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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.

Anja Leskovar
Tomaž Unuk
reviji Gea/Gei (nepravilno: Gea/Geji)
2006
(1 točka za dve pravilni rešitvi)

2.

Izhodiščno besedilo je
javno/zasebno/enogovorno/dvogovorno/umetnostno/neumetnostno/
strokovno/praktičnosporazumevalno/publicistično.
(1 točka za dve pravilni rešitvi)

3.

2 točki

2 točki

tematski (intervju)
Po smislu, npr.:
Tema intervjuja je predstavitev svobodnega letenja (, ne pa člana/članov moštva Ruski
medvedi)./Predstavljena je dejavnost (, ne pa osebe).
(Neustrezno: Besedilo govori o točno določeni temi./Ker se v intervjuju pogovarjajo o
temi svobodno letenje.)
(1 točka za podčrtavo vrste intervjuja, 1 točka za vsebinsko ustreznost in 1 točka za
jezikovno pravilnost povedi, če je kandidat podčrtal tematski intervju)
(zapis freefly-ja/freeflyja je jezikovna napaka)
3 točke

4.

Po smislu, npr.:
Besedna zveza Ruski medvedi je poimenovanje moštva, ki so si ga člani nadeli, ker so
se tik pred državnim prvenstvom vrnili iz Rusije. Umetniki neba pa so poimenovani, ker
med letenjem izvajajo umetnije/razne like (in jih snemajo, saj se na tekmovanju
ocenjuje tudi umetniška zahtevnost posnetka).
(po 1 točka za vsebinsko ustreznost in po 1 točka za jezikovno pravilnost povedi)
(1 + 1) + (1 + 1)
4 točke
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5.

3

Svobodno letenje je posebna disciplina prostega pada, pri kateri padalci nimajo
telesnega stika in letijo vodoravno navpično, pri čemer dva člana ekipe ustvarjata
različne like. Najlažji Najtežji/Težji liki pri svobodnem letenju so rotacije, prevračanja in
zamenjave./Najlažji liki pri svobodnem letenju so sede in stoje. Padanje se začne na
višini okrog 400 m 4000 m, hitrosti pada pa dosežejo do 260 km/h. Padalci so oblečeni v
navaden kombinezon, ki jih varuje ne varuje pred nizkimi temperaturami. Najdražji
Najcenejši/Ni/Ne najdražji/Cenejši del športa je oprema, ki stane okoli 4000 evrov.
(možna je tudi rešitev: Najdražji del športa je/ni oprema …/Najdražji del športa so
skoki.) Naša ekipa Ruski medvedi opravi največ treningov doma v tujini/na Slovaškem
in Madžarskem. (možna je tudi rešitev: opravi/ne opravi: Ekipa Ruski medvedi opravi
najmanj treningov doma./Ekipa Ruski medvedi ne opravi največ treningov doma.) Ker
je ta šport v Sloveniji še dokaj neznan, je sponzorje težko dobiti. Nas podpira ne
podpira država. V svetu pa je postala disciplina znana s 1. evropskim svetovnim
prvenstvom leta 2000.
(za vsak ustrezen popravek 1 točka; vsak napačen popravek izniči enega pravilnega)
8 točk

6.

Po smislu, npr.:
V uvodnem odstavku avtorica nakaže temo celotnega intervjuja/besedila./V uvodnem
odstavku avtorica bralce uvede v besedilo./Pove, o čem bo govoril intervju./V uvodnem
odstavku predstavi ekipo in šport.
(Delna rešitev za 1 točko: Ima predstavitveno vlogo.)
(Neustrezno: Uvodni odstavek je povzetek intervjuja./Predstavi slovensko ekipo v
freeflyu.)
(2 točki za vsebinsko ustreznost in 1 točka za jezikovno pravilnost povedi)

7.

pripovedovanje
časovno sosledje/zaporedje
raba preteklika
(1 + 1 + 1)

8.

3 točke

3 točke

Zahvaljujem se vam za pogovor in vam želim še veliko uspehov./(Tomaž, snemalec, se
zasmeji in pritrdi.)/Bi lahko torej rekli, da je freefly padalstvo z dimenzijo umetnosti?
(Neustrezno: Pogovarjala se je Anja Leskovar.)
2 točki

9.

beseda

glas

navpično
snemalec
pritrdi

r

preizkušati

s

predvsem

/u

Tomaž

š

(za 3 in 4 pravilne zapise 1 točka, za 5 zapisov 2 točki in za 6 zapisov 3 točke)

3 točke
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10. subjektivno
poseben (občutek)/fascinacija/(še) močnejši/skoraj/(ne) občuduješ (več)/navdušijo/(se)
radi (vračamo)/zagotovo (spodbudi)/že/še/res/naš Bovec
(1 točka za podčrtavo, 1 + 1 za izpis besede oziroma besedne zveze, če je podčrtal
subjektivno)
3 točke
11. Po smislu, npr.:
Fotografija ponazarja enega od likov, ki ga oblikujeta člana ekipe./Fotografija
dopolnjuje besedilo./Slika prikazuje to športno disciplino./Bralci si laže predstavljamo
to svobodno letenje./Predstavlja temo besedila.
(Neustrezno: Nakazuje/Napoveduje temo besedila.)
(1 točka za vsebinsko ustreznost in 1 točka za jezikovno pravilnost povedi)

2 točki

12. 1
Po smislu, npr.:
Beseda je nova/še ni tako uveljavljena, da bi zanjo že imeli ustrezno domačo
besedo./Ker gre za mednarodni izraz.
(Neustrezno: Ker je to ime/vrsta discipline.)
(1 točka za zapis ustrezne števke, 2 točki za vsebinsko ustrezno poved)

3 točke

13. 8
7
1
6
9
10
3
4
(za 2 ali 3 pravilne rešitve 1 točka, za 4 ali 5 pravilnih rešitev 2 točki, za 6 pravilnih
rešitev 3 točke, za 7 pravilnih rešitev 4 točke, za 8 pravilnih rešitev 5 točk)
5 točk
14. Po smislu, npr.:
Raba tolikšnega števila prevzetih besed NI ustrezna, saj je naslovnik širša javnost(, ki
ne razume vseh prevzetih besed)./saj je besedilo publicistično/namenjeno širši
javnosti (in tako pogosta raba prevzetih besed otežuje njegovo razumevanje).
(1 točka za podčrtavo, 2 točki za smiselno dopolnjeno poved, če je kandidat
podčrtal NI ustrezna)
15. a) SSKJ/Slovar slovenskega knjižnega jezika
Slovenski etimološki slovar/Etimološki slovar
b) 2./2
c) Po smislu, npr.: Disciplina v našem razredu je popustila.
č) (žarg.) ta profesor nima discipline
d) iz latinskega jezika/latinščine
NE

3 točke

(1)
(1)
(1)
(1 za vsebino + 1 za jezik)
(1)
(1)
(1)
8 točk
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16. Slovenija
Norveška
Francija
Amerika
Slovaška
Madžarska

5

slovenski/-a/-o
norveški/-a/-o
francoski/-a/-o
ameriški/-a/-o
slovaški/-a/-o
madžarski/-a/-o

(za 4, 5 in 6 pravopisno pravilnih rešitev 1 točka, za 7, 8 in 9 pravilnih rešitev 2 točki,
za 10 in 11 pravilnih rešitev 3 točke, za 12 pravilnih rešitev 4 točke)
4 točke
17.

osnovna oblika glagola

glagolski vid

vidski par (v kateri koli
obliki)

skočiti

dovršni

skakati

odskočiti

dovršni

odskakovati

(2 ali 3 pravilne rešitve 1 točka, 4 pravilne rešitve 2 točki, 5 pravilnih rešitev
3 točke, 6 pravilnih rešitev 4 točke; rešitev dovršen je neustrezna)

4 točke

18. štiri tisoč (evrov)
tisočpetstokrat (na leto)
prvo (svetovno prvenstvo)
dvesto šestdeset (km/h)
(1 + 1 + 1 + 1)

4 točke

19. zlaganje
sestavljanje
izpeljava/izpeljevanje
sklapljanje
(1 +1 + 1 + 1)

4 točke

20. Zares se je v svetu začelo s 1. svetovnim prvenstvom leta 2000.
/////////// ˜˜˜˜˜˜˜ ////////////// ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
(1 točka za pravilno podčrtan povedek in prislovno določilo kraja, 1 točka za prislovno
določilo načina, 1 točka za prislovno določilo časa, 1 točka za oba prilastka)
4 točke
21. Po smislu, npr.:
Lepo je, zares./Zares, bil je hraber./Zares, ti ga še ne poznaš./Tebi zares
verjamem./Zares pridem.
(2 točki za vsebinsko ustreznost in 1 točka za jezikovno pravilnost povedi)

3 točke
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22. S + S
S
S
(Vse ali nič.)

3 točke

23. Brez posnetkov sodniki ne morejo soditi.
(Neustrezno: Zaradi pomanjkanja posnetkov sodniki ne morejo soditi.)
Zaradi dramatičnosti posnetka/Zaradi dramatičnega posnetka je ekipa dobila dodatne
točke.
(Upoštevamo tudi drugačen besedni red.)
(1 točka za vsebinsko ustreznost in 1 točka za jezikovno pravilnost povedi)
(1 + 1) + (1 + 1)

4 točke

24. Ekipa Ruski medvedi, ki jo sestavljajo/katere člani so/v kateri so Klavdija Korošec,
Roberto Močnik in Tomaž Unuk, so trenutni državni prvaki v svobodnem letenju.
prilastkov odvisnik
(2 točki za pretvorbo v odvisni stavek in 1 točka za jezikovno pravilnost povedi;
1 točka za poimenovanje vrste odvisnika)

4 točke

25. Ne[,] oblečeni smo v kombinezon, ki je podoben delavskemu in ni niti v oblikovnem[ ] niti
v funkcionalnem smislu nič posebnega.
(1 + 1; vsak napačen popravek izniči enega pravilnega do 0 točk)
26.

2 točki

(s tem) športom

navezovanje z nadpomenko/nadpomenka

(v) svobodnem letenju

navezovanje s sopomensko besedno zvezo/s sopomenskim
izrazom (Upoštevamo tudi: s sopomenko/sopomenka.)

Freefly/freefly

navezovanje z dobesedno ponovitvijo/dobesedna ponovitev

(za vsako pravilno rešitev 1 točka)

6 točk
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27. Primer besedila:
Roberto Močnik/Janez Novak
Ankaranska 20
6000 Koper

(Koper, 10. 5. 2010)

Petrol, d. d.
Dunajska 110
1000 Ljubljana
(ZADEVA:) PROŠNJA ZA SPONZORSTVO
Spoštovani!
Sem član ekipe Ruski medvedi, ki se ukvarja s svobodnim letenjem – freeflyem. V imenu
naše ekipe vas prosim za sponzorstvo, saj zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne
moremo dobro trenirati, se udeleževati tekmovanj in kupiti ustrezne tekmovalne opreme.
Treningi in oprema so namreč zelo dragi (samo oprema za posameznega tekmovalca stane
okrog 4000 evrov), tudi startnine/štartnine za tekmovanja so zelo visoke.
Junija 2010 bo svetovno prvenstvo v svobodnem letenju v Kanadi in glede na dosedanje
uspehe – bili smo državni prvaki v naši disciplini – bi se lahko visoko uvrstili, vendar se
tekmovanja zaradi finančnih težav verjetno ne bomo mogli udeležiti. Z vašim prispevkom bi
nam omogočili udeležbo na prvenstvu. Za reklamo vašega podjetja bomo poskrbeli z napisi
na opremi in omembo sponzorstva na predstavitvah in v intervjujih.
Prosim vas, da razmislite o prednostih, ki jih nudi takšna promocija vašega podjetja v svetu,
in nas finančno podprete.
V upanju na ugoden odgovor vas lepo pozdravljam!/.
Roberto Močnik
(član ekipe Ruski medvedi)
(Koper, 10. 5. 2010)
Zgradba: do 7 točk
• naslov sporočevalca, naslovnika, kraj in datum pisanja – do 2 točki (2 točki za vse
popolne elemente na ustreznem mestu, 1 točka za 2 popolna elementa na ustreznem
mestu)
• poimenovanje besedilne vrste – 1 točka (upoštevamo tudi poimenovanje zadeve)
• (spoštljiv nagovor in) vljudnostni zaključek – 1 točka
• podpis z imenom (in navedbo članstva v ekipi) – 1 točka
• odstavčnost – 1 točka
• obseg – 1 točka (+/– 10 besed)
Vsebina: do 9 točk
• izrek prošnje in navedba predmeta prošnje – do 2 točki
• utemeljitev prošnje (stroški opreme, treningov in tekmovanj; dosedanji uspehi;
pričakovani uspehi) – do 4 točke
• predlog za reklamiranje sponzorja – do 2 točki
• za učinkovit zaključek – 1 točka
Slogovna ustreznost: do 4 točke
za vsako vrsto napak (natančnost, jedrnatost, ustreznost, koherenca, kohezija) odštejemo
1 točko do 0 točk
Jezikovna pravilnost: do 4 točke
za vsako napako odštejemo 1 točko do 0 točk

24 točk

