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Fontos tudnivalók 
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1. Finu la frazojn de la teksto!  
Uzu la vortojn de la alfabeta listo, skribu viajn solvojn sur la liniojn. 
(0) estas ekzemplo por vi. 
 

aero · bekoj · flugiloj · insektojn · malantaŭen · mondo · plumojn · ruĝaj · 
sekundo · struto · zum-sonon 

 
 
Kolibroj estas tre malgrandaj birdoj kiuj povas ŝvebi en la aero per rapida movado de la 
_____1_____. Ili povas svingi la flugilojn po 15-80 fojojn en unu sekundo, sed tio varias laŭ la 
grandeco de la birdoj kaj ili estas la solaj birdoj kiuj povas intence flugi _____2_____. La rapida 
svingado de la flugiloj kreas _____3_____. Ili povas atingi rapidon de 50 m por _____0_____. 
Tiu flugmaniero respondas al tre partikulara fiziologio de kolibroj: ties normala temperaturo 
estas de 43 °C kaj ties koro batas 615 fojojn por _____0_____. 
Kolibroj allogiĝas al floroj, speciale al tiuj kiuj estas _____4_____. Ili manĝas la nektaron de 
tiuj floroj per helpo de longaj, maldikaj _____5_____. Kiam ili faras tion, ili ne staras sur la 
petaloj kiel faras abeloj aŭ papilioj, sed restas en la _____6_____. La plejmulto da specioj de 
kolibroj manĝas ankaŭ _____7_____. 
Tiuj birdetoj ofte havas brilajn, lumajn _____8_____. La ovoj de kolibroj estas la plej 
malgrandaj birdovoj en la tuta _____9_____. Oni ĉirkaŭkalkulas, ke proksimume 3000 kolibraj 
ovoj egalas al unu ovo de _____10_____. 

 (Laŭ https://eo.wikipedia.org/wiki/Kolibro.) 
 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

0. ______sekundo_______ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 

7. ____________________ 

8. ____________________ 

9. ____________________ 

10. ____________________ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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2. Legu la suban tekston kaj laŭ ĝi parigu la du partojn de la frazoj. 
Skribu vian solvon en la tabelon! 
(0) estas ekzemplo por vi. 
 
Resumo pri la projekto de Kampara Solidareco 
 
En la jaro 2013 por solvi la trink-akvan problemon de 
la loĝantoj de Kalima, (urbo en la centra parto de la 
Demokratia Respubliko Kongo en Afriko) Kamparana 
Solidareco/PIEADC iniciatis la unuan akvan projekton, 
kiu provizis puran trinkeblan akvon al la Ĝenerala 
Hospitalo en Kalima. 
 
En la jaro 2014 la dua ŝtupo estis la sukcesa provizo de 
pura akvo-alirado al la loĝantaro de Camp Central. 
 
Fine de decembro 2015 komenciĝis la tria fazo, kiu 
celis servi la loĝantaron de Camp Plessy kaj Camp 
Famille. Pro ĝia sukceso 4200 loĝantoj de la centro de 
Kalima nun havas adan akvo-aliradon, tio estas 
trinkeblan akvon el konstantaj putoj*. 
El la ricevita subvencio (11500 €) oni financadis la 
aĉeton de la materialoj (cemento, ŝtoneroj, genutuboj ktp), la salajrojn de la dungantoj 
(masonistoj kaj plumbistoj) kaj la malgrandajn sumojn al neprofesiaj helpantoj. Oni povis aĉeti 
la materialojn nur en Goma en Norda Kivu provinco, kaj ili estis transportitaj al Kalima per 
ŝarĝaŭto. 
 
La akvo estis ĉerpita el la akvujo Omari Ĉami kaj ĝi estis transportita 1002 metrojn per unucolaj 
kaj ducolaj tuboj** al Camp Plessy. 
Ni komencis la laboron la 14-an de decembro 2015 kaj ni finis ĝin la 29-an de januaro 2016. 
Ni ankaŭ riparis laŭ bezono kelkajn el la malnovaj tuboj dum tiu periodo. 
 
Du kranaroj*** estis konstruitaj en du malsamaj lokoj. Komence Kamparana Solidareco celis 
fari akvujon nur en Camp Plessy, sed la loĝantoj de Camp Famille petis al Kamparana 
Solidareco, ke ili konstruu kranareton kun du kranoj ankaŭ por ili. Petite kaj farite! Oni nomas 
ĝin «Kranaro Ans», dum la ĉefa kranaro de Camp Plessy, kiu havas kvar kranojn, nomiĝas 
«Kranaro Hans Bakker». 
 

 (Laŭ http://rosejo.blogspot.dk/2016/02/pri-sukceso.html.) 
 
*puto: kút 
**tubo: cső 
***krano: vízcsap 
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0.  Rezulte de la projekto de Kamparana  

Solidareco/PIEADC 

A. la materialojn eblis aĉeti nur 

malproksime. 

 

11. La tuta projekto realiĝis dum B. 11500 eŭrojn.  

12. Unue ricevis trinkeblan akvon C. transporti la aĉetitajn materialojn.  

13. Oni uzis ŝarĝaŭton por  D. du lokoj.  

14. Oni uzis ŝarĝaŭton, ĉar E. proksimume tri semajnoj.  

15. Kamparana Solidareco konstruis 

putojn kun sume 6 kranoj en 

F. tri jaroj.  

16. Kamparana Solidareco konstruis 

putojn kun sume 6 kranoj dum 

G. kvar mil ducent homoj havas trinkeblan 

akvon en la centro de Kalima. 

 

17. Kamparana Solidareco konstruis 

putojn kun sume 6 kranoj, kio kostis 

H. proksimume unu kilometra distanco.  

18. Oni kondukis akvon al Camp Plessy de I. la hospitalo de Kalima.   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
        8  

0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

G         



Eszperantó nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

  
3. El la suba intervjuo mankas la demandoj, ili aperas aparte kaj miksite. 
Trovu ilian lokon laŭ la respondoj. 
Vian solvon skribu en la tabelon! 
(0) estas ekzemplo por vi. 
 
 
Chuck Smith, 36-jara usona komputisto loĝanta en Berlino, estas proklamita la 
Esperantisto de la Jaro 2015. Li afable konsentis respondi la demandojn de La Ondo. 
 
_____0_____ ? 
La projekto komenciĝis en januaro 2001. ... Dum Brion Vibber tradukis la interfacon, mi 
kontaktis Stefano Kalb, kiu dum jaroj verkis sian propran enciklopedion en Esperanto kaj jam 
havis 139 artikolojn. Mi sciis, ke li revis pri plena ĝenerala enciklopedio kaj demandis al li, ĉu 
li pretus donaci ĉiujn liajn artikolojn al Vikipedio, kaj post iom da pensado li konsentis! Tiel ni 
havis grandan avantaĝon al multaj aliaj lingvoj, kiuj tute ne havis tian bazan artikolaron por 
komenci. Dek tagojn poste, ni jam havis 300 artikolojn!  
 
_____19_____ ? 
Tio multe dependas de la artikolo. Ekzemple, multaj artikoloj estis verkitaj de robotoj per 
datumbazoj… tiujn artikolojn mi ne vere nomas kvalito. Tamen, mi kredas, ke iom post iom, la 
tuta projekto pliboniĝas kaj en kvalito kaj kvanto jaron post jaro. 
 
_____20_____ ? 
En 2011 mi iel trovis prelegon de Luis von Ahn pri lia nova projekto Duolingo kaj tuj vidis, ke 
ĝia potencialo similas al tiu de Vikipedio kaj eble eĉ superas ĝin! Do, mi tuj kontaktis Luis pri 
Esperanto kaj li respondis, ke ili planas aldoni kurson por Esperanto.  
 
_____21_____ ? 
Ne eblas scii, sed mi imagas, ke preskaŭ ĉiuj faris almenaŭ la unuan lecionon. Ĉirkaŭ 1000 
homoj ĉiutage aliĝas al la kurso. Ĉirkaŭ 5000 aktive lernas la lingvon ĉiutage. Ni taksas, ke 30 
homoj ĉiutage finas la kurson. 
 
_____22_____ ? 
Jes, certe! Tamen, unue oni devas memori, ke eblas lerni per nia kurso nur dum sep monatoj, 
do la plej bona lernanto ja lernis dum maksimume duonjaro. Tamen nur tri monatojn post la 
lanĉo, mi renkontis en IJK kvar freŝbakitajn esperantistojn, kiuj eklernis per Duolingo. 
 
_____23_____ ? 
Jes, eventuale. ... Fakte temas pri tre tikla diplomata afero, ĉar mi ŝategus anonci morgaŭ, ke ni 
eklaboras pri kvin Esperanto-kursoj, sed nur Duolingo rajtas aldoni novajn kursojn.  
 
_____24_____ ? 
Mi volis bonan domajnnomon kaj mi turnis min al Esperanto por inspiro. Poste mi pensis, ke 
Ludisto estas simple amuza, sed facile memorebla kaj prononcebla nomo, eĉ por neesperantista 
publiko. 
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_____25_____ ? 
Unu principo de nia firmao estas, ke ĉiuj niaj ludoj estu ludeblaj ankaŭ en Esperanto.  
 
_____26_____ ? 
Plej inspirige estas scii, ke nia agado ŝanĝas vivojn. Ekzemple, antaŭ Vikipedio ni tute ne havis 
ĝeneralan ampleksan enciklopedion. Nun, se oni volas havi bazajn informojn pri multegaj 
temoj, oni povas legi Vikipedion.  
Se oni volas lerni Esperanton kvazaŭ ludante, oni nun povas fari tion per Duolingo. Mi aŭdas 
pri lernantoj, kiuj antaŭe ne povis lerni la hispanan, sed nun ĉio klaras pri la gramatiko post 
kiam ili lernis Esperanton. Mi aŭdas pri aliaj, kiuj vizitas lokan Esperanto-klubon kaj ĝuas la 
sperton. 
Temas ne nur pri kelkaj homoj, sed nia agado per Vikipedio kaj Duolingo plibonigas la vivojn 
de centoj da miloj da homoj.  
 
_____27_____ ? 
Mi esperas ĉi-jare vere sukcesigi mian propran firmaon Ludisto. Rilate al agado por Esperanto, 
mi ne povas imagi pli efikan vojon ol per Duolingo, mia nuna plano estas aldoni unu plian 
kurson al Duolingo ĉiujare...  
 

 (Laŭ La Balta Ondo http://sezonoj.ru/2016/01/smith-2.) 
 

 A. Aliteme, mi scias, ke vi estras ludfirmaon, kiu nomiĝas Ludisto. Kial vi 
elektis tian esperantlingvan nomon? 

 B. Kio motivas vin daŭrigi vian Esperanto-agadon? 
 C. Ĉu tio estas nur amuza nomo aŭ ĉu vi integrigas nian lingvon en vian 

ĉiutagan laboron? 
 D. Oni scias, ke al la kurso aliĝis pli ol 250 mil personoj. Ĉu estas konate, 

kiom el ili efektive eklernis, kaj kiom finis la kurson? 
 E. Ĉu viaopinie la kvantan progreson de la Esperanta Vikipedio 

akompanas la kvalita? 
 F. Kiajn planojn vi havas por daŭrigi viajn agadojn?  
 G. La komenco de la oficiala decido tekstas, ke vi iĝis laŭreato „pro ampleksa 

diskonigado kaj utiligado de Esperanto en interreto…” Via unua projekto 
estis la Esperanta Vikipedio.  

 H. Ĉu aperos ĉina, rusa, hispana, araba kaj aliaj versioj de la kurso? 
 I. Ni revenu al la decido, kies daŭrigo diras la precipan motivon de via 

proklamo „pro ĉi-jara pretigo kaj lanĉo de Esperanto-kurso por 
anglalingvanoj ĉe la lingvolerna retejo Duolingo”. Kiel realiĝis ĉi tiu 
projekto? 

 K. Ĉu iuj inter ili jam iel partoprenas la esperantistan vivon? 
 
 

0. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 
G          
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  pontszám 
maximális elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 8   
3. feladat 9   

Feladatpont összesen  27   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók  

 
 
 

Szótár nem használható! 
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1. Elektu la ĝustan prepozicion. 
(0) estas ekzemplo por vi.  
 
Nova ĝardeno 
 
− Mi deziras aranĝi la ĝardenon, vi jam havas spertojn pri tio, ĉu vi helpus _____0_____mi? 
− Volonte... sed kiel ni komencu? Kion vi deziras posedi, ĉu fruktoarbojn, kolorajn arbustojn, 

florojn, gazonon? 
− Ĉu fruktarbojn? Jes, mi ŝatas pomon, piron, krome ĉerizon, kaj ankaŭ juglandon... 
− Do, ni aĉetu... eble... ĉerizarbon, vi povos planti ĝin jam nun, tie, _____1_____ la domo. 
− Jugland-arbo kreskas malrapide, sed kiam ĝi havos grandan branĉaron, vi povos loki 

ĝardenajn seĝojn, tablon, kaj ripozi _____2_____ ĝia ombro. Sed la ceteraj plantoj malbone 
fartus _____3_____ ĝi, ĉar ne atingus ilin sufiĉe da lumo. 

− Bone, dankon. Mi ali-loke kultivos do legomojn. Mia edzino ofte bezonas freŝajn karotojn, 
petroselon, kapsikon, tomaton, brasikon, kelkajn spic-herbojn. Ĉu ni jam semu ilin nun tuj? 

− Ne ĉiujn. _____4_____ kreskigi la semojn de kapsiko kaj tomato necesas unue malgrandaj 
ujoj _____5_____ fekunda tero. Transplantu ilin nur kiam ili jam havas kelkajn folietojn. 

− Mi deziras plie kelkajn, bonodorajn florojn, tie, _____6_____ la teraso. Mi pensas ĉefe 
_____7_____ rozoj, lilioj, tulipoj, krizantemoj... 

− Tri-kvar long-tigajn rozujojn ni povus planti suden, ĉar ili preferas sunon. Ni plantu tien 
ankaŭ la bulbojn de tulipoj kaj lilioj. _____8_____ la tulipojn ni povas semi buntajn unu-
somerajn florojn. Ili floros, kiam la tulipoj kaj lilioj estos jam forvelkintaj. 

(Laŭ Juna Amiko aprilo 2008) 
 

 0. A) al B) kun  C) pri  D) pro 
1. A) super  B) preter  C) sub   D) malantaŭ 

2. A) sub   B) en   C) apud  D) ekster 

3. A) en   B) el  C) sub  D) por 

4. A) pro  B) por   C) per   D) pri 

5. A) kun  B) per   C) sen   D) en 

6. A) dum B) al   C) post  D) antaŭ 

7. A) per  B) pri  C) kun  D) pro 

8. A) sub  B) al  C) inter  D) dum 

 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
A         

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Max. Elért 
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2. Elektu la ĝustan sufikson kaj substreku ĝin.  
(0) estas ekzemplo por vi.  
 
Malsupre Jano tre koleris. Nenie li trovis telefonon, kaj
vid_0_e neniu prenis serioze lian problemon. Feliĉe aperis
la maljuna gard_9_o de la kvar domoj, kiujn kune oni nomis
„Najada”, kaj li fine konsentis urĝe voki la policon. 
Kiam la polic_10_oj alvenis, Karal povis diri sen la plej eta
dubo, ke el la konstru_11_o, de kie tute certe oni pafis, eliris
absolute neniu. 
„Ĉu iu eliris ĉe via flanko?” Li demandis Ĝojan, post kiam
li reiris al sia apartamento kun la polic_10_oj. 
„Du personoj”, ŝi diris, „ni konas ambaŭ. Unu estis tiu
sinjoro Kalta, kun la griza barbo. Li tuj ensidis en sian
boaton kaj ekiris. La dua persono estis la sinjor_12_o, kiu
posedas la frukt- kaj legomvend_13_on ĉi-apude. Mi pretas
ĵuri, ke neniu alia eliris. 
„Ĉu vi aŭdis la pafon?” demandis ilin la polic_10_oj. 
„Ne.” samtempe respondis la geedzoj. „Pasis tre brua
motorboato, kiam oni pafis”. Poste Jano klar_14_is, kie
povis stari, laŭ lia opinio, la krim_15_o. 
   (Laŭ Johan Valano Ĉu rakonti novele?) 
 

  
 
0. ebl em il indaĵ  
9. an ar eg ist 

 
10. er em an ej 
11. ist ul aĵ aĉ 

 
 
 
 
 
 

12. in ec nj ist 
13. ist ej il uj 

 
 
 
 

14. um ebl iĝ ig 
15. ul ist ad ato 

 
 
  

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért 
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3. El la teksto mankas tabelvortoj. Vi trovas ilin sube en alfabeta ordo.  
Skribu ilin laŭ ilia apero sur la liniojn! Uzu ĉiun tabelvorton nur unu fojon!  
(0) estas ekzemplo por vi.  
 

ĉiam, ĉio, ĉiuj, iam, ion, iun, kiam, kiel, neniu, tial, tio 
 
_____0_____ loĝis en abelujo pigra abeleto. Tage ĝi flugis de arbo al arbo por preni flor-sukon, 
sed anstataŭ fari mielon el la suko la abeleto fortrinkis ĝin mem.  
La aliajn abelojn tre ĉagrenis la konduto de la pigra fratineto. Ĉe la enirejo de la abelujo 
_____16_____ estis multaj abeloj. Ili gardo-staris, por ke _____17_____ malbona povu eniri. 
Ili estis maljunaj abeloj, havantaj grandan vivo-sperton. 
_____18_____ tagon ili haltigis la abeleton kaj diris al ĝi: 
„Amikino, ni petas vin labori, ĉar ni _____19_____ devas fari mielon.” 
La abeleto respondis: 
„Mi multe flugas dumtage, kaj _____20_____ mi estas tre laca.” 
„Temas ne pri via laciĝo”, ili respondis. „Konsciu, ke ankaŭ vi devas labori. _____21_____ 
estas nia unua atentigo.” Kaj ili ĉi-foje ankoraŭ permesis al ĝi eniri la abelujon. 
La venontan vesperon ripetiĝis _____22_____ same. Antaŭ ol la gard-abeloj diris 
_____23_____ la abeleto ekkriis. 
„Jes, jam mi memoras pri mia promeso.” 
„Ne temas pri promeso, sed pri laboro. Morgaŭ provu alporti almenaŭ guton da mielo.”, ili 
refoje atentigis ĝin. 
Sed la venontan tagon okazis same _____24_____ en la antaŭaj, kun la diferenco, ke la vetero 
malboniĝis kaj komencis forte kaj malvarme ventegi. 
La pigra abeleto flugis urĝe al la abelujo, pensante ke interne ĝi trovos varmon. Sed 
_____25_____ ĝi volis eniri, la gardabeloj ne plu permesis al ĝi enflugi. 

(Laŭ Juna Amiko septembro 2007) 
 

  0. __iam____ 

16. ___________ 

17. ___________ 

18. ___________ 

19. ___________ 

20. ___________ 

21. ___________ 

22. ___________ 

23. ___________ 

24. ___________ 

25. ___________ 

 
 
 
  

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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  pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 8   
2. feladat 7   
3. feladat 10   

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Eszperantó nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1713 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

ESZPERANTÓ NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Eszperantó nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

  
Fontos tudnivalók 

 
 
 

Szótár nem használható! 
 

A vizsgához mellékelt hanghordozó tartalmazza a vizsga teljes 
hanganyagát (a szükséges szünetekkel együtt). 

 
 



Eszperantó nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

  
Saluton! Nun sekvos la aŭskulta parto de la abiturienta ekzameno. 
Vi aŭdos ĉiujn tekstojn dufoje, kaj vi devos solvi la taskojn en tiu ĉi kajereto. 
 
 

• Ĉiu tasko komenciĝos kaj finiĝos per muziko. Poste vi aŭdos la instrukciojn  
(vi povos ilin ankaŭ legi antaŭ ĉiu tasko). 

• Post tio vi havos tempon legi la tutan taskon. 
• Tiam vi aŭdos la tekston la unuan fojon. 
• Denove sekvos silento. 
• Poste vi aŭdos la tekston la duan fojon. 
• Fine vi havos tempon kontroli viajn respondojn. 

 
La tuta ekzameno daŭros 30 minutojn. Bonan laboron! 



Eszperantó nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

  
1. Aŭskultu la intervjuon kun la kantisto Jonny M kaj laŭ ĝi  

finu la subajn frazojn per 1-3 vortoj. 
 
(0) estas ekzemplo por vi. 

 
 

0. Jonny M estas 23-jara germana kantisto. 
 

1. Li komencis kanti en la jaro __________________________________________. 

2. Li komencis kanti en la lingvoj __________________________________________. 

3. Post la apero de lia unua albumeto en Esperanto li koncertis en 

__________________________________________. 

4. La albumo Regestilo enhavas __________________________________________.. 

5. La muziko de Jonny M perfekte kongruas laŭ li kun la ideo kaj idealismo de 

__________________________________________. 

6. Jonny M lernis Esperanton dum __________________________________________. 

7. Jonny M lernis Esperanton per __________________________________________. 

8. Li volis kompreni la kantojn de la grupo ___________________________________. 

9. Li ŝatas aŭskulti muzikon en __________________________________________. 

10. Li pensas, ke muziko en Esperanto povas esti interesa ankaŭ al 

__________________________________________. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
          10  



Eszperantó nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

  
2. Kion signifas en Esperanto la angla vorto cool? Kiel ekestis la vorto mojosa? 

 
Aŭskultu la tekston pri tio kaj decidu laŭ ĝi, ĉu la asertoj estas veraj (V),  
malveraj (M) aŭ mankas informo pri ili en la teksto (N). 
(0) estas ekzemplo por vi. 

 
 V M N 
0. La angla vorto cool signifas: frida (malvarma) kaj 

moderna, bonega en la slango*. X   

11. Oni uzas la vorton mojosa ekde la jaro 2000.    

12. En 2003 okazis TEJK-seminario en Hungario.    
13. Anglaj partoprenantoj de la seminario uzis ofte la 

vorton cool.    

14. Modern-jun-stila ne estis sufiĉe slanga por la junuloj.    

15. Mojos’a estas la mallongigo de modern-jun-stila.    

16. La esperant-lingva vorto mojosa signifas angle cool.    
17. Ne eblas modifi la vorton mojosa, ekzemple fari 

derivaĵojn el ĝi.    

18. Nuntempe la vorton mojosa oni ofte uzas dum 
esperanto-konversacioj.    

19. Precipe maljunuloj ŝatas la vorton mojosa.    
20. La vorton mojosa subtenas la Akademio de 

Esperanto.    

 
 
*slango: szleng, pl. a fiatalok rétegnyelve 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
          10  



Eszperantó nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  



Eszperantó nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

  
 



Eszperantó nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

  
 
 
 
 
 
 

  pontszám 
maximális elért 

III. Hallott szöveg értése 1. feladat 10  
2. feladat 10   

Feladatpont összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Eszperantó nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1713 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

ESZPERANTÓ NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Eszperantó nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

  
Fontos tudnivalók 

 
 
 

Szótár használható. 
 

Piszkozat – a feladatokra fordítható idő miatt inkább vázlat – készíthető  
a vizsgafüzet üres oldalain, illetve külön piszkozatlap(ok)on. 

 
 
 

Ügyeljen a megadott szószámra! 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér a megadott szóintervallumtól  

(rövidebb, hosszabb), az pontlevonással jár. 



Eszperantó nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

  
1. Vi legis en la interreto la suban novaĵon.  
 
    Veronika Poór – la nova ĝenerala direktoro de UEA 
L     
    La sekva ĝenerala direktoro post Osmo Buller estos  
    Veronika Poór. Tion anoncis la prezidanto de UEA, Mark  
    Fettes, komence de la komitata kunsido de UEA en Lillo. 
vendrede matene. 
 
 

Skribu mesaĝon al ŝi, en kiu  
 

• vi gratulas al ŝi 
• vi petas ŝin respondi viajn demandojn por intervjuo en via lerneja ĵurnalo 
• starigu kelkajn demandojn al ŝi pri sia vivo, studoj, esperantistiĝo. 

 
 

Skribu vian 80-100 vortan mesaĝon sur la unuan respondfolion!  
 

 
1. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Unua respondfolio 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 



Eszperantó nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

  
2. Via amiko el Usono skribis, ke li ŝanĝis gimnazion, ĉar lia patro devas labori en alia 

urbo. En la nova gimnazio ili ne povas tagmanĝi, nur sandviĉon, kiun ili kunportas el  
la hejmo. Li demandas vin, kiuj ebloj estas en via lernejo por manĝi.  

 
En via respondo skribu pri la sekvaj: 
 

• Ĉu en via lernejo troviĝas bufedo, manĝejo aŭ alia ebleco?  
• Kion oni povas tie aĉeti?  
• Skribu pri la kvalito, bongusteco, prezo de iliaj manĝaĵoj. 
• Kion povas fari tiu, kiu devas havi specialan dieton?  

 
Redaktu 100–120 vortan leteron! 
Skribu ĝin sur la duan respondfolion! 
 



Eszperantó nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

  
 1. 2. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Dua respondfolio 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 



Eszperantó nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  



Eszperantó nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

  

 



Eszperantó nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

  

 

 

  pontszám 
maximális elért 

IV. Íráskészség 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5   
Nyelvhelyesség és íráskép 5  

1. feladat 10  
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5  
Szövegalkotás  5  
Formai jegyek és hangnem  3  
Szókincs, kifejezésmód  5  
Nyelvhelyesség és íráskép  5  

2. feladat 23  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   
IV. Íráskészség   

 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


