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Splošna navodila

Polovičnih točk ni.
Kandidat dobi točko za jezik samo, če so vsi odgovori v nalogi vsebinsko in jezikovno
pravilni. Vsebinsko napačen in jezikovno pravilen odgovor je 0 točk.
Če točkovanje v posamezni nalogi ni posebej številčno razčlenjeno (1 + 1…), velja pravilo
„vse ali nič”.
Neupoštevanje navodil (npr. obkrožitev večjega števila odgovorov od predpisanega) se
točkuje z 0 točkami.
1. a
č
(1 točka + 1 točka)

2 točki

2. iz drugega
Po smislu, npr.: Iz drugega naslova in uvodnega odstavka lahko sklepamo, da bo
besedilo govorilo o izvoru besed, in sicer Brnik in brneti. Pod prvim naslovom (in
uvodnim odstavkom) pa pričakujemo nadrobnosti o nastanku Bohinja in o njegovih
lepotah, vendar je samo manjši del prvega besedila (drugi in deloma četrti odstavek)
posvečen pripovedovanju, zakaj so ravno Bohinjci dobili ta lepi košček sveta, obsežnejši
del besedila pa je namenjen iskanju odgovora na vprašanje, od kod izvira ime Bohinj.
(1 točka za izbirni odgovor, 3 točke za ustrezno pojasnilo v največ treh povedih (če v
utemeljitvi ne omeni prvega, 2 točki), 1 točka za jezik, če dobi 3 točke za utemeljevanje.)

5 točk

3. NE
NE
DA
DA
NE
(1 točka + 1 točka + 1 točka + 1 točka + 1 točka)

5 točk

4. NE

2 točki

5. d
e
(1 točka + 1 točka)

2 točki

6. razlaganje/razlagalni (način)
(napačno razlaga)

2 točki
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7. /
/
x
/
x
x
/
(Za vsak križec na ustreznem mestu 1 točka.)

3 točke

8. publicistično/poljudnoznanstveno

2 točki

9. poizvedovanje
pozivanje
vrednotenje
zagotavljanje
prikazovanje
pozivanje
(1 točka + 1 točka + 1 točka + 1 točka + 1 točka + 1 točka)

6 točk

10. Zgodba o nastanku Bohinja bi bila lahko prepričljivejša.
Npr.: Zgodba o nastanku Bohinja ni (dovolj) prepričljiva/je neprepričljiva. / Menim, da
zgodba …
Nam lahko pokažete pot k Bohinjskemu jezeru?
Npr.: Pokažite nam pot k Bohinjskemu jezeru.(!) / Pokažite nam, prosim, pot k
Bohinjskemu jezeru.(!)
(1 točka za vsako poved, 1 točka za jezikovno pravilnost vseh štirih.)
5 točk
11. Bog – ljudsko izročilo/bohinjska pravljica/razlagalna pripovedka/domačini/Bohinjci
bolha – V. Vodnik
boh – (nekateri) Bohinjci/(nekateri) domačini
Boginj – J. Mencinger
wohin – anekdota/Nemec
(1 točka + 1 točka + 1 točka + 1 točka + 1 točka)
5 točk
12. naglas na prvem zlogu
blato
Vodnik
pravljica
preden

naglas na srednjem zlogu

naglas na zadnjem zlogu

Koprivnik
odmaknjen
dobili

zanimiv
ljudje

(Za 6 pravilno vpisanih besed = 1 točka, za 7, 8 = 2 točki, za 9 = 3 točke.)

3 točke
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13. Vodnik
V/vodnik
Npr.: Kupil sem novi V/vodnik po Ljubljani./Gorski vodnik je kljub izkušenosti zdrsnil s
skale./Po vodniku teče elektrika. (napačno vojaški čin)
(1 točka za izpis ustrezne besede, 1 točka za besedo s spremenjenim naglasom,
2 točki za smiselno in 1 točka za jezikovno pravilno poved; obkrožene rešitve in
označene z ostrivcem enakovredno upoštevamo.)
5 točk
14. etimološki slovar
SSKJ/(enojezični) razlagalni slovar
pravopisni slovar/SP/pravopis/pravopisni priročnik
izvor besede
pomen/e besede (in značilno rabo/razlago pomena) (napačno samo razlaga)
zapisati/izgovoriti/sklanjati/pregibati/naglasiti/prebrati
(1 točka + 1 točka + 1 točka + 1 točka + 1 točka + 1 točka)

6 točk

15. izposojenka – onomatopeja
citatna beseda – bhramara
(1 točka + 1 točka)

2 točki

16. strokovna
gastr.
(2 točki za podčrtavo, 1 točka za ustrezni prepis podatka.)

3 točke

17. vasica knjižica pravljica
ogrlica besedica peščica
(1 točka za 3 pravilno obkrožene korene, 2 točki za 4 ali 5 pravilno obkroženih
ter 3 točke za 6 pravilno obkroženih korenov; oznaka mora biti dovolj jasna.)
pravljica, ogrlica
(Izpis obeh besed, ki nista manjšalnici = 1 točka. Vse ali nič.)

4 točke

18. majhne pesti, (zelo) malo/(samo) nekaj/število (ljudi)/količino/da je bilo ljudi malo
(1 točka + 1 točka)

2 točki

19. - enodelno
- s sestavljanjem/z izpeljevanjem
- kar je pred govorom
(1 točka + 1 točka + 1 točka)

3 točke

20. pljuči, dvema letoma, drvmi, čudes, kurja očesa, svojem dobrem, njiju, ničimer, bolna,
brencljev
(Za 2 pravilni obliki = 1 točka, za 3, 4 = 2 točki, za 5, 6 = 3 točke, za 7 = 4 točke,
za 8 = 5 točk, za 9 = 6 točk, za 10 = 7 točk.)
7 točk
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21. ki (so zbrane)
/
/
ki (pravi …)
/
čigar (razlaga)
(Vsak pravilni popravek = 1 točka.)

3 točke

22. DA
Za parne dele telesa se navadno uporablja množinska oblika./Gre za
poimenovanje parnih organov/delov telesa, te pa uporabljamo v množinski obliki,
razen če želimo poudariti, da gre za oba dela.
(1 točka za izbirni odgovor, 2 točki za ustrezno utemeljitev, 1 točka za jezik.)
4 točke
23. s premim
Po smislu, npr.: Bohinjska pravljica logično in prepričljivo sklene, da pride Bohinj od
b/Boga, ker Bohinjci b/Bogu b/Boh rečejo./Bohinjci menijo, da pride Bohinj od b/Boga,
ker oni b/Bogu b/Boh rečejo.
(1 točka za ustrezno podčrtavo, 2 točki za vsebinsko popoln odgovor in 1 točka
za jezikovno pravilnost vsebinsko v celoti ustreznega odgovora.)
4 točke
24. Npr.: … saj so se mu zasmilili/ … saj se niso prerivali/ … saj so mirno stali ob strani
… kajti zasmilili so se mu/ … kajti niso se prerivali/ … kajti mirno so stali ob strani
… zasmilili so se mu namreč/ … niso se namreč prerivali/ … mirno so namreč stali ob
strani
(Vsebinsko ustrezen stavek = 1 točka, 1 točka za jezik. Napačne so rešitve s ker.)
2 točki

25. o Nemcu, Tujec (podčrtava samo ga je napačna)
podpomenka – nadpomenka/z nadpomenko
Podčrtana beseda v prvi povedi je del osebka.
(1 točka za podčrtavo naveznika, 1 točka za nanašalnico, 2 točki za ugotovitev razmerja,
1 točka za stavčnočlensko določitev podčrtane besede v prvi povedi.)
5 točk

26. a
S

/

+

S

S

(2 točki za pravilno obkrožitev + 2 točki za grafični prikaz – vse ali nič.)

4 točke
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27. Zgled

ŽIVLJENJEPIS
Rodil sem se 17. julija 1985 na Jesenicah. Mama Ivka je učiteljica v bohinjski osnovni šoli,
oče Stane pa strojni tehnik v tovarni Iskra. Imam še dva mlajša brata. Gregor obiskuje drugi
letnik srednje turistične šole v Radovljici, Andrej pa je v sedmem razredu devetletke. V bloku
v Bohinjski Bistrici imamo dvosobno stanovanje, zato si vsi trije otroci delimo eno sobo.
Živimo skromno, saj mesečni osebni dohodek na družinskega člana ne presega 60.000 SIT.
Osnovno šolo sem obiskoval v domačem kraju in jo končal z odličnim uspehom. Štiri leta
sem se vozil na Jesenice in tam poleg gimnazije obiskoval tudi glasbeno šolo. V vseh štirih
letnikih gimnazije sem bil prav dober. Sodeloval sem pri šolskem glasilu, dve leti sem bil član
njegovega uredništva. Na tekmovanju za Cankarjevo priznanje sem enkrat zasedel prvo
mesto, enkrat pa tretje. V glasbeni šoli sem se učil trobento. Sodeloval sem na več
tekmovanjih doma in v tujini. Lani sem na Mednarodni tribuni mladih glasbenikov v Franciji
zasedel tretje mesto.
Letos junija sem uspešno opravil maturo in želim študirati novinarstvo na Fakulteti za
družbene vede, hkrati pa nadaljevati učenje trobente na srednji glasbeni šoli.
Janez Novak
(Bohinj, 27. 7. 2003)
Zgradba: do 3 točke
-

naslov besedila = 1 točka
lastnoročni podpis desno spodaj = 1 točka
smiselna členjenost na vsaj tri odstavke = 1 točka

Vsebina: do 9 točk
-

-

-

rojstni podatki (datum in kraj) = do 2 točki
navedba kraja bivanja = 1 točka
opis socialnega stanja = do 3 točke
(število družinskih članov; zaposlitev staršev; morebitne posebne okoliščine, ki
vplivajo na položaj v družini, npr. bolezen, neurejene stanovanjske razmere; število
nepreskrbljenih družinskih članov; povprečni mesečni dohodek na družinskega
člana/finančno stanje)
dosedanja izobrazba, zunajšolska dejavnost
(uspehi, priznanja, nagrade) = do 2 točki
nameravani študij = 1 točka

Objektivno ubeseditveno stališče: do 2 točki

Neustrezno npr.: V družini se dobro razumemo … Mamica je učiteljica …

Slog: do 4 točke

(primernost, natančnost, jedrnatost; značilne napake: glava, priloge, zaključna poved z
zahvalo in pozdravom …; za glavo ali vsak drug neustrezen element se odbije 1 točka)

Jezik: do 5 točk

Za dve napaki se odbije 1 točka, do 0 točk.

Upoštevanje predvidenega obsega: 1 točka

Za več kot +/– 20 besed se točka odbije.

24 točk

