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REŠITVE
a
b
Po smislu, npr.: nenavadno odkritje iz bronaste
dobe/odkritje najstarejše igrače, barbika iz
bronaste dobe …
NE
DA
NE
DA
a, b, č, d
Po smislu, npr.: Najstarejšo igračo je
poimenoval barbika, ker je tako ime punčki
današnjih otrok.
c
širši, preprosto, zapisano, prikazovalno
b
a
(naj) bi bila
žal
b
po vsej verjetnosti
A odkritje
B pečat žig
Po smislu, npr.: Viške, ki so nastajali pri
menjavi blaga, so zapisali. / Če niso blaga
zamenjali enakovredno, so razliko zapisali.
bržčas, punčka, dandanes, posodica
punčka, posodica
s Paolom Orsijem
Paola Orsija
Sebastiana Tuse/Tusa
s Sebastianom Tuso/Tusom
leseno telo
punčkina glava
tisočosemstodevetinpetdesetega leta
leta tisoč devetsto petintrideset
viden, vidnejši, najvidnejši
star, starejši, najstarejši
majhen, manjši, najmanjši
Po smislu, npr.: … so to zemljepisna lastna
imena.
Po smislu, npr.: Ploščica zaznamuje majhnost.
/ Pridevnik majhen je odveč.
Našli so štiricentimetrsko glavo punčke.
Izkopavanje je bilo oteženo, saj je področje
težko dostopno.
Poleg ostankov igrače so našli tudi posodice.
V bronasti dobi so bile na Siciliji drugačne
življenjske razmere.
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TOČKOVNIK

4
4
2 (1 točka za pravilno poved)
1
4
1
1
2
1
1
1
1
2 (1 točka za pravilno poved)
1
1
4
2
2
3 (1 točka za obe obliki)
1
2 (1 točka za pravilno poved)
4 (vsaka pravilno popravljena poved 1
točka)
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24.

3

Prvine besedilne vrste (8)
naslov sporočevalca
naslov naslovnika
kraj in datum
ime besedilne vrste
nagovor
izrek prošnje in utemeljitev
pozdrav
podpis in navedba funkcije

1
1
1
1
1
1
1
1

Jezikovna pravilnost (2)

2 (3 napake = - 1t)

Slogovna ustreznost (2)
(vikanje, vljudnostni izrazi, prostorska
razporeditev delov besedila, formalni ogovor
ipd.)

2
12

Primera prošnje:
Srednja turistična šola
Pomorščakova 37
6000 Koper

Koper, 16. 9. 2004

Arheološki inštitut
Muzejski trg 22
6000 Koper
Prošnja
Spoštovani!
Na naši šoli izdajamo časopis, ki spremlja tudi dogajanje v domačem kraju in okolici. Ker sem izvedel,
da ste na gradbišču nove ceste odkrili zanimivo nahajališče predmetov iz bronaste dobe, bi rad
napisal članek o tem. Da bi bil prispevek čim boljši, vas prosim, če bi lahko spremljal delo vaših
arheologov.
Upam, da boste mojo prošnjo ugodno rešili, saj me to področje zelo zanima.
Lep pozdrav
Mirko Koren

Mirko Koren,
novinar šolskega časopisa
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Srednja turistična šola
Pomorščakova 37
6000 Koper

Koper, 16. 9. 2004

Arheološki inštitut
Muzejski trg 22
6000 Koper
Prošnja
Spoštovani!
Na naši šoli izdajamo časopis, ki spremlja tudi dogajanje v domačem kraju in okolici. Ker sem
izvedela, da ste na gradbišču nove ceste odkrili zanimivo nahajališče predmetov iz bronaste dobe, bi
rada napisala članek o tem. Da bi bil prispevek čim boljši, vas prosim, če bi lahko spremljala delo
vaših arheologov.
Upam, da boste mojo prošnjo ugodno rešili, saj me to področje zelo zanima.
Lep pozdrav
MKoren

Mirka Koren,
novinarka šolskega časopisa

