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IZPITNA POLA 1
A) Bralno razumevanje
1. (vas) Grad na Goričkem/grad v vasi Grad na Goričkem

1 točka

2. Nadnaslov V osmih dneh okoli Slovenije nam pove, da lahko v osmih dneh obiščemo
osem krajev, ki so na obrobju Slovenije (ob meji). (po smislu)
(2 točki za smiselno pravilni povedi, 1 točka za jezikovno pravilnost)
3 točke
3. 1 Pred osmimi stoletji so na vzpetini,
2 ki je nastala iz strjenega pepela vulkanskih izbruhov,
3 začeli graditi grad,
4 ki je največji grad na Slovenskem,
5 saj ima 365 sob.
(vse ali nič)

3 točke

4. subjektivno, kar se kaže v besedišču (kjer kraljuje)/uporabi prvoosebne glagolske oblike
(npr. pravim) ali prve osebe množine (pridemo)
(za ugotovitev subjektivnega ubeseditvenega stališča 1 točka; za navedbo ene značilnosti
subjektivnega ubeseditvenega stališča 1 točka)
2 točki
5. b, č (po 1 točka)

2 točki

6. Marijo Hull/Marija Hull

1 točka

7. je narejena iz bazaltne kamenine – leži na bazaltnem griču/bazaltni kamenini (1 točka)
2 točki
Lendava z Lendavskimi goricami – Ledavsko jezero/vzhodno Goričko (1 točka)
8. Tako vas razen k Cerkniškemu jezeru vabimo dobesedno na pot okoli Slovenije.

1 točka

9. strjeni pepel vulkanskih izbruhov

1 točka

10. Piščevo stališče je napačno, saj je grad občno ime in ne zemljepisno lastno, zato ga
ne pišemo z veliko. (po smislu)
2 točki
11. a) V obnovljenem gradu bo postavljena muzejska zbirka. (po smislu) (1 točka)
b) V nedeljo gremo na izlet v Grad. (po smislu) (1 točka)

2 točki

B) Razčlemba neumetnostnega besedila
1. podoba/fotografija čevljev

1 točka

2. Da.

1 točka

3. subjektivno

1 točka

4. gregôrjevo, Grêgorjevo

2 točki

5. Utemeljitev: občno ime/poimenovanje praznika; lastno ime/izpis iz lastnega osebnega
imena (po 1 točka – skupaj 2). Besedna vrsta: sam. beseda/samostalnik (1 točka), svojilni
pridevnik (1točka)
4 točke
6. dva

2 točki

7. 3-letni

1 točka

8. gnojišče, desetletje, podstrešje, pospravljanje, usnje
(5 samostalnikov – 3 t., 4 sam. – 2 t., 3 sam. – 1 točka)

3 točke
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9. kar

2 točki

10. pridevnika

2 točki

11. vreči – vržem – vrzi; ležati – ležim – leži; leči – ležem – lezi

6 krat 1 točka – 6 točk

12. otrokoma, otroki, otrocih, otrok, otrok

5 krat 1 točka – 5 točk

13. naselbinsko ime

2 točki

14. zasledimo, so morali sezuti, so morali hoditi bosi

3 točke

15. Med pogovorom z gospodarjem neke domačije – prislovno določilo; z gospodarjem neke
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
.................................
domačije – prilastek; na gnojišču – prislovno določilo; je zagledala – povedek, otroški čeveljček –
IIIIIIIIII
IIIIIIIIIIII
~~~~~~~~~
———————
...............
———————
predmet; otroški
–
prilastek.
———
———
..........
Za vsak stavčni člen 1 točka in za delni stavčni člen 1 točka, skupaj 6 točk.
6 točk
16. V čevljih je šla potem z vlaka samo še do vznožja, v hrib pa je šla bosa, da jih je štedila.
(vse ali nič)
2 točki
17. osem

2 točki

18. za k maši, mašna obleka

2 točki

19. a

1 točka

20. je varčevala

2 točki

21. obuvalo

1 točka

22. c, č, a, b

4 krat 1 točka – 4 točke

23. b

2 točki

24. čeveljci

2 točki

25. b

1 točka

IZPITNA POLA 3 A

Zgled:

OBVESTILO
Pokrajinski muzej Lendava obvešča, da bo zaradi delne obnove grajskih prostorov, v katerih se nahaja
tudi etnološka zbirka, od 6. junija do 15. julija 2003 zaprt za vse obiskovalce.
Za obnovo v tem letu smo se odločili, ker so grajski prostori, v katerih je bogata etnološka zbirka, v
zelo slabem stanju: pušča namreč streha, v zidove se je zajedla vlaga, zaradi katere odpada omet in ki
hitro uničuje tudi razstavljene predmete, popuščajo oporni tramovi, ki se lahko vsak čas zrušijo,
potrebno je zamenjati tudi okna.
Obnovitvena dela je denarno omogočila Občina Lendava ob podpori Ministrstva za kulturo Republike
Slovenije.
Slavnostno odprtje muzeja bo predvidoma 17. julija 2003.
Prosimo za razumevanje.

4

M041-191-1-5

Vsebinska ustreznost: 0–8 točk
Kdo (obvešča)?
1 točka
Koga (obvešča)?
1 točka
Kaj (obvešča)?
1 točka
Kdaj (obvešča)?
1 točka
Kaj (se bo zgodilo)? 1 točka
Kdaj (se bo zgodilo)? 1 točka
Kje (se bo zgodilo)? 1 točka
Zakaj (se bo zgodilo)? 1 točka
Zgradba: 0–4 točke
Zunanja oblikovanost (naslov – 1 točka, odstavčenje – 1 točka, podpis sporočevalca ali vljudnostna
poved – 1 točka) – 3 točke
Obseg v predpisanih mejah (80–100 besed) – 1 točka
Za več kakor 10 besed pod/nad omejitvijo se točka odbije.
Jezikovna pravilnost: 0–6 točk
Za 4 istovrstne ali 3 raznovrstne napake se odbije 1 točka.
Slog: 0–2 točki
Načela praktične stilistike. Poudarjene so primernost, jasnost in jedrnatost (za upoštevanje 2 načel
1 točka, za upoštevanje 3 načel 2 točki).
IZPITNA POLA 3 B

Naloga:
Predstavljajte si, da ste novinar(ka). Za časopis napišite intervju s kustosom Pokrajinskega muzeja
Lendava, ki je v prostorih lendavskega gradu. Vprašanja in odgovori naj se nanašajo
– na vrste muzejske zbirke,
– na njeno vsebino,
– na njen pomen,
– na obiskanost in obiskovalce muzeja.
Napišite tudi naslov intervjuja in ga podpišite.
Pri pisanju upoštevajte slovnična in pravopisna pravila ter načela praktične stilistike. Pomagajte si s
priloženim gradivom.
OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE
Vsebinska ustreznost: 0–8 točk
Vrste muzejske zbirke: 2 točki
Vsebina muzejske zbirke: 2 točki
Pomen muzejske zbirke: 2 točki
Obiskanost in obiskovalci: 2 točki
Zgradba: 0–3 točke
Naslov prispevka in podpis: 1 točka
Odstavčenje: 1 točka
Za več/manj kot 20 besed se odbije 1 točka.
Jezikovna pravilnost: 0–6 točk
Za 4 raznovrstne ali 3 istovrstne napake se odbije 1 točka.
Slog: 0–3 točke
Načela praktične stilistike: jasnost, primernost in živost. Za upoštevanje vsakega načela 1 točka.
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IZPITNA POLA 4

1. socialni realizem

1 točka

2. Slog novele je realističen, kar se kaže v objektivnem opisu Metine usode. (po smislu) 2 točki
3. Metini otroci odhajajo drug za drugim v službe za pastirje, iberžnike, male hlapce in
kravarice in se na belo nedeljo vračajo k materi. Po Karničnikovi smrti Volbenk dobi posestvo,
Ožbej pa Male Karnice, a se ne sme poročiti z Meto. Kasneje pijan utone v Zablatniškem jezeru,
Karnice pa v petnajstih letih propadejo. (po smislu)
3 točke
4. Ožbej po značaju ni pravi Karničnik, saj je slabič. (po smislu)

2 točki

5. Meta Ožbeja sprejme, kadar je pijan, ga neguje in se ji smili, ker je neodločen.
(po smislu)

2 točki

6. Karničnik se zaveda, da je Meta bajtarska hči, ki se nikoli ne bo navzela samozavestnega,
oblastniškega duha karniške gospodarice. / Socialne razlike med Meto in Ožbejem ne
dopuščajo njene poroke z gospodarjevim sinom. (po smislu)
3 točke
7. Soseska postaja Meti vse bolj naklonjena. »Ob takem večnem nadčloveškem boju
je v soseski od leta do leta rasel Metin ugled.« (po smislu)
1 točka
8. V Metinem govoru otrokom, ko pravi: »Zdaj, po meni, vas je devet, čez petdeset let
vas bo lahko že sto, čez to vas bo petkrat, desetkrat toliko. Potem …« ali Simbolnost
se kaže v Metinem govoru otrokom, ki pravi, da jih bo nekoč več in takrat bodo zmagali
nad kapitalisti. (po smislu)
3 točke
9. drosa – čreda, carapa – šleva, pipati se – trgati se, prizadevati si, sirotej – sirota, revež
(Za vsak pravilni izpis narečne besede in njeno prestavitev v knjižni jezik 1 točka.) 3 točke
10. ljudska števila/zamolk

2 točki

11. so krstili, se je rodila, je prišel na svet, se je zlegel, se je našla, se je zlegla
(Za pravilen izpis treh glagolov 2 točki. Za pojasnilo po smislu do 2 točki.)

4 točke

12. Novela ima pripovedni okvir. / okvirno / (Novelo pripoveduje pisatelju Metina najmlajša
hčerka Nana.)
2 točki
13. Režonja na svojem

1 točka

14. c

1 točka

