
ESPERANTO A2

COMPRENSIÓN LECTORA

Lee el texto siguiente y responde a las preguntas que se hacen en las páginas siguientes rodeando la
respuesta correcta (a, b, c, d) con un círculo. Cada acierto puntúa con 1 y cada respuesta errónea
penaliza con -0,25. Es necesario obtener al menos 5 puntos para aprobar. Dispones de 60 minutos
para realizar la tarea.

Texto

ĈIRKAŬ LA MONDO EN 80 TAGOJ

“La ĉirkaŭ-monda vojaĝo en 80 tagoj” estas la vojaĝ-libro pri aventuroj, kiun ni ĉiuj iam legis.
Jules Verne, kiel ofte li faris, sukcesis antaŭ-tempe verki romanon, kiu fariĝis ĉi-tempa. Ni for-iras
kun iluzio kaj sam-tempe kun maltrankvilo pro la multaj solvotaj aferoj, sed ni kredas plenumi
nian celon. La 6an de novembro ni devas esti en Londono ĉe Reform Club kaj gajni la veton!

Karaj legantoj! Kiom da fojoj oni demandis vin, kiom da esperantistoj estas en la mondo?
Kiom da fojoj oni diris al vi, ke Esperanto ne havas estontecon, nur ĉar la angla jam estas la
lingvo de internaciaj rilatoj? Por respondi tiujn ĉi demandojn ni decidis fari unu eksperimenton:
vojaĝi tra la mondo kaj verki libron por montri, ke en la mondo loĝas tiom da esperantistoj,
kiom ni bezonas por plenumi ĉi tiun celon, kaj ke nia komuna lingvo estas praktika, facila kaj
uzata en ĉiuj partoj de la Tero! 

Dum tiu ĉi  vojaĝo ni vidis,  ke ekzistas multaj  aliaj  mondoj kaj  viv-manieroj;  ke multaj
homoj ankoraŭ realigas aferojn nur pro ideoj, iam sub-tenante ilin per propra mono. Ni tra-iris
montojn, dezertojn, marojn; ni ekhavis multajn amikojn, manĝis multajn manĝaĵojn, babilis kun
multaj  diversaj  homoj,  kaj  ni  tra-vivis tiujn 80 tagojn kiel  du jarojn!  Tiu ĉi  vojaĝo havas iun
apartan magion, kiun neniu iam povos ŝteli el niaj pensoj.

 Nun, kiam jam finiĝis nia usona parto de la vojaĝo, ni povas pruvi, ke nur en du (!) landoj
ni ne trovis esperantistoj; en ĉiuj aliaj lokoj esperantistoj helpis nin multege, afable kaj servo-
prete.

Estis tre malfacile ĉion organizi, atingi trajnojn, aŭtobusojn kaj ŝipojn por sukcese fini la
vojaĝon en 80 tagoj. Nur kun helpo de esperantistoj en ĉiu vizitita de ni loko ni povis tion fari.

Tamen ne eblas diri,  ke ĉio en Esperanto-mondo estas  bona kaj  idealisma.  En multaj
landoj, kie ni estis, Esperanto ne havas novajn junajn sekvantojn – gejunuloj preferas lerni la
anglan  por  inter-ret-umi,  spekti  anglalingvajn  filmojn  aŭ  trovi  bonan  laboron.  Ĝis  nun
Esperanton sub-tenas nur bon-volo kaj idealismo de laboremaj homoj. Bedaŭrinde, la mondo
ŝanĝiĝis al komerca socio, kie eble ne plu estas loko por idealismo.

Ni esperas, ke tiu ĉi vojaĝo kaj la libro, kiun ni verkos, bone servos por helpi Esperanto-
Movadon!

(El la revuo “Kontakto”, n-ro 192, 2002:6)



Entregue esta hoja y la(s) siguiente(s) con sus respuestas

Preguntas   / Demandoj:  

1.- Jules Verne skribis libron, kiu nun en la dekunua jarcento:

a) Estas afero de malmultaj homoj

b) Ŝajnas nuntempa

c) Estas tre stranga por la homaro

d) Jam ne plu ŝajnas moderna

2.- En la teksto, oni diras pri Esperanto:

a) Oni demandas ĉu Esperanto havas estontecon

b) Oni diras, ke Esperanto havas multajn parolantojn

c) Oni diras, ke Esperanto estas la vera internacia lingvo

d) Oni demandas, ĉu iam vi aŭdis pri la ne-estonteco de la lingvo

3.- La homo, kiu skribis la tekston:

a) Vojaĝis tra la mondo

b) Skribis libron pri la vojaĝo

c) Vojaĝis tra la mondo kaj verkos libron pri la vojaĝo

d) Estis en multaj landoj dum la vojaĝo

4.- La homo, kiu skribis la tekston, volas montri, ke Esperanto:

a) estas praktika kaj uzata en la tuta mondo

b) estas parolata en ĉiuj landoj de la mondo

c) estas facila

d) estas praktika kaj facila

5.- “Sub-tenante ilin…” signifas:

a) ke la homoj levas ilin

b) ke la homoj helpas ilin

c) ke la homoj staras

d) ke la homoj tenas ilin sub io



6.- Kiam la aŭtoroj skribas la tekston:

a) La vojaĝo ankoraŭ ne finiĝis

b) La vojaĝo ankoraŭ ne komenciĝis

c) La vojaĝo jam finiĝis

d) La vojaĝo ankoraŭ daŭros du jarojn

7.- Ni povas jesi, ke la aŭtoroj almenaŭ estis en unu el la subaj landoj:

a) Britio

b) Ĉinio

c) Usono

d) Aŭstralio

8.- La aŭtoroj povis sukcese atingi trajnojn, aŭtobusojn kaj ŝipojn ĉar:

a) Ili aĉetis la biletojn

b) Ili ricevis helpon de esperantistoj

c) Ili konis la horarojn de ĉiu veturilo

d) Ili sciis kie kaj kiam veturi per tiaj veturiloj

9.- Por la aŭtoroj estas problemo por la estonteco de Esperanto ĉar:

a) Ne estas loko por idealismo en la mondo

b) En multaj landoj la gejunuloj ne lernas la lingvon

c) En kelkaj landoj ili ne trovis esperantistojn

d) Mankas mono por helpi la lingvon

10.- La espero de la aŭtoroj estas:

a) Ke multaj homoj legos la libron en Esperanto

b) Ke multaj homoj vojaĝos per Esperanto

c) Ke la libro de la vojaĝo havos bonan vendadon

d) Ke, kaj la vojaĝo kaj la libro, helpos Esperanton


