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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.

Splošna navodila

Razčlemba izhodiščnega besedila

IZPITNA POLA 2

2

Tjaša Zajc
bralci Mladine/bralci revije/časopisa Mladina

16. 8. 2013, Mladina

Povezovanje













Po smislu, npr. Razlog za nastanek besedila je nova civilna
pobuda Zelemenjava.

2

2

4

4.2.

Skupaj







Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljiva rešitev:
Obvestiti/seznaniti/predstaviti

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Po smislu, npr. (blagovna) menjava semen/vrtnin/Zelemenjava Neustrezni rešitvi:
in solidarnost med ljudmi
predstavitev/opisovanje
Zelemenjave
B
Č

Točke Rešitev

2

Dodatna navodila

M141-103-1-4

1+1

Dodatna navodila

1 točka za vsebinsko ustreznost in
1 točka za jezikovno pravilnost
odgovora v eni povedi.

Dodatna navodila

Dodatna navodila

1 točka za 2 in 3 pravopisno
pravilne odgovore,
2 točki za 4 pravopisno pravilne
Ljubljana/št. 33/str. 63, če je napisal odgovore.
bralci Mladine
Še sprejemljive rešitve:
bralci rubrike Povezovanje

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Po smislu, npr. Poimenovanje rubrike je povezano z
Še sprejemljiva rešitev:
družbenimi pobudami, društvi in s povezovanjem med ljudmi. Izhodiščno besedilo govori o
povezovanju med ljudmi, zato je
naslov rubrike Povezovanje.

Točke Rešitev

2

Točke Rešitev

2

Točke Rešitev

4.1.

Naloga

3.

Naloga

2.

Naloga

1.

Naloga

3

6.







B
A
javno obvestilo

4



Izhodiščno besedilo je publicistično / neumetnostno / duhovito
pisan sestavek / enogovorno / javno / reklama / znanstvena
razprava / predstavitev združenja / strokovno poročilo / potopis
/ reportaža / pritožba / poetično besedilo / parodija /
prikazovalno besedilo / komentar / govorjeno besedilo.

Točke Rešitev

5

Skupaj

Naloga

1
2
2

Točke Rešitev

5.1.
5.2.
5.3.

Naloga

4

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljivi rešitvi:
obvestilo/javno vabilo

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1 točka za 2 pravilna odgovora,
2 točki za 3 in 4 pravilne odgovore,
3 točke za 5 pravilnih odgovorov,
4 točke za 6 pravilnih odgovorov.
Vsaka napačna podčrtava izniči
1 pravilno rešitev do 0 točk.

Dodatna navodila

Dodatna navodila
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Po smislu, npr. V Veliki Britaniji gostinci v zameno za
zelenjavo ponudijo kakšen kozarček vina ali recept za pripravo
zelenjave, pri nas pa je zelemenjava družabni
dogodek/Zelemenjava solidarnostno/socialno naravnana.

3

3

6

9.2.

Skupaj

























[u̯]
[š]
[pǝr]
[u̯š]
[u/w]
[pǝr]
ozki o
široki e
ozki e
polglasnik
široki o
ozki e

Točke Rešitev

3

Točke Rešitev

5

Točke Rešitev

9.1.

Naloga

8.

Naloga

7.

Naloga

5

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1 točka za 2 pravilna odgovora.

1 točka za 2 pravilna odgovora.

Dodatna navodila

1 + 1 točka za vsebinsko ustrezen
odgovor,
1 točka za jezikovno pravilnost
odgovora v eni povedi, če je za
vsebino dobil vsaj 1 točko.

Dodatna navodila

1 točka za 4 pravilne odgovore,
2 točki za 5 pravilnih odgovorov,
3 točke za 6 pravilnih odgovorov,
4 točke za 7 pravilnih odgovorov,
5 točk za 8 pravilnih odgovorov.

Dodatna navodila
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7

Skupaj

1
3

2

2

1
9

12.3.

12.4.

12.5.

Skupaj

Velikobritančev

velike (družine) / Velika (Britanija)
Po smislu, npr. Velika Britanija pomeni vrsto in ne
kolikosti/količine, razsežnosti.





samooskrbe, samozavest
zloženki















iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika/SSKJ

Zelo radi imamo zelenjavo

Po smislu, npr. S frazemom je želel dodati besedilu
živost/vzbuditi pozornost pri bralcih.

3./3
zaznamovana
pog., ekspr./pog./ekspr.
frazeološko gnezdo

Točke Rešitev

3

12.1.
12.2.

Naloga

11.







Točke Rešitev

2

10.3.

Naloga

2
3

Točke Rešitev

10.1.
10.2.

Naloga

6

Še sprejemljiva rešitev:
Imamo veliko slo po zelenjavi

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljivi rešitvi:
Velike je kolikostni/lastnostni/
kakovostni pridevnik,Velika je vrstni
pridevnik./
V prvem primeru (velike) izraža
velikost družine, v drugem (Velika) pa
veličino/velikost/pomembnost države.
Neustrezna rešitev:
samo vprašalnici kakšen/kateri
Še sprejemljiva rešitev:
Britančev

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1 točka za vsebinsko ustrezen
odgovor,
1 točka za jezikovno pravilnost
odgovora v eni povedi.
1 točka za vsebinsko ustreznost in
1 točka za veliko začetnico.

1
1
1

Dodatna navodila

1+1
1

Dodatna navodila

2 točki za pravopisno pravilno
tvorjenko.

1+1
1 + 1 za vsebinsko ustrezen
odgovor,
1 točka za jezikovno pravilnost
odgovora v eni povedi, če je za
vsebino dobil vsaj 1 točko.

Dodatna navodila
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15.

Naloga

14.

Naloga

13.

Naloga
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je potekala
so postavili
so se zgnetli
si izmenjajo
je zraslo
se povezujejo

Izpis glagolov



Glagolski čas izpisanega
glagola

pretekli čas/preteklik/pret.

pretekli čas/preteklik/pret.

pretekli čas/preteklik/pret.

sedanji čas/sedanjik/sed.

pretekli čas/preteklik/pret.

sedanji čas/sedanjik/sed.

odstranjevati polže/plevel

Slogovno nezaznamovana besedna
zveza

npr. delati na vrtu, na njivi, na
zemlji/vrtnariti

elegantne/meščanske gospe

posebni/skromni/preprosti možje

Glagolski vid
izpisanega glagola

nedovršni/nedov.

dovršni/dov.

dovršni/dov.

dovršni/dov.

dovršni/dov.

nedovršni/nedov.

gospe v čevljih z visokimi petami
bosonogi možje (z dolgimi
bradami)
boriti se s polži/plevelom

Izpis slogovno zaznamovane
besedne zveze

umažejo roke s prstjo

Točke Rešitev

6

Točke Rešitev

5

Točke Rešitev

Dodatna navodila

1 točka za 3 in 4 pravilne odgovore,
2 točki za 5 in 6 pravilnih
odgovorov,
3 točke za 7 pravilnih odgovorov,
4 točke za 8 pravilnih odgovorov,
5 točk za 9 pravilnih odgovorov.

Dodatna navodila

Še sprejemljiva rešitev:
nedovršnik/dovršnik

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1 točka za 2 pravilni opredelitvi.

Dodatna navodila

1 točka za 2 pravilna izpisa +
Še sprejemljive rešitve:
1 + 1 + 1 + 1 za sopomenko.
najdejo skupno točko skupni interes
zanimanja
pozitivno razpoloženje bilo je veselo
je vladalo
(razpoloženje)
obujati blagovno
ponovno uvajati/
menjavo
vzpostaviti blag.
menjavo
Še sprejemljiva rešitev:
posebneži

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

M141-103-1-4

1

Skupaj

17.

Naloga

8

4

4

···············································

kraja

Po smislu, npr. V tujini so v preteklosti razvili že več kreativnih
rešitev, da bi uporabili presežke pridelanega sadja in
zelenjave./Za uporabo presežkov pridelanega sadja in
zelenjave so v preteklosti v tujini razvili že več rešitev, ki so
bile kreativne.
namerni odvisnik/namerni odvisni stavek/namerni
dopolnjevalni stavek/prislovnodoločilni odvisnik//prilastkov
odvisnik …

časa

v preteklosti v tujini razvili že več kreativnih rešitev.
////////////////////////////////////// //////////////////// ~~~~~
················

vzroka/namena

Za uporabo presežkov pridelanega sadja in zelenjave so
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ~~

časovni (odvisnik)
Po smislu, npr. V ljubljanskem parku Tabor je prvič potekala
Zelemenjava in začetnih nekaj minut je bilo naravnost čudnih.
vezalno (priredje)
Možne so tudi pretvorbe v posledično/pojasnjevalno/protivno
priredje.
vzročni (odvisnik)

Po smislu, npr. Težko pridelane hrane ne mečejo proč, zato so
veseli.
posledično (priredje)













Točke Rešitev

9



2

16.2.

Skupaj





6

Točke Rešitev

16.1.

Naloga

8

Še sprejemljiva rešitev:

Veseli so, saj težko pridelane
hrane ne mečejo proč.

pojasnjevalno (priredje)

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljiva rešitev:
že je lahko tudi podčrtan kot
predmet (s prilastkom)

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1 + 1 točka za opredelitev vrste
odvisnika,
1 + 1 točka za vsebinsko ustrezno
pretvorbo,
1 + 1 točka za jezikovno pravilno
pretvorbo,
1 + 1 točka za poimenovanje vrste
priredja, če je tvoril ustrezno poved.

Dodatna navodila

1 točka za vsebinsko ustrezen
odgovor,
1 točka za jezikovno pravilnost
odgovora v eni povedi,
1 točka za vrsto odvisnika.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 za v celoti pravilno
podčrtan stavčni člen,
1 točka za poimenovanje vseh 3
prislovnih določil.

Dodatna navodila
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Skupaj

20.

Naloga

Skupaj

19.

Naloga

Skupaj

18.

Naloga

9



5

S

Po smislu, npr. Zelemenjava je (stvarno) lastno ime/ime
združenja/dogodka/prireditve.



2

4

1

3

krajevno/prostorsko
pripovedovanje







časovno
časovno



Točke Rešitev

3

JE



1

S+S+S+S

K sodelovanju v pobudi, ki obuja blagovno menjavo, so
vabljeni vsi, ki si v prostem času radi umažejo roke s prstjo,
pulijo plevel, zalivajo rastline in jim nato zraste preveč kakšne
zelenjave.
S-struktura:
S
S
2/
\2/

Točke Rešitev

7



2

Točke Rešitev

Še sprejemljive rešitve:
časovni odvisnik/časovno podredje
naštevalno razmerje/vezalno
priredje
krajevni odvisnik/krajevno podredje

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljiva rešitev:
naziv dogodka/ime organizacije
Neustrezna rešitev:
poimenovanje združenja/dogodka

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1 + 1 + 1 za pravilno opredelitev
razmerja,
1 točka za poimenovanje načina
razvijanja teme.

Dodatna navodila

1 točka za pravilno obkrožitev,
1 točka za vsebinsko ustrezen
odgovor, 1 točka za jezikovno
pravilnost v eni povedi, če je
obkrožil JE.

Dodatna navodila

1 točka za pravilno ugotovljeno
število stavkov + 4 za pravilno
S-strukturo.

1 + 1 za ugotovitev napačne rabe
dveh vejic.
Napačna rešitev izniči pravilno.

Dodatna navodila
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Primer besedila

Civilna pobuda Zelemenjava

Vabljeni!

Dogajanje bo popestril tudi priznani kuhar Janez Bratož, ki bo čaral s pridelki z naših vrtov.

Namen naših srečanj je izmenjava vrtičkarskih pridelkov (semen, sadja, zelenjave …), vendar
se lahko našega srečanja udeležijo tudi tisti, ki nimajo vrta. Namesto vrtnin lahko s sabo
prinesete kozarčke za vlaganje ali kakšno domačo specialiteto, saj je bistvo našega gibanja
druženje in solidarnost. Na piknik še posebej vabimo družine s predšolskimi otroki, saj smo
med drugim pripravili kreativne delavnice za otroke in izobraževanje o pravilnem ločevanju
odpadkov.

ki bo 24. avgusta 2013 od 13. do 17. ure
v parku Tabor v Ljubljani.

ZELEMENJAVNI PIKNIK,

Vabimo vas na velik

Dragi vrtičkarji in drugi dobri ljudje!

Civilna pobuda Zelemenjava

Javno vabilo

21.

Naloga

10

M141-103-1-4

21.

Naloga

Skupaj

Skupaj

smiselna razporejenost besedila (npr. členjenost)

obseg (+/– 10 besed)







1

1

1

1

opredelitev pomena zelemenjavnega dogodka/gibanja Zelemenjave

vsaj 2 dejavnosti, ki bi pritegnili ciljno publiko (družine s predšolskimi otroki)





1

1

do 2

4
do 5

5

20

Skupaj

Skupaj

Skupaj

do 4

Npr. ustreznost (knjižnost, vikanje …), koherenca (ustrezna pomenska
povezanost povedi), kohezija (uporaba ustreznih besed za izražanje
ponovljenega podatka …)

tema dogodka



1



izrek vabila na koncu (Lepo vabljeni/Pridite vsi ljudje dobre volje …)



6

kraj in čas prireditve



1

5

poimenovanje besedilne vrste (oz. uporaba besedne zveze Vabimo vas na
začetku besedila)



likovna oblikovanost besedila (različna velikost črk, različni tipi črk, likovni
elementi …)

navedba sporočevalca (aktivist gibanja Zelemenjava/Civilno gibanje Zelemenjava)



Merila

1

Točke

Skupno število točk izpitne pole 2: 120

11

Zgradba

Vsebina

Slogovna
ustreznost

Jezikovna
pravilnost

Če besedilo ne dosega 50 besed, jezikovno
pravilnost točkujemo z do 2 točkama.
Za vsako napako odštejemo 1 točko do 0 točk.

Če je besedilo napisano z deli uradnega vabila, se
za vsak del odšteje 1 točka do 0 točk.
Če besedilo ne dosega 50 besed, slogovno
ustreznost točkujemo z do 2 točkama.
Za vsako vrsto napak odštejemo 1 točko do 0 točk.

naslov prireditve

Dodatna navodila
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