komencis 
vesperiĝi. 

x  

3. La edzo ĉiam diris, ke la pentraĵo ne estas tute preta.  x 

4. Leonardo ricevis de la franca reĝo kastelon. x  

5. Fine li vendis la pentraĵon kontraŭ 4000 oraj moneroj 
al la franca reĝo. 

 x 

6. Napoleono dekoraciis per la bildo sian 
dormoĉambron. 

x  

7. La prezidento Kennedy petis, ke oni portu la bildon al 
Usono. 

x  

8. Dum la vojaĝo al Usono iu ŝtelis la pentraĵon.  x 

9. Por rigardi la trezorojn de Luvro, oni devas pasigi tie 
minimume tri tagojn. 

x  

 


