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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 razčlenjeno (1 + 1 ...), velja pravilo »vse ali
nič«. Neupoštevanje navodil (npr. obkrožitev večjega števila odgovorov od predpisanega) se
točkuje z 0 točkami.
1.

Tina Lesničar/Vikenda
spraševalca/spraševalke (Upoštevamo tudi: izpraševalca/izpraševalke.)
Michael Manske (Upoštevamo tudi samo priimek.)
intervjuvanca/vprašanega/vprašanca/spraševanega
je njegova stran zmagala na tekmovanju za najboljši spletni dnevnik/weblog
sogovorcu/osebi/intervjuvancu/o njegovem življenju v Sloveniji
osebnostni
(4 pravilne rešitve – 1 točka, 5 pravilnih rešitev – 2 točki,
6 pravilnih rešitev – 3 točke, 7 pravilnih rešitev – 4 točke.)

2.

1
3
(1 + 1)

3.

4 točke

2 točki

devetindvajset/29 (let)
Köln/v Kölnu
New York/v New Yorku
(diplomirani) novinar
Radio SI/na Radiu SI/mednarodni radio/na madnarodnem radiu (Napačno: Radio
Slovenija.)
en mesec/mesec/mesec dni
(Upoštevamo samo pravopisno pravilne rešitve.)
(3 pravilne rešitve – 1 točka, 4 pravilne rešitve – 2 točki,
5 pravilnih rešitev – 3 točke, 6 pravilnih rešitev – 4 točke.)
4 točke
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4.

3

Po smislu, npr.: Upravna enota tujcem otežuje življenje, saj jim postavlja
neusklajene/protislovne zahteve.
(Do 2 točki – smiseln povzetek; 1 točka – jezikovna pravilnost povedi, če je
kandidat za vsebino odgovora dobil vsaj 1 točko; 1 točka – objektivnost.)

5.

Npr.:
lepota
Slovenije/pokrajine
višji standard
več časa za uživanje

tujec laže dobi zaposlitev, ima manj težav z
uradniki
optimizem
prijazni prodajalci

(1 + 1 + 1 + 1)
6.

6 točk

B
prodorna, iskrive, drugačni, novi
(2 točki – obkrožitev; 1 točka – izpis 2 ali 3 pridevniških besed,
2 točki – izpis štirih pridevniških besed.)

9.

3 točke

DA
Po smislu, npr.: (Novinarkina vprašanja so ustrezna.) Obsegajo približno 10 %
besedila/so kratka/krajša/jedrnata/niso dolga, saj bralca zanima predvsem to, kar bo
povedal intervjuvanec. Hkrati v njih sprašuje le po eni stvari, tako da ji intervjuvanec
lahko odgovori na vsako vprašanje/si zapomni vse, po čemer ga sprašuje.
(1 točka – obkrožitev; do 2 + do 2 točki – pomensko ustrezna utemeljitev, v
kateri kandidat vsako značilnost vprašanj opiše in pojasni njeno ustreznost;
1 točka – jezikovna pravilnost odgovora, če je kandidat za vsebino dobil vsaj
1 točko.)

8.

4 točke

5
Po smislu, npr.: Ali je bil preskok iz New Yorka v Slovenijo za vas precejšen kulturni
šok?/Preskok iz New Yorka v Slovenijo je moral biti za vas precejšen kulturni šok, ali ne?
(1 točka – zapis ustrezne številke; 1 točka – natančno preoblikovanje trdilne
povedi v vprašalno; 1 točka – jezikovna pravilnost povedi, če je kandidat za
vsebino dobil 1 točko.)

7.

4 točke

4 točke

zapisano
javno
publicistično
raziskovalni
(Za 2 pravilna odgovora 1 točka.)

2 točki

10. bralce/bralca/naslovnike/naslovnika (Upoštevamo tudi: (širšo) javnost.)
novinarko/vpraševalko/Tino Lesničar
(2 + 2)

4 točke
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11. Na primer:
Samostalnik
vedež, veda,
poizvedovanje, vedenje,
vedeževalka

Glagol
izvedeti, vedeževati

Prislov
vede, nevede, vedoč

(1 + 1 + 1)

3 točke

12. zadovolj e n
zadov o ljen
(1 + 1)

2 točki

13. pokali (pokati) od smeha
Po smislu, npr.: zelo se smejati/smejati se na ves glas
(2 + 2)

4 točke

14. srednjega/sr./s
Po smislu, npr.: posebnosti v sklanjatvi – podaljšava osnove s -s
glava
(1 + 2 + 1)

4 točke

15. Po smislu, npr.: Člani folklornega društva so zaplesali belokranjsko kolo. / Domžale tudi
po 4. kolu prvenstva ostajajo v vodstvu.
(1 točka – pomenska ustreznost; 1 točka – neimenovalniška oblika samostalnika
kolo; 1 točka – jezikovna pravilnost pomensko ustrezne povedi.)
3 točke
16. B
metajezikovna
(1 + 2)
17. Č

3 točke
2 točki
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18. svoje domače mesto
dobrem prijatelju
pravim Newyorčanom
trem Michaelovim ljubeznim
vsemi prednostmi
več prostega časa
otroki in starši
kogar koli
prepričanemu Newyorčanu
središču sveta
(Za vsaki dve pravilni rešitvi 1 točka.)
19.

Svojilni pridevnik
Newyorčanov

Vrstni pridevnik
newyorški

(1 + 1)
20.

2 točki

a) Monitor
b) (biti) predlagan
območje, pokrajina
domoljubje/ljubezen do domovine
/
(1 + 1 + 1 + 1)

21.

5 točk

4 točke

a) sopomenke
b) maček
c) muca/muci
maček
(1 + 1 + 1 + 1)

22. B

4 točke
2 točki

23. Po smislu, npr.: Predstavljeni sogovorec je zaposlen na radiu, Vikend pa prinaša tudi
sporede tega medija. / Spletni dnevnik je značilno besedilo z interneta, Vikend pa
prinaša novice iz sveta (vseh) medijev. Hkrati je Vikend razvedrilna revija/namenjen
najširšemu krogu naslovnikov, zato skuša biti tudi napisan čim bolj zabavno in vsem
razumljivo/zato je besedilo subjektivno.
(Do 2 + do 2 točki – vsebinsko ustrezen odgovor, v katerem kandidat poimenuje
temo/vrsto teme oz. ubeseditveno stališče ter pojasni povezanost z okoliščinami
objave; 1 točka – jezikovna pravilnost povedi, če je kandidat za vsebino dobil
vsaj 1 točko.)
5 točk
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24. c
25.

2 točki
a) Priseljencem v nobeni državi ni posebej lahko, toda v Sloveniji sem
doživljal še posebej velika protislovja.
b) Čeprav/Četudi/Kljub temu da priseljencem v nobeni državi ni posebej
lahko, sem v Sloveniji doživljal še posebej velika protislovja.

(1 + 1 točka za vsako pomensko ustrezno in jezikovno pravilno poved.)

4 točke

26. noben tujec (nihče od tujcev) ni presenečen
vsak/vsakdo si predstavlja/vsi si predstavljajo
(2 + 2)

4 točke

27. (o) Sloveniji/Slovenija
Po smislu, npr.: Vsi tujci so presenečeni nad lepoto dežele na sončni strani Alp.
(1 točka – zapis besede; 1 točka – ustrezno metaforično/opisno poimenovanje;
1 točka – smiselna uporaba metaforičnega poimenovanja v povedi;
1 točka – jezikovna pravilnost povedi.)

4 točke
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28. PRIMER BESEDILA
Andrej Novak
Ljubljanska 20
3320 Velenje

Velenje, 30. november 2006

Uredništvo revije Računalnik
Slovenska 54
1000 Ljubljana
ZAHVALA
Spoštovani!
Rad bi se Vam zahvalil, da ste v uredništvu prav mojo domačo stran izbrali za najboljšo
dijaško spletno stran v Sloveniji. Ta odločitev mi veliko pomeni, saj spletnih strani ne
oblikujem zase, ampak si želim, da bi jih obiskalo čim več bralcev. Zaradi vaše pohvale se bo
to gotovo zgodilo.
Zahvaljujem se Vam tudi za obe nagradi. Nov, zmogljivejši računalnik mi bo omogočil hitrejše
brskanje po spletu in iskanje oblikovalskih idej. Še posebej vesel pa sem programa za
obdelavo posnetkov, saj bom lahko odslej namesto s fotografijami dogodke sproti prikazoval
z videoposnetki.
Želim Vam veliko uspehov, in da bi še naprej spodbujali mlade računalničarje.
Lep pozdrav
Andrej Novak
Zgradba: do 6 točk
● Naslov sporočevalca, naslov naslovnika, kraj in datum pisanja – 2 točki (za dve
sestavini na ustreznem mestu dobi kandidat 1 točko);
● ime besedilne vrste – 1 točka;
● nagovor – 1 točka;
● pozdrav in podpis – 1 točka;
● obseg – 1 točka (če kandidat predvideni obseg prekorači za več kot 15 besed –
0 točk).
Vsebina: do 12 točk
● Zahvala – do 4 točke (izrek zahvale – 1 točka; natančna navedba, za kaj se
zahvaljuje – do 3 točke);
● pojasnilo, kaj mu/ji nagrada pomeni – do 3 točke (opredelitev pomena – 1 točka;
pojasnilo – do 2 točki);
● razlaga pomena obeh praktičnih nagrad – do 4 točke;
● zaključek – 1 točka.
Slogovna ustreznost: do 4 točke
(Vikanje, vljudnost, jasnost, brez zastranitev, knjižno besedje, natančno izražanje
logičnih razmerij, koherenca in kohezija – za vsako vrsto napak oz. neustreznosti
odštejemo 1 točko.)
Jezikovna pravilnost: do 4 točke
(Za vsako napako se odbije 1 točka do 0 točk.)
26 točk

