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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

4.

Naloga

3.

Naloga

2.

Naloga

1.

Naloga

3









Špele Kuralt
14. novembra 2014/14. 11. 2014
Panorama
bralcem časopisa/časnika Delo/Dela/rubrike
Panorama/Panorame

Po smislu, npr.:

Izhodiščno besedilo je bilo objavljeno prav novembra 2014
zaradi ponovnega predvajanja filma (Razdvojeno
srce)/obletnice predvajanja filma (Razdvojeno srce)/
zaradi projekta Razdvojeno srce …



O Ivanu (Pirečniku) in njegovi vrnitvi/O Ivanovi življenjski
zgodbi in vrnitvi domov/O vrnitvi Ivana (Pirečnika)/O vrnitvi
ukradenega otroka …
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zapisano (besedilo)
javno (besedilo)
neumetnostno (besedilo)

Točke Rešitev

2

Točke Rešitev

2

Točke Rešitev

2

Točke Rešitev

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Neustrezne rešitve:
O Ivanu Pirečniku/življenjska
zgodba/vračanje/boj za
vrnitev/ukradeni otrok

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1+1+1

Dodatna navodila

Enakovredno upoštevamo rešitve v
povedi in samostalniški besedni
zvezi.

Dodatna navodila

Dodatna navodila

2, 3 pravopisno pravilni vpisi 1 točka,
4 pravopisno pravilni vpisi 2 točki.

Dodatna navodila

M161-103-1-4

3

Skupaj

7.

Naloga

6.



Č
B

A

C
Po smislu, npr.:

ponazarja besedilo/dopolnjuje besedilo/pritegne bralca …











pripovedovanje
Dve od ponujenih treh možnosti:
raba preteklika
časovno sosledje/razmerje/zaporedje dogodkov/raba časovnih
prislovov/govori o minulih ali preteklih dogodkih
subjektivnost

3













NE
NE
DA
NE
DA
DA

Točke Rešitev

3

Točke Rešitev

1

5.2.

Naloga

2

Točke Rešitev

5.1.

Naloga

4

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

2, 3 pravilne rešitve 1 točka,
4, 5 pravilnih rešitev 2 točki,
6 pravilnih rešitev 3 točke.

Dodatna navodila

1 točka za način razvijanja teme,
1 + 1 točka za lastnosti, če je
navedel pripovedovanje.

Dodatna navodila

2, 3 pravilne povezave 1 točka,
4 pravilne povezave 2 točki.

Dodatna navodila

M161-103-1-4

Po smislu, npr.:

V Jugoslaviji so vrnitvi »izgubljenega sina« pripisovali velik
pomen, ker je to pomenilo možnost vrnitve še za ostale
ukradene otroke/ker so se s tem izboljšale možnosti za vrnitev
ostalih ukradenih otrok/ker je bil s tem priznan zločin nad
našimi otroki/ker je šlo za simbolično zmago/potrditev zmage
nad nacizmom …

10.

Naloga

Razdvojeno srce/(dve materi) dve domovini pa en sam
deček/dvakrat ukraden
Dejal je, da se mu je včasih zdelo, da je bil dvakrat ukraden.
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B
D
Po smislu, npr.:

Izhodiščno besedilo ne bi bilo primerno za prispevek v
turistični in/ali v propagandni oddaji, saj besedilo ne govori o
turističnih znamenitostih/naravnih znamenitostih oziroma ne
oglašuje/reklamira dogodkov./Besedilo za taki oddaji nima
primerne teme.



Točke Rešitev



1
2

9.2.

Skupaj



1

Točke Rešitev

3

Točke Rešitev

9.1.

Naloga

8.

Naloga

5

Dodatna navodila

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Neustrezni rešitvi:
dve materi/novi stari dom

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1
1
1 točka za vsebinsko ustrezen
odgovor, če je pravilno utemeljil vsaj
eno od obkrožitev + 1 točka za
jezikovno pravilnost odgovora.

Dodatna navodila

Dodatna navodila

2 točki za v celoti vsebinsko
Neustrezne rešitve:
ker se je domov vrnil eden od
ustrezen odgovor + 1 točka za
ukradenih sinov/zmaga nad
jezikovno pravilnost odgovora.
nacizmom/ker se je to redko zgodilo

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

M161-103-1-4

12.

3











nʾ/n
ijo
ən
stər
tstaṷ/ctaṷ

Točke Rešitev

7

Skupaj

Naloga

Nisem še videl vsega sveta./Vsega se je zavedal.



2

11.3.

ves

Polglasnik

srce, proces, razdvojeno





razdvojeno, petimi

Široki e

2

11.2.



Proces, spremljal,
svet, srce, leta

Ozki e



3

Točke Rešitev

11.1.

Naloga

6

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljiva rešitev:
Široki e

Proces

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

2 pravilna zapisa 1 točka,
3, 4 pravilni zapisi 2 točki,
5 pravilnih zapisov 3 točke.

Dodatna navodila

Pravilni vpis besede proces štejemo
samo enkrat.
2 pravilni rešitvi 1 točka,
3 pravilne rešitve 2 točki.
(Vsaka napačna rešitev izniči eno
pravilno do 0 točk.)
1 točka za pravilno uporabo
rodilnika + 1 točka za pravopisno
pravilnost povedi.

3, 4 pravilni vpisi 1 točka,
5, 6 pravilnih vpisov 2 točki,
7, 8 pravilnih vpisov 3 točke.
(Vsak napačen vpis izniči enega
pravilnega do 0 točk.)

Dodatna navodila
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3

7

13.3.

Skupaj

Skupaj

14.1.
14.2.

2
1
3

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve
Dodatna navodila

M161-103-1-4





B
subjektivno

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Dodatna navodila

fant od fare/zlata vreden fant/fant, kot se šika/fant, ki ga je bilo
treba z lučjo (pri belem dnevu) iskati/fant od sile/fant, da malo
takih/fant, ki ga ne srečaš na vsakem koraku
Po smislu, npr.:
Še sprejemljive rešitve:

dober/odličen/imeniten/vzoren fant
izjemen/izreden/čudovit/enkraten
Neustrezne rešitve:
v redu/super/priden/poseben/krasen
fant …
2 točki za vsebinsko ustrezen
Po smislu, npr.:

- Ne, saj je za publicistična besedila značilna pogosta raba
odgovor + 1 točka za jezikovno
stalnih besednih zvez.//saj je za publicistična besedila značilna
pravilnost odgovora.
slogovna živost/čustveno vpliva na bralca/dobesedno navaja
besede sestre Marice.
- Da, saj so slogovno nezaznamovane besedne zveze
naslovniku razumljivejše …



Točke Rešitev

2

13.2.

Naloga

2

Točke Rešitev

13.1.

Naloga

7

2

1
6

15.3.

15.4.

Skupaj

1
2

5./5
Po smislu, npr.:

Glagol je slogovno zaznamovan, saj je pred razlago pomena
zapisan slogovni kvalifikator ekspr./saj je uporabljen v
prenesenem pomenu.

dovršni

vreti/vre/je vrelo …

v Slovenskem etimološkem slovarju/v etimološkem slovarju



Točke Rešitev

15.1.
15.2.

Naloga

8

Neustrezna rešitev:
prenešen pomen

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1

1+1

1 za utemeljitev + 1 za jezikovno
pravilnost odgovora v eni povedi.

Dodatna navodila

M161-103-1-4



»Z mamo sva se takoj, ko sva se srečala, spet povezala,« je
dejal Ivan kot odrasel, »takoj sem čutil, da je tu moj dom, da
sem tu doma.«

Marica se je v svojo domovino/na/v svoj dom/rodno
domačijo/domači kraj vrnila šele sredi novembra 1945.





2

5

18.3.

Skupaj

18.2.







1

2

18.1.

Glagol: se je vrnila
Prislov: domov
Predlog: sredi
Členek: šele
-dom-

Točke Rešitev

4

Točke Rešitev

6

Procesa ni spremljal ves svet, v Sloveniji ni bilo protestov.
Za Ivana pa se jima ni bilo treba več/tako zelo truditi.



2
2



Noben časopis ni poročal o njegovi zgodbi.



2

Točke Rešitev



Naloga

17.

Naloga

Skupaj

16.

Naloga

9

Še sprejemljiva rešitev:
dom-/dom
Še sprejemljive rešitve:
v domovino/na dom/domačijo/k
domačim

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljiva rešitev:
potruditi

Še sprejemljiva rešitev:
Niti en časopis …

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1 točka za ustrezno nadomestitev s
sopomensko predložno
samostalniško besedno zvezo + 1
točka za pravopisno pravilno poved.

2, 3 pravilni vpisi 1 točka,
4 pravilni vpisi 2 točki.

Dodatna navodila

2 točki za ustrezno pretvorbo povedi
v zahtevano obliko premega govora
(besedni red je v spremnem stavku
in v dobesednem navedku lahko
tudi drugačen)
+ 1 točka za narekovaje
+ 1 točka za ostalo pravopisno
pravilnost.

Dodatna navodila

1 za vsebinsko ustrezno zanikanje
celotne povedi + 1 za jezikovno
pravilnost.

Dodatna navodila

M161-103-1-4

6

Skupaj

21.

Naloga

20.



pa
protivno

NE
Po smislu, npr.:

Naslov ni pravopisno pravilno zapisan, saj bi morala pred
(protivnim veznikom) pa stati vejica.







C
D

6

izpeljanka
sestavljenka

zloženka
izpeljanka
zloženka





otročji







izpeljanka





tak, ki je/ki se
vede/obnaša kot
otrok/tak/takšen kot
otrok

otrokov
tak, ki je od otroka

tak, ki ni za otroka/ki
neotroški
ni videti kot otrok/ki ni
otroški

otrokoljub
kdor ljubi otroka

majhen/ljubek otrok
otročič

otroškovarstven/ tak, ki je za varstvo
otrokovarstven
otroka

Vrsta tvorjenke

Skladenjska podstava

Tvorjenka

Točke Rešitev

2

Točke Rešitev

4

19.2.

Naloga

2

Točke Rešitev

19.1.

Naloga

10

Še sprejemljiva rešitev:
otrokoljubec

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1 točka za vsaki 2 pravilni rešitvi.

Dodatna navodila

1+1

Dodatna navodila

1
2 točki za vsebinsko ustrezen
odgovor + 1 točka za jezikovno
pravilnost odgovora.

1+1

Dodatna navodila

M161-103-1-4

5

Skupaj

23.

Naloga



2

22.2.

5



S
\ 2 /

S
S+S+S
prilastkov (odvisnik)
predmetni (odvisnik)
predmetni (odvisnik)
predmetni (odvisnik)

S
2 /

¨¨¨¨

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Enakovredno upoštevamo tudi
rešitev, če je pred ameriškim
sodiščem v Nemčiji podčrtano kot
prislovno določilo s prilastkoma.

¨¨¨¨ ¨¨
sodiščem v Nemčiji.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Dodatna navodila

1 + 1 točka za 2 ustrezni
poimenovanji odvisnikov.

3 točke za pravilen zapis S-strukture

Dodatna navodila

Vsak v celoti pravilno podčrtan
stavčni člen po 1 točka, pravilno
podčrtan drugi predmet 2 točki.

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

M161-103-1-4

Mama Pavla je zanj bíla hud boj pred ameriškim

Točke Rešitev









3

Točke Rešitev

22.1.

Naloga

11

25.

Naloga

4

Svojilni pridevnik



Ivan/Dieter

Ivan/Dieter

mama (Pavla)

Ivan/Dieter









ne bi izvedel

zanj

ta

sinom









z osebno glagolsko
obliko
z (osebnim/
samostalniškim)
zaimkom/s
pozaimljanjem
z (kazalnim/
pridevniškim) zaimkom/
s pozaimljanjem
z nadpomenko/s
sopomenko

Izpis besede/besedne Način, s katerim je
zveze, na katero se
poimenovana ista prvina
izrazi nanašajo
predmetnosti


Dieter
Dietrov

Marica
Maričin

Goričar
Goričarjev

podaljševanje/daljšanje/podaljšanje (osnove) z -j-, preglas

Osebno lastno ime

Frankfurt
Jesenice
Auschwitz

frankfurtski
jeseniški
auschwiški




Vrstni pridevnik

Zemljepisno lastno ime

Točke Rešitev

2
5

24.2.

Skupaj

3

Točke Rešitev

24.1.

Naloga

12

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1 točka za vsaka 2 pravilna vpisa.

Dodatna navodila

1+1

2, 3 pravopisno pravilni vpisi 1 točka,
4, 5 pravilnih vpisov 2 točki,
6 pravilnih vpisov 3 točke.

Dodatna navodila

M161-103-1-4
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Prazna stran

M161-103-1-4

Primer besedila

dogodka ne zamudite.

S številnimi originalnimi dokumenti vam bomo Ivanovo zgodbo še nazorneje približali, zato

Ivana Pirečnika so leta 1942 nasilno ločili od matere, pozneje pa sta ga posvojila zakonca Sirsch iz Nemčije.
Sedem let po koncu vojne se je Ivan po razsodbi ameriškega sodišča vrnil v domovino. O tem so poročali
številni domači in tuji mediji. Ivan se je na svoj novi stari dom kmalu navadil, ni pa pozabil svoje nemške
družine in prijateljev.

Projekt Razdvojeno srce osvetljuje zgodbe ukradenih otrok, ki so bile dolga leta zamolčane.

ki bo v sredo, 15. junija 2016, ob 18. uri
v prostorih Mestne knjižnice Šoštanj.

v okviru projekta Razdvojeno srce
vabi
na ogled dokumentarnega filma in razstave o
Ivanu Pirečniku, ukradenem otroku med drugo svetovno vojno,

Občina Šoštanj

26.

Naloga

14

M161-103-1-4

26.

Naloga

Skupaj

Skupaj

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

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

smiselna razporejenost besedila (npr. členjenost)

obseg (+/– 10 besed)









1

1

1

1

omemba originalnih dokumentov



do 3

1

3
do 5

5

19

Skupaj

Skupaj

Skupaj

do 3

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

trije ključni življenjski dogodki



1



izrek vabila na koncu (Lepo vabljeni/ne zamudite dogodka …)



6

kraj in čas prireditve



1

5

navedba sporočevalca



Merila

1

Točke

Skupno število točk izpitne pole 2: 120

15

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.

100–130 besed, odmik največ 10 besed

Dodatna navodila

M161-103-1-4

