


UEA-ITK-ekzamenoj



ITK – LINGVOEKZAMENA CENTRO 

Supera Fremdlingva Trejnejo de la Universitato Eötvös 
Loránd (ELTE-ITK)

• ITK estas la plej granda landa ekzamencentro de 
Hungario, kie jare ĉ. 100 mil kandidatoj ekzameniĝas en 
kelkdeko da lingvoj, inter ili 5 mil pri Esperanto en la 
landa dulingva sistemo. 

• Ĉirkaŭ 50 stabanoj kontrolas kaj kunordigas la laboron 
de pli ol 1000 ekzamenantoj. 







Ĉiujn gravajn informojn kaj 
dokumentojn pri la ekzamenoj vi 
trovas en la sekcio ekzamenoj de 
la paĝaro www.edukado.net







EKZAMENPREZOJ

Goethe-Zertifikat A1 *
(Fit in Deutsch 1 / Fit 1)

€ 80,–

Goethe-Zertifikat A2 *
(Fit in Deutsch 2 / Fit 2)

€ 100,–

Goethe-Zertifikat B1 *
(ZD für Jugendliche / ZDj)

€ 160,–

Goethe-Zertifikat B2 € 180,–

Goethe-Zertifikat C1
(Zentrale Mittelstufenprüfung / ZMP)

€ 220,–

Nivelo B1 skriba B1 parola B2 skriba B2 parola C1 skriba C1 parola

€33 €33 €36 €36 €41 €41

Skriba kaj parola

kune
€66 €72 €82

Baza prezlisto valida por la loĝantoj de la landoj:
Aŭstralio, Aŭstrio, Belgio, Britio, Danio, Finnlando, Francio, Germanio, Greklando, Hispanio,  
Irlando, Islando, Italio, Japanio, Kanado, 
Luksemburgio,  Nederlando, Norvegio, Nov-Zelando, Svedio, Svislando kaj Usono.









Partoj de la KER-ekzameno 
Nivelo C1



Du grandaj partoj, 
trapaseblaj eĉ aparte

• Skriba ekzameno (daŭras 4 horojn)

• Parola ekzameno (daŭras 40 + 20 minutojn)

• Aŭdkomprena testo (laboratoria tasko)

• Individua buŝa ekzameno antaŭ la     

komisiono



Partoj de la skriba ekzameno

• Lingva parto (kompletigaj taskoj, testo)

• Memesprimo (letero)

• Komentario

• Legokompreno (du tekstoj kun komprentaskoj)



Skribe

Lega kompreno

unu pli longa aŭ du malpli longaj 

(redaktita(j) skribnorma(j) teksto(j) 

(taskoj kun informtransigo, multobla 

elekto, kompletigo el aŭ sen listo , 

vera/malvera)

3600-4000 

n 
20 poentoj 8 poentoj

240 minutoj

Letero (skriba sinesprimo)

eblas elekti el du temoj;

laŭ kvin skemeroj

20-25 

linioj

(ĉ. 200 

vortoj)

20 poentoj

16 poentoj

Tekstokomentado (surbaze de 

mallonga teksta stimulo)

20-25 

linioj

(ĉ. 200 

vortoj)

20 poentoj

Lingvokonaj taskoj

diverstipaj, gramatikaj kaj leksikaj 

taskoj (kompletigo el aŭ sen listo, 

transformo, ktp.)

40 unuoj 20 poentoj ne estas

Skriba ekzameno 80 poentoj 48

poentoj

240 minutoj



Partoj de la parola ekzameno

• Aŭdkomprena testo (du tekstoj, ambaŭ dufoje 

aŭdigitaj kun paŭzo kaj tempo por solvi ilin.) 

• Antaŭkomisiona parto
• Libera konversacio

• Priskribo de bildo

• Situacio

• Komentario



Parole 

20 minutoj

Libera interparolado ĉ. 5 

minuto

j

60 

poentoj*

24 

poentoj

Memstara prezento de 

temo (surbaze de bilda 

stimulo) 

(la ekzamenato elektas 

unu el du bildserioj)

ĉ. 5 

minuto

j

Situacia ludo (la 

ekzamenato prenas unu 

el la laŭtema stoko)

ĉ. 5 

minuto

j

Tekstokomentado 

(surbaze de mallonga 

teksta stimulo)

ĉ. 5 

minuto

j

40 minutoj 

Aŭda kompreno de 

sonregistraĵo

- (redaktita) teksto el 

aŭd-vidaj publikaĵoj  

(taskoj kun 

informtransigo, multobla 

elekto, kompletigo el aŭ 

sen listo, ktp.)

3000-

3400 n 

30 

poentoj 

12 

poentoj

Poentoj en la parola ekzameno 90 poentoj 54

poentoj



Libera konversacio
1a paŝo de la parola ekzameno

Temoj:

• kontrolo de la identeco, personaj informoj

• temoj el la temlisto

(adaptita al la koncerna nivelo)



Priskribo de bildo
2a paŝo de la parola ekzameno

Bonvolu lotumi du fotojn kaj poste
elekti pri kiuj el la du vi preferas
paroli.







Situacio
3a paŝo de la parola ekzameno

Ekzamenato:

Vi estas komercisto kaj volas dum varprezento konvinki vian klienton pri la eksterordinare bona 

eblo aĉeti la kuirilaron videblan sur la subaj bildoj. Listigu la avantaĝojn de la produkto, ĝian 

praktikecon, listigu kelkajn uzeblojn. Argumentu per la bonkvalita materialo por klarigi la relative 

altan prezon de la kompleto (130 eŭroj). Informu ankaŭ pri rabatebloj.   



Komentario
4a paŝo de la parola ekzameno

•Legu la suban tekston kaj komentu ĝin.

•En Hungarujo neniu rajtas ricevi sian universitatan diplomon sen pruvo pri rego de
du fremdaj lingvoj, unu je nivelo C1 kaj unu je B2. Tiucelajn ekzamendiplomojn oni
akiras en sendependa ŝtata ekzamencentro. Inter ili la plej granda estas ITK, kie jare
ekz.ĉ. 5 mil personoj ekzameniĝas pri Esperanto. La internacia lingvo estas la tria plej
populara fremda lingvo, post la angla kaj germana, kiun elektas tiuj kandidatoj, kiuj
malfacile povas ellerni ajnan nacian lingvon. Sekve Esperanto estas savzono por miloj
da lingve handikapaj junuloj kaj donas vivrimedojn por cento da Esperanto-
instruantoj. La hungara movado tamen apenaŭ havas novajn membrojn kaj la
pormone instruantoj ofte estas kritikataj de fervoraj movaduloj, enlandaj kaj
eksterlandaj.
Ĉu vere prefere ne instrui Esperanton se estas neniu ŝanco ankaŭ por `gajni`
esperantistojn?



Kiel prepariĝi? 

Por akiri pli da specimenoj kaj trejni vin por la 
ekzameno bv. konsulti la du sekve menciitajn 
eldonaĵojn aŭ serĉi taŭgajn ekzercojn en la 
sekcio Instrumaterialoj ĉe www.edukado.net

http://www.edukado.net/




Por ajna pli informo ne hezitu 
turni vin al 

Katalin Kováts

katalin@ikso.net

mailto:katalin@ikso.net
mailto:katalin@ikso.net

