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3.

Naloga

2.

Naloga

1.

Naloga



ob razglasitvi/dodelitvi Nobelove nagrade za
književnost/literaturo (za leto 2016/Bobu Dylanu)

2





raziskovalni
tematski

Dodatna navodila

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1+1

Dodatna navodila

Dodatna navodila

1+1
Še sprejemljiva rešitev:

ob podelitvi Nobelove nagrade za
književnost (za leto 2016)
Neustrezna rešitev:

ob prevodu dveh del Boba Dylana

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Po smislu, npr.:
Še sprejemljivi rešitvi:


upravičenost Nobelove nagrade (za književnost) Bobu
izbor Dylana za Nobelovo
Dylanu/razlogi za dodelitev Nobelove nagrade (za književnost)
nagrado (za književnost)/Bob
Bobu Dylanu
Dylan – Nobelov nagrajenec

Točke Rešitev

2

Točke Rešitev

2

Točke Rešitev

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
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6.

Naloga

5.

Naloga

4.

Naloga

3

Po smislu, npr.:

To pomeni, da se bo popularna poezija izenačila z drugimi
vrstami umetnosti/da se tudi popularna poezija/tovrstno
literarno ustvarjanje umesti med pravo/visoko/resno
umetnost/da dobi vsesplošno kredibilnost.

Po smislu, npr. tri od:

avtorsko inovativen

njegova poezija je besedno močna

ni samo pevec popularne glasbe, ampak tudi pesnik

je eden največjih živečih pesnikov

tudi njegove popevke niso običajne, ampak so nekaj več/se
približujejo pravi umetnosti

povprečje njegovega opusa sodi med visoko umetnost

tudi strokovnjaki ga priznavajo kot pomembnega pesnika

že desetletja ga na univerzah obravnavajo kot pesnika

znal je (umetniško prepričljivo) povezati poezijo z glasbo in
obratno

2



naklonjen, Po smislu, npr.: saj ima o njegovem ustvarjanju
dobro mnenje/ceni njegovo poezijo/meni, da sodi njegova
poezija med visoko umetnost/ga (po)hvali

Točke Rešitev

3

Točke Rešitev

3

Točke Rešitev

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Neustrezna rešitev:

povprečje njegovega opusa zdrži
umestitev na najvišji Parnas

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1 točka za podčrtavo + 1 točka za
vsebinsko ustrezno pojasnilo, če je
kandidat podčrtal naklonjen

Dodatna navodila

1+1+1

Dodatna navodila

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

Dodatna navodila
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H
B
Č
K
E
G
C
J
F
L

3

2

5

8.2.

Skupaj

Po smislu, npr.:

Ker je to uveljavljen glasbeni izraz./Da je besedilo bolj
avtentično.

rock’n’roll

je uveljavljen glasbeni izraz/je mednarodni glasbeni izraz/je
glasbeni izraz, ki ga ne podomačujemo

Točke Rešitev

5

Točke Rešitev

8.1.

Naloga

7.

Naloga

4

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

2 točki za vsebinsko ustrezen
odgovor + 1 točka za jezikovno
pravilnost odgovora
1 + 1, če je kandidat izpisal pravilno
citatno besedo

Dodatna navodila

za 3 in 4 pravilne odgovore 1 točka,
za 5 in 6 pravilnih odgovorov 2 točki,
za 7 in 8 pravilnih odgovorov 3 točke,
za 9 pravilnih odgovorov 4 točke in
za 10 pravilnih odgovorov 5 točk

Dodatna navodila

M182-103-1-4

6

Skupaj













prevesti/prevajati
govorilo se je na skrivaj/potiho/po tiho/potihoma se je govorilo
vsiljevati se/siliti se
razgledan
od nekdaj/od zdavnaj/(že) zelo dolgo
sočnost

6

3

9

10.1.

10.2.

Skupaj







(je ena) plat medalje
ena stran/en zorni kot/en vidik/eno stališče
(so se nekateri) zidovi (končno) podrli
so se odpravile nekatere ovire/omejitve/ni več ovir
(so dali nagrado) nekomu z druge strani ceste
nekomu drugačnemu/drugače mislečemu
JE, saj je odnos intervjuvanca do teme subjektiven, besedilo
pa je publicistično.

Točke Rešitev

2

9.2.

Naloga

4

Točke Rešitev

9.1.

Naloga

5

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Neustrezni rešitvi:

govorilo se je/šušljalo se je
Še sprejemljiva rešitev:

izobražen

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1 točka za pravilno obkrožitev + 1 +
1 točka za vsebinsko ustrezno
pojasnilo, če je kandidat obkrožil JE

1 + 1 za podčrtavo frazema in
razlago

Dodatna navodila

2 pravilna odgovora 1 točka,
za 3 pravilne odgovore 2 točki,
za 4 pravilne odgovore 3 točke,
za 5 pravilnih odgovorov 4 točke

Dodatna navodila
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1

3

11.3.

Skupaj

13.

Naloga

12.

iz Slovenskega etimološkega slovarja (Marka Snoja)/
iz etimološkega slovarja
prevzeta

Po smislu, npr.:

pretehtati/(je) pretehtala/je bila odločilna/je odločila/je imela
večjo moč/je bila pri odločitvi pomembnejša











vsekakor
zagotovo/seveda/zares/prav gotovo
bržčas
najbrž/verjetno/mogoče
zlasti
predvsem

2







C
A
B

Točke Rešitev

3

Točke Rešitev

1

11.2.

Naloga

1

Točke Rešitev

11.1.

Naloga

6

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljiva rešitev:

še posebej

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

za 2 pravilna odgovora 1 točka,
za 3 pravilne odgovore 2 točki

Dodatna navodila

za dve pravilni rešitvi 1 točka

Dodatna navodila

Dodatna navodila
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Skupaj























2

2

3

7

15.1.

15.2.

15.3.

Skupaj

lastnostni (pridevnik)

kazalni (zaimek)

veseli
Po smislu, npr.:

To me zelo veseli./Veselim se srečanja z vami.





radostni/radosten
žalostni/žalosten









veseli



tisti

SAMOSTALNIŠKA BESEDA: pesniki, šestdesetih, Gingsberg
PRIDEVNIŠKA BESEDA: povezan, sočasnimi
GLAGOL: je, bil, je
PRISLOV: tesno
PREDLOG: s
VEZNIK: kot
ČLENEK: tudi
MEDMET: zidovi
daljšanje osnove (z -ov- v dvojini in množini)
P/prevajalec
izpad polglasnika (od rod. ed. dalje)/preglas
(o) nobelovcu izpad polglasnika (od rod. ed. dalje)/preglas

Točke Rešitev

4

14.2.

Naloga

3

Točke Rešitev

14.1.

Naloga

7

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1 točka za obkrožitev naglasnega
mesta + 1 točka za vsebinsko
ustrezno poved + 1 točka za
jezikovno pravilnost povedi

1 + 1 za pravilni stolpec ali 1 točka
za izpis pravilnih besed
izpis posamostaljenega zaimka to
ob izpisanem zaimku tisti
zanemarimo
1+1

Dodatna navodila

1 točka za izpis vseh treh
samostalnikov, 1 + 1 + 1 točka za
opis posebnosti

za 4 pravilne vpise 1 točka

Dodatna navodila
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18.

Naloga

17.

Naloga

16.

Naloga

8









dovršni/dov.
nedovršni/nedov.
dovršni/dov.
nedovršni/nedov.











izpeljava
izpeljava
zlaganje
sklapljanje
sestavljanje

4













premikati
omeniti
izenačevati
vzeti

Poezije po mojem ni treba popularizirati zaradi (njene)
samosvojosti.
prislovno določilo (vzroka)

Točke Rešitev

5

Točke Rešitev

4

Točke Rešitev

Še sprejemljivi rešitvi:

Zaradi samosvojosti poezije po
mojem ni treba popularizirati.

Zaradi samosvojosti poezije je po
mojem ni treba popularizirati.

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

2 točki za pravilno pretvorbo +
1 točka za jezikovno pravilnost
povedi + 1 točka za pravilno
poimenovanje stavčnega člena
(prislova zelo ni treba pretvoriti)

Dodatna navodila

1+1+1+1+1

Dodatna navodila

za 2 pravilni rešitvi 1 točka

Dodatna navodila
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5

Skupaj

20.







Je Nobelova nagrada za literaturo, ki je (bila) dodeljena/ki so
jo dodelili Bobu Dylanu, za vas presenečenje?
prilastkov (odvisnik)

polstavek

6

Po smislu, npr:

, saj so vsi glasovali zanj./, saj so vsi menili, da je najboljši

, da bi poudarili pomen njegovega dela

niti je ni uglasbil (pretvorba obvezno z osebno glagolsko
obliko)

, čeprav/kljub temu da/četudi si jo je zaslužil

, kdor želi

ali plesali

Točke Rešitev

4

19.2.

Naloga

1

Točke Rešitev

19.1.

Naloga

9

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 točka za vsako
vsebinsko ustrezno in pravopisno
pravilno dopolnitev povedi

Dodatna navodila

2 točki za vsebinsko ustrezno
pretvorbo + 1 točka za jezikovno
pravilnost povedi + 1 točka za
pravilno poimenovanje odvisnega
stavka

Dodatna navodila

M182-103-1-4

8

Skupaj

23.

Naloga

22.

B
C
Po smislu, npr.:

Rekel je, da pride, ko bo ura dvanajst, in nam vse pove./Nismo
vedeli, ali naj počakamo, da se vrne, ali naj odidemo.







Predstavnik Akademije je odločitev, da Nobelovo nagrado
podelijo Bobu Dylanu, utemeljil s tem, da ga je poimenoval za
»enega največjih živečih pesnikov«. Tudi prevajalčevo mnenje
o Dylanovi poeziji je dobro, meni, da je bil Dylan dovolj
sposoben in inteligenten, da je znal ugotoviti , kje so
pomanjkljivosti popularne kulture.

4





Bob Dylan je/bo decembra prejel Nobelovo nagrado za
književnost.
Nobelovo nagrado za književnost je/bo decembra prejel Bob
Dylan.

Točke Rešitev

5

Točke Rešitev

4

21.2.

Naloga

4

Točke Rešitev

21.1.

Naloga

10

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

Še sprejemljive/delno pravilne/
neustrezne rešitve

1 točka za vsebinsko ustrezno
poved + 1 točka za pravopisno
pravilnost povedi

Dodatna navodila

za dva popravka 1 točka; vsak
napačen popravek izniči enega
pravilnega do 0 točk

Dodatna navodila

3 točke za vsebinsko ustrezno
poved + 1 točka za pravopisno
pravilnost povedi

2+2

Dodatna navodila
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Prazna stran

M182-103-1-4

Primer besedila

v petek, 19. maja 2017, ob 19. uri v knjižnici šole.

pisateljski večer

na

VABI

Vljudno vabljeni na večer pristne umetniške besede!

Tema pogovora bo prevajanje poezije in pesništvo Boba Dylana, Nobelovega nagrajenca za književnost za leto 2016.

Gost večera bo pesnik in prevajalec Matej Krajnc, dober poznavalec angleške in ameriške književnosti. Pogovor z njim bo vodila Andreja Novak.

KULTURNO DRUŠTVO LIRA
GIMNAZIJA NOVA GORICA

Po smislu, npr.:

24.

Naloga

12

M182-103-1-4

24.

Naloga

Skupaj

Skupaj





1

1

1



1

do 2

3
do 5

5
18

Skupaj

Skupaj

do 3

Skupaj





6

Sodelujoči



2

Npr. jedrnatost (ločitev bistvenega od nebistvenega), ustreznost (zborni jezik,
slogovno nezaznamovano besedišče), koherenca (jasno izražanje logičnih
razmerij, ustrezna pomenska povezanost povedi), kohezija (uporaba ustreznih
besed za izražanje ponovljenega podatka …), ustrezna raba glagolskega časa

Učinkovit poziv na prireditev

Tema pogovora



Kraj in čas pogovora

Obseg besedila (+/- 10 besed)

1

4

Poimenovanje besedilne vrste/izrek vabila



Likovna oblikovanost besedila (različna velikost črk, različni tipi črk, likovni
elementi, npr. logotip …) in odstavčnost

Navedba sporočevalca



Merila

1

Točke

Skupno število točk izpitne pole 2: 120

13

Zgradba

Vsebina

Slogovna
ustreznost

Jezikovna
pravilnost

Za vsako napako odštejemo 1 točko do 0 točk.
Če besedilo ne obsega 25 besed, jezikovno
pravilnost točkujemo z do 2 točkama.

Za vsako sestavino uradnega besedila odštejemo
1 točko do 0 točk.
Za vsako vrsto napak odštejemo 1 točko do 0 točk.
Če besedilo ne obsega 25 besed, slogovno
ustreznost točkujemo z 1 točko.

Dodatna navodila

M182-103-1-4

