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I. 1. Aŭskultu la tekston pri franca entreprenisto, kaj decidu, ĉu la subaj  

asertoj estas veraj aŭ falsaj!  
 

Maksimumo de akireblaj poentoj en tiu ĉi parto: 8 

 

 

 V F 

1. Li uzas Esperanton por profesiaj celoj. x  

2. Al li plaĉas la egalrajteco de lingvoj. x  

3. La laboristoj venas el multaj kontinentoj.  x 

4. La lingva problemo ne estas solvata inter la dungitoj.  x 

5. Esperanto utilas al s-ro Basso nur por paroli kun la 
kunlaborantoj. 

 x 

6. Li uzas servojn de Esperantistaj geamikoj. x  

7. Li volas, ke junaj metiistoj vojaĝadu en Francio.  x 

8. Li volas revigligi malnovajn tradiciojn. x  

 



 
I. 2. Plenigu la tabelon! 

 
Maksimumo de akireblaj poentoj en tiu ĉi parto: 6x2  

 

 

 

Rimarko: Akcepteblas respondoj kun simila enhavo. 
 

1. S-ro Basso eklernis 
Esperanton, ĉar li opiniis, 

ke komuna internacia lingvo estas necesa 
por internaciaj rilatoj; ke Esperanto estas 

la plej logika, plej facila vivanta lingvo 

2. Li eklernis Esperanton en la liceo en Germanio, Münster 
de instruisto pri la germana 

3. Danke al Esperanto-
gazetaro 

li povis dungi laboristojn el Pollando, 
Bulgario, kaj Litovio 

4. Li trovis asekuriston  per la jarlibro kaj bulteno de IKEF kaj per 

la jarlibro de UEA 

5. Li uzas Esperanton kiel 
laborlingvon  

por kontaktiĝi kun kunlaborantoj, aliaj 

entreprenoj, asekuristo, korespondadi kun 
eksterlando 

6. Lia revo estas trovi  junajn faklernantojn, kiuj lernus la metion 
en pluraj landoj, spertas labormetodojn 

kaj uzus Esperanton dum vojaĝado tra 
Eŭropo 



 
II. Aŭskultu la duan tekston, kaj respondu la demandojn! 

 
Maksimumo de akireblaj poentoj en tiu ĉi parto: 5  

 

 

1. Kien venis sklavoj el Afriko? al la Nova Mondo 

2. Al kiu regiono ili alvenis? al regionoj kun tute malsamaj 

kulturoj 

3. Kio okazis al iliaj kulturo, lingvo, 
tradicioj?  

ili retenis ilin 

4. Kion analizis la lingvistoj? lingvojn de Okcident-Afriko kaj la 
nigrulan dialekton de la angla 

5. Kion oni ankoraŭ trovis en la 
okcidenta hemisfero? 

spurojn de afrikaj trajtoj en la 
religio kaj muziko 

 

Rimarko: Akcepteblas respondoj kun simila enhavo. 
 


