
Modelo de examen de comprensión lectora del idioma/nivel del CUID Esperanto B1
Tiempo de realización: 60 minutos.

ESPERANTO B1

Leg-komprena ekzameno

Legu la sekvajn du tekstojn kaj respondu la demandojn de la korespondaj du
kvizoj. Ĉiu trafo poentas 1 kaj maltrafo -0,25. Necesas 5 poentoj por aprobo. Vi
disponas 60 minutojn.

Unua t  e  ks  to  

Mia plej ŝatata festo
Grupo “Betuleto” de la projekto Interkulturo, Rusio (Ĉeboksaro). 
Grupgvidanto – Elena NADIKOVA 

Diana KUZJMINA: “Kiu estas mia plej ŝatata festo?    [1]   ne eblas respondi…
Verŝajne, la Tago de Sankta Valenteno. Dum tiu ĉi tago ĉie regas amo kaj
bonkoreco. Sur la stratoj promenas feliĉaj paroj kaj gratulas unu la alian.
Iliaj   [2]   simple lumas pro la amo! Ĉiuj donacas unu al la alia valentinkojn
(gratulajn  bild-kartetojn)  kaj  estas  bon-humoraj.  En  tiu  ĉi  tago  mi  ĉiam
penas prepari agrablajn surprizojn por miaj gepatroj, ja ili estas kune jam
dum preskaŭ 20 jaroj!” 

Marina  ABDULKINA:  “Dum  la  jaro  estas  multe  da  festoj.  Kelkaj  estas
tradiciaj por ĉiuj landoj, sed nur en Rusio kaj kelkaj aliaj eks-sovetiaj landoj
la 8-a de marto kaj la 23-a de februaro estas “ruĝaj” tagoj de la kalendaro
(tiel oni nomas festojn en Rusio). La 8-a de marto estas la Internacia Virina
Tago kaj la 23-a de februaro – la Tago de la Defendanto de la Patrujo. Pleje
mi   [3]   la 8-an de marto. En nia familio ni preparas festan manĝotablon,
kaj paĉjo donacas al mi kaj mia panjo donacojn. Li estas aparte atentema al
ni dum tiu ĉi tago”. 

Irina  VASILJEVA:  “Ĉiu  havas  sian  plej  ŝatatan  feston.  Plej  ofte  ĝi  estas
Novjaro,  Kristnasko,  naskiĝtago…  Ankaŭ  mi  ŝatas  ilin.    [4]   mi  havas
ankoraŭ unu, apartan, la plej ŝatatan feston – La Tago de la Urbo. Meze de
aŭgusto Ĉeboksaro festas sian naskiĝ-tagon. Ekzemple, sekvajare nia urbo



fariĝos 537-jara. Dum tiu ĉi tago ĉie okazas diversaj amuzaj aranĝoj: popol-
festoj, konkursoj, koncertoj.

Homoj  kunvenas  kun  siaj  familioj,  promenas,  gajas,  ripozas.  Kutime  ni
promenas kun geamikoj aŭ familianoj tra la urbo, ĉe la golfo, la promenejo
de Volgo aŭ vizitas kafejojn. Mia familio tre ŝatas konkursojn pri la naciaj
sportoj.  Ekzemple,  paĉjo  ĉiam  partoprenas  en  ŝnur-tirado  (nacia  popol-
ludo).  Ankaŭ vizitas  nin diversaj  famaj  artistoj,  kaj  ni  kun plezuro vizitas
koncertojn. Kaj finas la solenaĵojn malfru-vespere festa fajraĵo. La Tago de
la urbo iras tre gaje.   [5]   mi ŝatas ĝin”. 

Elena NADIKOVA: “Nun Rusio revenigas multajn valorojn, perditajn dum la
lastaj jardekoj. Aperis pro tio festoj,  kiujn antaŭe ni ne festis.  Al mi   [6]
plaĉas tre poezia festo – La Tago de sanktaj Petro kaj Fevronia. Oni festas
ĝin la 27-an de julio, kaj ĝi estas la rusa ekvivalento de la Tago de Sankta
Valenteno. Estas bone, ke en Rusio oni komencis festi la Valenten-tagon,
sed ni ja havas propran tagon de amantoj – la Tagon de Sanktaj Petro kaj
Fevronia. Ilia mirinda vivo fariĝis ekzemplo de profunda kaj fidela amo”.

Kvizo:   Kompletigu la mankantajn vortojn per tiuj ĉi ebloj:  

[1]
a) Tuj b) Morgaŭ c) Malĝoje d) Amike

[2]  
a) brakoj b) manoj c) haroj d) okuloj

[3]
a) salutas b) grimpas c) ŝatas d) kuiras

[4]
a) Subite b) Bedaŭrinde c) Finfine d) Tamen

[5]
a) Senhalte b) Tial c) Malrapide d) Lude

[6]
a) ege b) ne c) pro d) pri 



Dua t  e  ks  to  

Saidnabi SAIDILHOMZODA, Taĝikio 

En nia lando oni festas kaj kristanajn kaj islamajn festojn: kristanoj festas la
Kristnaskon kaj Paskon; islamanoj – Ed-e-Fitr (fine de la Ramadano) kaj Ed-e-
Qorban (70 tagojn post Ramadano). Religio en nia lando estas libera, sed
ĉiuj  religianoj  festas  Navruzon la  21-an de marto.  Ni  festis  ankaŭ 1100-
jariĝon de la Samanida Ŝtato – la patrujo de la praavoj de taĝikoj – kaj 80-
jariĝon de la urbo Duŝanbe. Ni ankaŭ kun plezuro festas la Amfeston la 14-
an de februaro kaj  la Virinfeston la 8-an de marto. Ekzistas ĉe ni ankaŭ
diversaj aliaj festoj, ekzemple, la Junulara Festo – la 23-an de majo, la Festo
de la Armeanoj – aŭ simple Virfesto – la 23-an de februaro, Sendependec-
tago – la 9-an de septembro, Mielfesto (somere), la Tago de Konstitucio,
Festo de la Policistoj kaj de aliaj strukturaj organizaĵoj de la lando. Mia plej
ŝatata festo – kaj la plej populara kaj festata nuntempe – estas Kristnasko.
En tiu ĉi  tago mi kore volas kolekti  ĉiujn familianojn,  sed ĝis nun mi ne
sukcesis tion fari pro multegaj kialoj. Ĉiuj homoj festas laŭ la ebloj de siaj
familianoj,  sed  en  la  urboj  oni  organizadas  diversajn  tre  interesajn
programojn, koncertojn ktp. Nia popolo festas ĉiujn festojn grandioze! En
amuzaj  festoj  (Amfesto,  Virinfesto,  Navruz)  homoj  dancas,  drinkas,
organizas kaj ĝuas la festan etoson. Dum la religiaj festoj oni vizitadas la
familianojn, geamikojn, konatojn kaj, se estas bezonate, oni preĝas por tiuj
homoj, kiuj forlasis nin en tiu ĉi mondo. Samtempe preskaŭ ĉiuj klopodas
helpi  laŭ  siaj  ebloj  la  plej  malriĉajn  homojn,  sengepatrajn  infanojn,
blindulojn ktp.

Kvizo: respondu al tiuj ĉi demandoj:

1) En Taĝikio…

a) estas multaj religioj

b) estas almenaŭ unu komuna festo

c) la homoj ne estas tre festemaj

d) kristana kaj musulmana festo okazas samtempe



2) Taĝikio estas en la norda hemisfero. Navruzo estas festo kiu okazas…

a) fine de vintro

b) komence de somero

c) fine de somero

d) komence de aŭtuno  

3) Saidnabi, kiel feston, preferas…

a) La Virinfeston

b) La Amfeston

c) Kristnaskon

d) Navruzon

4) Por Kristnasko Saidnaibi estis kun ĉiuj siaj familianoj…

a) unu fojon

b) du fojojn

c) tri fojojn

d) neniam


