KER-ekzameno Unulingva Esperanto

Baza nivelo (B1)

TEMARO
Viaj notoj

1.

Personaj kaj familiaj indikoj
sinprezento, prezento de sia familio, personaj indikoj
profesio de la ekzamenato kaj de familianoj
familiaj festoj, tradicioj

2.

Hejmo kaj ĉirkaŭaĵo
prezenti sian domon / loĝejon kaj ĉirkaŭaĵon
prezenti sian loĝurbon / loĝkvartalon / vilaĝon
studenthejmo, luita loĝejo

3.

Laboro, ĉiutagaj farendaĵoj
profesio kaj laboro de la ekzamenato, ĉi-rilataj planoj
profesia orientiĝo
tagordo

4.

Lernado
tagordo dum lernado
prezentado de sia lernejo, de la studobjektoj kaj instruistoj
prijuĝo, notoj, ekzamenoj
lernejaj programoj

5.

Komunikado
lingvolernado, ebloj de lingvolernado, la rolo de fremdaj
lingvoj en la privata vivo kaj en la profesia laboro
kiel telefoni
la ĉiutaga rolo de la komputilo kaj interreto

6. Rilato kun aliaj homoj: privata kaj publika vivo
renkontiĝo, saluto, adiaŭo
geamikoj, konatoj, samklasanoj aŭ gekolegoj
vestoj
komunikiloj: telefono, korespondado ktp.
7.

Libertempo, amuziĝo, kulturo
kiel pasigi sian liberan tempon, ebloj por amuziĝo
propra interesiĝo, hobioj
televido, radio
teatro, kinejo, koncertoj; programo, mendo kaj aĉeto de biletoj

8.

Sano, sporto
farto, sana vivmaniero, korpa higienio
oftaj malsanoj, simptomoj, kuracista, hospitala prizorgo
sporto, ebloj por sportado, kelkaj sportbranĉoj

9. Aĉetado kaj servoj
aĉetado en magazeno, butiko, supervendejo; la plej gravaj
manĝaĵoj, vestaĵoj kaj mastrumaj artikloj
aĉetkutimoj, aĉeto de donacoj
servoj: poŝto, banko (sendi leteron, ĝiri monon), frizisto

10. Manĝado
- oftaj manĝaĵoj, trinkaĵoj; preferata manĝaĵo; manĝi sane; nacia
kuirarto
- manĝi hejme, en la lenejo / laborejo
- manĝi en restoracio (rezervi, mendi, pagi)
- kuirado, gastigo, esti gasto (inviti, akcepti; proponi, regali, laŭdi, danki
ktp.)
11. Trafiko
- ĉiutaga veturo al la lernejo / laborejo, loka kaj interurba trafiko
trafikiloj: tramo, aŭtobuso, metroo, aŭtomobilo, biciklo ktp.; aĉeto de
biletoj, ekiro kaj alveno de veturiloj; mendo de taksio
- parki aŭtomobilon, aĉeti benzinon, riparigi aŭtomobilon
12. Vojaĝo
- vojaĝi per aŭtomobilo, trajno, aŭtobuso, aviadilo, ŝipo; haltejo,
stacidomo, ktp.;
aĉeti kaj validigi bileton, itinero, ekiro kaj alveno
- vojaĝagentejo, memorganizita vojaĝo
- landlimo: kontrolo de pasporto, dogana kontrolo, monŝanĝo
- tranoktejoj: hotelo, kampadejo ktp; mendi tranoktejon, post alveno:
registriĝo, servoj
- rakonti vojaĝtravivaĵojn
13. Nia medio, la naturo
nia natura medio: bestoj, plantoj
vetero: vetero laŭsezone, nuna vetero
14. La lando de la ekzamenato
- la ĉefaj karakterizaĵoj de la lando: situo, ĉefurbo, kelkaj vidindaĵoj
ĉiutagaĵoj: manĝkutimoj, veturado, vestado, formoj de socia vivo ktp.
- festoj, tradicioj
15. Esperanto-kulturo
- informiĝi pri kaj per Esperanto: Esperantaj gazetoj kaj periodaĵoj
(prezenti unu), retejoj kaj diskutlistoj (prezenti unu)
- praktika uzo de Esperanto: korespondado, internaciaj kaj landaj
kongresoj, kunvenoj (prezenti unu; kiel aliĝi?), Pasporta Servo
- historio de la internacia lingvo: genezo de la lingvo Esperanto kaj
ĝia evoluo; Zamenhof
- historio de la Esperanto-movado: la unua Universala Kongreso,
Bulonja Deklaracio
- Esperanto-literaturo: originala kaj tradukita literaturo (prezento de unu
verkisto/verko) organiza vivo: nuntempe funkciantaj organizaĵoj
(UEA, TEJO, Landaj Asocioj ktp. – prezenti unu)
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Lingvokonaj postuloj
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Morfologio kaj vortsintakso
Reproduktive

Produktive
Verbaj finaĵoj: -i; -as, -is,- os; -us; -u.
Oftaj modaj helpverboj.
Refleksivaj verboj.
La finaĵoj -o, -a, -e.

estas …e
Akuzativo. Malpli oftaj transitivaj verboj.
Akuzativo de tempo (la tutan tagon).
Akuzativo de direkto (iri en la ĉambron).
Refleksivaj posedaj pronomoj.
Ĉiuj tabelvortoj.
tio/la; tiu homo
Malpli oftaj prepozicioj.

Malpli oftaj afiksoj.
Malpli oftaj sufiksoj.
Kunmetitaj vortoj.

Pluralo.
Akuzativo. Oftaj transitivaj verboj.

Personaj pronomoj (mi, min, mia),
Tabelvortoj: demandaj, montraj kaj neaj pronomoj.
Uzo de artikolo (mia libro).
La plej oftaj prepozicioj; vortordo de prepoziciaj
sintagmoj. Prepoziciaj esprimoj (multe da ktp.)
La numeraloj (unu, unua, unue).
La plej oftaj aŭ-adverboj.
Dato, horo.
Komparativo.
La plej oftaj afiksoj.
La plej oftaj sufiksoj.
Sintakso
Deviga subjekto en la simpla frazo.
Akordo de nomo kaj adjektivo kiel epiteto.
Akordo de nomo kaj pronomo kiel epiteto aŭ predikato.
Neado. (Mi konas neniun ĉi tie.)
K- kaj ĉu-demandoj.

Rilativa subpropozicio.
Nerekta demando.

Nerekta parolo.
por …-i
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