KER-ekzameno Unulingva Esperanto

Baza nivelo (C1)

TEMARO*
Viaj notoj
1. Familio kaj socio
- problemoj de la familio kaj geedza kunvivo: havi gefilojn kaj karieron, havi
gefilojn kaj ties efiko al la vivnivelo; familia krompago de la ŝtato kaj influo
al la nombro de naskiĝoj; ŝtataj infanvartejoj; ĉu frua aŭ malfrua geedziĝo?,
sendependeco ene de geedzeco; eksedziĝo kaj konsekvencoj
- kunvivo de generacioj: ĉu helpo aŭ fonto de konfliktoj?; financa kaj psika
apogo por la gejunuloj aŭ kompleta sendependiĝo, frua sendependiĝo
- maljunuloj en la socio: la prestiĝo de maljuneco; soleco de maljunuloj; ŝtata
prizorgo kaj la sistemo de pensio, maljunulejoj.
- senhejmuloj: socia prizorgo de senhejmuloj; komunuma laboro
2. Hejmo kaj ĉirkaŭaĵo
- loĝejaj bezonoj kaj ebloj: manko de loĝejoj, konstruado de loĝejoj, prezoj, la
loko de novaj loĝkvartaloj
- loĝloko kaj komunumo: infrastrukturo, vojaro, publikaj servoj, medicinaj kaj
maljunaĝaj servoj; problemoj pri malnovaj konstruaĵoj, urbopartoj kaj
loĝblokaroj: soluliĝo, postrestiĝo-malmoderniĝo
- la stato de la medio kaj la porkomunuma agado de la magistrato: poluado kaj
ĉiutaga protektado de la medio, depono de rubaĵoj kaj nocaj materialoj, la
poluado de la aero, akvo kaj grundo respektive ties protekto, la dezirataj
evoluigoj kaj civilaj iniciatoj
3. Laboro kaj ekonomio
- faka kariero: la morala kaj financa honoroj de opaj profesioj, karierebloj,
intelekta kaj fizika laboro, laŭokazaj laboroj; virinoj en gvidaj pozicioj
- etentreprenoj kaj multnaciaj entreprenoj; ŝtato kaj entreprenoj; imposto kaj
rabatitaj impostoj; prezoj kaj salajroj; nigra laboro
- ekonomio kaj vivnivelo: bone kaj malpli bone funkciantaj sektoroj, minimuma
salajro, riĉuloj kaj malriĉuloj
- senlaboreco; pluperfektiĝo kaj vivlonga lernado
4. Lernado kaj edukado
- lerneja kaj eksterlerneja edukado: edukado hejme, konsekvencemo, postulemo,
donacoj kaj motivado, permesemo kaj severemo; la influo de la lernejo,
geamikoj, socio kaj amaskomunikiloj; problemoj de la infanetoj, lernejanoj,
adoleskoj
- profesia orientiĝo: prepariĝo al studoj; la neceso kaj ebloj por modifo de
profesia kariero; popularaj kaj malpli popularaj studbranĉoj; pagendaj studoj,
stipendio, kromsalajro
egalaj ŝancoj: instituciaj aranĝoj favore al egalaj ŝancoj, ebloj de gejunuloj
kun sociaj, familiaj aŭ san-malfacilaĵoj; junaĝaj krimuloj
- subvencioj, stipendioj kaj eksterlandaj studvojaĝoj
5. Komunikado
- la interreto kaj studado, laboro, amuziĝo: ebloj kaj influoj, avantaĝoj kaj
danĝeroj; informfluego kaj necesa informiteco
- lingvokono kaj kariero: efikeco de la lingvolernado en la lernejoj kaj en
lingvolernejoj
- komputiloj sur ĉiu tereno de la vivo: elektronika kontrolo en la laborejoj,
protektado de elektronikaj datumoj, interreta aĉetado kaj komputila subskribo
- letero, portebla telefono kaj interreta mesaĝo: la loko kaj graveco de la
malnovaj kaj novaj rimedoj de la komunikado
- la ebloj de la elformo de propra opinio: informiĝo tra la televido kaj presaĵoj,
la influo de la amaskomunikiloj sur la homamaso; kiel gardi sian kritikeman
vidmanieron

6. La privata kaj la publika vivo
- sociaj danĝeroj: la disvastiĝo de la fumado, alkoholumado, drogado; tipaj
kaŭzoj kaj disvolviĝo de la dependeco de alkoholo kaj drogoj, la ebloj de
preventado, readaptiĝo, la apogo de la socio kaj de la ĉirkaŭaĵo
- preventado: la respondeco kaj agadsfero de la lernejo, amika rondo, civilaj
organizaĵoj, junularaj organizaĵoj, ekleziaj komunumoj; sportado, ludoj,
aktiva vivo
- la socio kaj la civitana agado: informiĝo kaj esprimado de opinio pri la laboro
de la lokaj administraj instancoj, civilaj organizaĵoj, helpagadoj
- krimo kaj -kontraŭagoj: la rolo de la polico, civilaj gardistoj kaj la ebloj de la
individua sindefendo; severeco en la puno, problemoj de la jurisdikcio
7. Libertempo, amuziĝo, kulturo
- amaskomunikiloj kaj tradiciaj vojoj de la kulturado: la programproponoj de la
televidaj kanaloj, la teatra vivo, kinejaj sukcesoj, la moderna teatro kaj la
nuntempa filmarto
- kulturo: enhavo kaj ŝanĝoj de la ĝenerala kulturiteco; kulturaj ebloj en vilaĝoj
kaj en urboj
- la kulturo kiel varo: valora kaj senvalora arto, amaskulturo kaj elitkulturo;
libroeldonado kaj -disvendado; populareco de kulturaj aranĝoj kaj kulturejoj
- profesiaj kaj amatoraj artistoj: muzikaj grupoj, ĥoroj, trupoj de amatoraj
aktoroj kaj dancistoj, subvenciantoj kaj prezentadoj
- muzeoj, belartoj
8. Sano, sanprotektado, sporto
- manĝkutimoj, kiel ŝanĝi ilin?: obezeco kaj maldikiga terapio; la kaŭzoj de la
malsukceso de maldikigaj terapioj; vegetaranismo; avantaĝoj kaj
malavantaĝoj de la propra nacia kuirarto kompare kun la alinaciaj
- sanitaraj servoj: taŭga rilato inter la malsanuloj kaj kuracistoj, ties kondiĉoj; la
perdo de la malsanula sindispono en la sanitara sistemo, dankmono; rilato
inter socia situacio kaj sanstato
medicino, transplantado de organoj: medicinaj kaj etikaj problemoj;
procivilizaj malsanoj, rilato kun la nocaĵoj de la medio; konsumado de
medikamentoj, prezo de la medikamentoj
- alternativaj metodoj, naturakuracado, naturkuracistoj kaj ĉarlatanoj
socia asekuro: ŝtataj gratifikaĵoj al familioj, sistemo de pensio; malkresko de
la nombro de naskiĝoj, kresko de la nombro de pensiuloj: malkresko de la
populacio, kiel influi ĝin
- la situacio de la sporto kaj de la sportistoj en la lando de la ekzamenato, la rolo
de la sporto en la vivo, ebloj je sportado; amatora kaj profesia sportado,
olimpikoj kaj mondĉampionadoj, popularaj sportbranĉoj
9. Aĉetado kaj servoj
- merkato, varprovizado, elekteblo, kvalito; supervendejoj kaj aĉetcentroj,
tradicia komerco; la influo de la merkato sur la prezoj kaj oferto; la rolo de la
reklamoj; kontrabandaĵoj kaj falsaĵoj
- moncirkulado kaj kreditoj: bankaj servoj, investoj, bankaj kreditoj (por aĉeto
kaj renovigo de loĝejoj ktp.) kaj la ĉefaj kondiĉoj, asekuro
- modo kaj komerco: tendencoj, modaj markoj, modo kaj prezoj, modo en la
vestado kaj aliterene
10. Manĝado
- ĉefaj komponantoj de la nutrado; nutraĵindustriaj, komercaj faciligoj kaj
tradicia kuirarto; malsaniga nutrado kaj ties konsekvencoj, malgrasigaj
terapioj, vegetaranismo
- manĝ- kaj trinkkutimoj: komparo de naciaj kuirartoj, kutimoj koncerne
vinkonsumadon ktp.
- fumado kaj alkoholkonsumado kiel socia problemo; malpermeso de la fumado
kaj konsumado de alkoholo; reklamoj pri cigaredoj; fumado en la lernejoj kaj
laborejoj

11. Trafiko
- trafikmoralo, kontraŭregula konduto: la ofte nekonsiderataj trafikreguloj,
laŭlandaj diferencoj en la trafikmoralo; dezirindaj ŝanĝoj por pli efika
trafikregulado; sistemo de punpoenttoj kaj monpuno
- akcidentoj kaj iliaj kaŭzoj: ŝoforado sen akcidento, stirado kaj konsumo de
alkoholaĵoj – reguloj en diversaj landoj; kion fari okaze de akcidento; ŝoseoj
kaj aŭtovojoj
zorgoj pro aŭtomobilo: kian markon elekti, sekureco; ŝtelo de aŭtomobiloj,
kiel preventi ĝin; teknika prizorgo de la aŭtomobilo, riparejoj; parkumado en
grandaj urboj
- trafikinvestoj: amastrafiko en urbegoj – metroo aŭ surfaca trafiko; konstruado
de vojoj kaj pontoj; konstruado de aŭtoŝoseoj, ilia efiko sur la regionojn;
vojimposto
12. Vojaĝo
- vojaĝspertoj: enlanda kaj eksterlanda ripozo, ekkono de aliaj kulturoj dum la
vojaĝo; vojaĝaj travivaĵoj, belaj rememoroj, moralinstruoj
- akcepti eksterlandajn gastojn: gastigo kaj ĉiĉeronado; gastamo kaj troaĵoj; la
nacia kulturo kaj stereotipoj de la turistoj
- interkonatiĝo kaj interamikiĝo kun alilandanoj
13. Nia medio, la naturo
minacoj kontraŭ la natura medio: problemoj de la energifontoj, la protektado
de la pura aero, sufiĉa trinkakvo kaj sana grundo; la tuttera varmiĝo resp.
klimatŝanĝiĝo, ozona truo kaj ties kaŭzoj; prevento de la tutteraj minacoj
- mondskalaj problemoj: superkresko de la loĝantaro kaj malsato, problemoj de
la Tria Mondo kaj ilia traktado en la internaciaj organizaĵoj
- trafiko kaj medio: mediprotektaj kaj energiŝparaj kriterioj dum la
trafikplanado; uzo de aŭtomobilo kaj medioprotektado; aŭtovoja aŭ fervoja
liverado de varoj
14. La lando de la ekzamenato
- karakterizaĵoj de regionoj, de la ĉefurbo, de la loĝloko de la ekzamenato
- homaj rilatoj, atmosfero, sociaj grupoj, politika sistemo, ekonomia situacio,
labormoralo
- kulturaj valoraĵoj, tradicioj kaj kutimoj
- minoritatoj kaj minoritataj lingvoj; gravaj historiaj eventoj, historiaj elstaruloj
- evoluinteco de la ekonomio, ekonomiaj rilatoj, la rolo de lando en la monda
ekonomio; rilato inter geografia situo kaj ekonomio; evoluinteco de la
turismo, pliaj ebloj
15. Esperanto-kulturo
- informiĝi kaj informi pri kaj per Esperanto: ĉu varbi por Esperanto, se jes,
kiumaniere? Studoj pri kaj en Esperanto. Instruado de la lingvo Esperanto
- praktika uzo de Esperanto: hobia/profesia uzo de Esperanto; karierebloj per
Esperanto
- organiza vivo: nuntempaj tendencoj, agadplano de internaciaj kaj lokaj Eorganizoj, kunlaboro kun Unesko kaj aliaj organizaĵoj
- historio de la internacia lingvo: neologismoj, Akademio de Esperanto;
ekzemplodonaj lingvouzantoj
historio de la Esperanto-movado: iamaj kaj nunaj tendencoj; instruoj ĉerpitaj
de la pasinta tempo
Esperanto-literaturo: periodoj de la historio de la Esperanto-literaturo;
eldonejoj, bibliotekoj, konkursoj; teatro kaj filmo

*Al la temaro de la nivelo C1 aldonu la temojn de la niveloj B1 kaj B2.
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Lingvokonaj postuloj

Supera nivelo (C1)
Morfologio kaj vortsintakso
Krom la postuloj de la niveloj
B1 kaj B2:
Verbaj rekcioj.
Transitiveco de verboj. –ig/iĝ.
Akuzativo de mezurindikaj adjektoj
(cent metrojn longa).
Participoj.
Sintakso
Krom la postuloj de la niveloj
B1 kaj B2:
Pasivo.
Participaj frazoj.

Ĉiuj postuloj de niveloj B1 kaj B2 validas ankaŭ post C1.
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