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Aŭda 
ricevado 

(aŭskultado) 
 
 
 

Mi kapablas rekoni konatajn 
vortojn kaj tre bazajn 
vortogrupojn pri mi mem, pri 
mia familio kaj pri konkretaj 
aferoj en la proksima medio, 
kondiĉe ke oni malrapide kaj 
klare parolas. 

Mi kapablas kompreni la plej 
ofte uzatajn vortojn kaj 
esprimojn, kiuj rilatas al mi 
(ekz. tre bazajn informojn pri 
mi, mia familio, butikumado, 
loka medio, laboro). Mi 
kapablas kapti la esencon en 
mallongaj, klaraj, simplaj 
mesaĝoj kaj anoncoj. 

Mi kapablas kompreni la ĉefaĵojn en 
klara laŭnorma parolo pri ĉiutagaĵoj 
en laboro, studo, libera tempo k.s. 
Mi kapablas kompreni la esencon en 
multaj radio- aŭ televid-programoj 
pri aktualaĵoj aŭ pri temoj, kiuj 
apartenas al mia persona aŭ faka 
intereskampo, se oni parolas relative 
malrapide kaj klare. 

Mi kapablas kompreni iom longajn 
paroladojn kaj prelegojn, kaj sekvi eĉ 
kompleksan argumentadon, se la 
temo estas sufiĉe konata. Mi 
kapablas kompreni plej multajn 
televidprogramojn pri novaĵoj kaj 
aktualaĵoj. Mi kapablas kompreni la 
plej multajn filmojn en laŭnorma 
lingvaĵo. 

Mi kapablas kompreni iom 
longajn paroladojn, eĉ se ili 
estas neklare strukturitaj, kaj 
kiam rilatoj estas nur implicaj 
kaj ne eksplice signalitaj. Mi 
kapablas preskaŭ senstreĉe 
kompreni televidajn programojn 
kaj filmojn. 

Mi kapablas kompreni sen ajna 
malfacileco ĉiajn parolojn, ĉeestajn 
aŭ elsenditajn, eĉ se la parolado 
okazas en rapida denaskuleca ritmo, 
se mi havas iom da tempo por 
alkutimiĝi al la akĉento. 
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Vida 
ricevado 
(Legado) 

 
 

Mi kapablas kompreni 
konatajn nomojn, vortojn, tre 
simplajn frazojn, ekzemple en 
anoncoj, sur afiŝoj aŭ en 
katalogoj.  

Mi kapablas legi tre mallon-
gajn, simplajn tekstojn. Mi ka-
pablas trovi atendeblajn, kon-
kretajn informojn en ĉiutagaj 
tekstoj (ekz. en mallongaj 
anoncoj, flugfolioj, menuoj, 
horaroj) kaj mi komprenas 
mallongajn privatajn leterojn. 

Mi kapablas kompreni tekstojn, 
skribitajn ĉefe en ĉiutaga lingvaĵo 
aŭ en faka lingvaĵo proksima al mia 
laboro. Mi kapablas kompreni la 
priskribon de okazaĵoj, sentoj kaj 
deziroj en privataj leteroj. 

Mi kapablas legi artikolojn kaj 
raportojn, kiuj okupiĝas pri 
nuntempaj problemoj, kaj en kiuj la 
aŭtoro esprimas opinion aŭ 
vidpunkton. Mi kapablas kompreni 
nuntempan literaturan prozon. 

Mi kapablas kompreni longajn 
kaj kompleksajn, prifaktajn kaj 
literaturajn tekstojn, rimarkas en 
ili la diversajn stilotrajtojn. Mi 
kapablas kompreni fakajn 
artikolojn kaj longajn teknikajn 
priskribojn, eĉ kiam ili ne rilatas 
al mia fako. 

Mi kapablas senprobleme legi 
preskaŭ ĉiujn formojn de skriba 
lingvo, inkluzive de abstraktaj, 
strukture aŭ lingve kompleksaj 
tekstoj, kiel manlibroj, fakartikoloj 
kaj literaturaj verkoj. 

 

 
 
 

Parola 
interagado 

 

Mi kapablas komuniki, se la 
parolpartnero pretas ripeti sian 
diraĵon malpli rapide aŭ 
esprimi sin en alia maniero, aŭ 
helpas formi miajn frazojn. Mi 
kapablas starigi kaj prirespondi 
simplajn demandojn pri 
ĉiutagaj bezonoj aŭ tre konataj 
temoj. 

Mi kapablas en simplaj, rutinaj 
situacioj simple kaj senpere 
interŝanĝi informojn pri la 
ĉiutagaj agoj kaj temoj. Mi 
kapablas efektivigi tre mallon-
gan informinterŝanĝon eĉ 
tiam, kiam mi kutime ne 
sufiĉe komprenas por mem-
stare subteni la konversacion. 

Mi kapablas elturniĝi en la plimulto 
de la lingvaj situacioj, kiuj povas 
okazi dum vojaĝo en teritorio, kie la 
lingvo estas parolata. Mi kapablas 
senprepare partopreni en konver-
sacio pri temoj konataj, ĉiutagaj aŭ 
apartenantaj al mia intereskampo 
(ekz. familio, libertempo, laboro, 
vojaĝo kaj aktualaĵoj). 

Mi kapablas komuniki nature, facile 
kaj senĝene. Mi kapablas aktive 
partopreni en diskutoj pri konataj 
temoj, kaj mi argumentante esprimas 
mian opinion. 

Mi kapablas esprimi min konti-
nue kaj senstumble, malofte 
serĉas vortojn kaj esprimojn. Mi 
kapablas uzi la lingvon flekse 
kaj efike en diversaj sociaj kaj 
fakaj kontaktoj. Mi kapablas 
precize esprimi miajn pensojn 
kaj opiniojn; mi kapablas ligi 
miajn alparolojn al tiuj de la 
parolpartneroj. 

Mi kapablas senpene partopreni en 
ajna konversacio aŭ diskuto kaj mi 
bone regas idiomaĵojn kaj parol-
turnojn. Mi kapablas paroli flue, 
bonstile, distinge esprimante ankaŭ 
delikatajn nuancojn. Mi kapablas, 
se mi blokiĝas, rekomenci kaj 
rekompili mian parolon tiel, ke la 
blokiĝo apenaŭ rimarkeblas. 
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Parola 
produktado 

 

Mi kapablas per simplaj 
vortogrupoj kaj frazoj prezenti 
miajn loĝlokon kaj konatulojn. 

Mi kapablas per simplaj 
vortogrupoj kaj frazoj paroli 
pri miaj familianoj kaj aliaj 
personoj, pri miaj vivkondiĉoj, 
studoj, nuntempa aŭ la antaŭa 
faka aktivado. 

Mi kapablas en simpla maniero 
kunligi vortogrupojn por paroli pri 
travivaĵoj, okazaĵoj, miaj revoj, 
esperoj kaj celoj. Mi kapablas 
mallonge klarigi kaj pravigi miajn 
opinion kaj planojn. Mi kapablas 
rakonti okazintaĵon, aŭ la intrigon 
de libro aŭ filmo, kaj priskribi miajn 
reagojn. 

Mi kapablas klare kaj kun sufiĉaj 
detaloj esprimi min pri pluraj temoj 
rilataj al mia intereskampo. Mi 
kapablas esprimi mian opinion pri 
aktuala temo, detalante la avantaĝojn 
kaj malavantaĝojn de la diversaj 
ebloj. 

Mi kapablas priskribi klare kaj 
detale kompleksajn aferojn tiel, 
ke mi enplektas ankaŭ aliajn 
rilatajn temokampojn, kelkajn 
erojn detalas kaj mian 
direndaĵon taŭge finas. 

Mi kapablas klare kaj kontinue, 
mian stilon adaptante al la situacio, 
priskribi aŭ detali ion ajn. Mi 
kapablas konstrui mian prelegon 
laŭlogike, kaj helpi la aŭskultanton 
kompreni kaj memori la gravajn 
punktojn. 
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Skriba 
produktado 

 

Mi kapablas skribi mallongan 
kaj simplan poŝtkarton, 
ekzemple por sendi feriajn 
salutojn. Mi kapablas plenigi 
formularon per miaj personaj 
detaloj, ekzemple per miaj 
nomo, nacieco kaj adreso ĉe 
hotela registriĝo. 

Mi kapablas skribi mallon-
gajn, simplajn notojn kaj 
mesaĝojn rilate ĉiutagajn 
bazajn bezonojn. Mi kapablas 
skribi tre simplan personan 
leteron, ekzemple por danki 
iun pro io. 

Mi kapablas skribi simplajn, 
koherajn tekstojn pri temoj, por mi 
konataj aŭ rilataj al mia interes-
kampo. Mi kapablas skribi privatajn 
leterojn pri miaj travivaĵoj kaj 
impresoj. 

Mi kapablas verki klarajn kaj deta-
lajn tekstojn pri vasta gamo da te-
moj, rilataj al mia intereskampo. Mi 
kapablas verki eseon aŭ raporton, kiu 
peras informojn kaj listigas argumen-
tojn kaj kontraŭargumentojn pri iu 
vidpunkto. Mi kapablas skribi 
leterojn, en kiuj mi emfazas kian 
gravecon mi donas al okazaĵoj kaj 
travivaĵoj. 

Mi kapablas esprimi mian 
starpunktojn en klara, bone 
konstruita longa teksto. Mi 
kapablas skribi pri kompleksaj 
temoj en letero, eseo, raporto, 
emfazante la atendindajn erojn. 
Mi kapablas adapti mian stilon 
al la celita leganto. 

Mi kapablas skribi klaran, fluan 
tekston en adekvata stilo. Mi 
kapablas skribi kompleksajn 
leterojn, raportojn aŭ artikolojn, 
kiuj prezentas ion en efika, logika 
strukturo, kiu helpas la leganton 
kapti kaj memori la gravajn 
punktojn. Mi kapablas resumi 
fakajn kaj literaturajn verkojn kaj 
skribi pri ili kritikajn analizojn. 


