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SPOMLADANSKI ROK

KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO
ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU
Izpitna pola 3
Knji`evnost
Torek, 13. junij 2006 / 70 minut
Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese s seboj nalivno pero
ali kemi~ni svin~nik. Kandidat dobi konceptni list in dva ocenjevalna obrazca.

SP L O[ NA MAT URA

NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila. Ne izpu{~ajte ni~esar!
Ne obra~ajte strani in ne za~enjajte re{evati nalog, dokler Vam nadzorni u~itelj tega ne dovoli.
Prilepite kodo oziroma vpi{ite svojo {ifro (v okvir~ek desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalna obrazca).
Napi{ite esej. Obsega naj 300 350 besed. Za osnutek uporabite konceptni list. Osnutek se ne ocenjuje.
Pi{ite v izpitno polo, z nalivnim peresom ali kemi~nim svin~nikom. Pi{ite ~itljivo.
Zaupajte vase in v svoje sposobnosti.
@elimo Vam veliko uspeha.
Ta pola ima 4 strani.
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Összegezze az előzményeket! Mutassa be a főszereplő és a szövegben említett férfi
kapcsolatának alakulását! Vizsgálja meg, hogyan és miért változik meg a főszereplő
viszonyulása! Fejtse ki véleményét a gyermek–nevelőszülő kérdésről!
A dolgozat terjedelme: 300–350 szó
A virágüzlet olyan gyönyörű volt, mint egy akvárium. Üvegfalai mögött rengeteg virág szorongott. [...]
Kati mamája elmélyülten rendezgetett egy menyasszonyi csokrot. [...]
– Vezető néni! – szólt be az egyik kék ruhás. – Van még orgonánk? Egy úr azt keres mindenáron. [...]
Székely néni kiment, Katival mi a nyomában. Ezt az urat megnézzük. [...]
– Jóképű – mondtam én.
– A papád lehetne – mondta Kati.
– Papának is jóképű.
– Jócskán fehéredik a haja oldalt.
– Lehet, hogy befújták, mint te az Andrisét.
– Viszont csuda színe van, azt meg kell hagyni! Hol sülhetett le így decemberben?
– Kvarcolt biztos.
– Fehér orgona! Barátom! Ennyi pénzért egy nagy kosár cikláment is kaphatott volna!
– Én is az orgonát választanám.
(Nagy Katalin: Intőkönyvem története, részlet)
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