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REŠITVE
b
Po smislu, npr.: tistim, ki radi fotografirajo/kdor
nosi fotografski aparat s seboj na
potovanja/nahrbtnikarjem …
a
če hočeš, potrebuješ, (ali) ti je važneje/(najprej)
se odloči …
Po smislu, npr.: Besedilo je namenil ljudem, ki
fotografijo uporabljajo za različne namene. /
Besedilo je namenil tako preprostim kot
zahtevnejšim fotografom.
b
praktičnih nasvetov, neumetnostno
množičnemu naslovniku, javno
b, c, č, e
Po smislu, npr.: Lahko jih gledaš z
diaprojektorjem.
Iz njih daš lahko kopirati slike.
Uslužbencu laboratorija lahko pokažeš, da se
njegov izdelek ne ujema z originalom. / Niso
bistveno dražji od negativnih. /Uredniki revij jih
raje objavijo.
velelna.
Po smislu, npr.: Želi ga opozoriti, da sam izbira
med različnimi možnostmi. / Bralcu
svetuje/veleva/določa, kaj naj stori. / Na tak
način se avtor približa posameznemu bralcu. /
Avtor uporablja velelnik, ker se na nekaj bolje
spozna kot bralec/ker svetuje kot strokovnjak.
Po smislu, npr.: Odločiš se sam, kakšen film
boš uporabljal.
Od svojega fotografskega aparata (ne)
pričakuješ veliko.
samostalniška zaimka: kar, ga/ ti
pridevniška zaimka: njegov, isti/ istega/ tvoj
neuporaben, nerazvit
a, c
Po smislu, npr.:
Potovanje me je utrudilo.
Bil sem na potovanju.

16.
17.
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20.

kakovosten, nasprotje, nadzor/pregled
diase
potovanje, potopis
c
Kakšne filme bom uporabljal?
... moraš, kakšne … uporabljal.
… moraš , ali … .
21. a, b
z uslužbencem, s potovanj
22. zs, lj, jn, r, nj/pr
23. dvema tednoma, dvema slikama, svojega
aparata

1
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TOČKOVNIK
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2 (odgovor mora vsebovati podatek
o različnih namenih fotografije)
1 (pravilno zapisana poved)
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1 (za jezikovno pravilnost povedi)
1
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1 (za pravilno zapisani povedi)
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Brez napak = 2
1, 2 = 1
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1
1 + 1 (Če popravi napako in naredi
novo, ne dobi točke.)
5, 4 = 2
3, 2 = 1
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24.
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Uradna prošnja

ZGRADBA (4)
– ime, priimek/ naziv ter smiseln naslov
sporočevalca
ime, priimek/naziv ter smiseln naslov
naslovnika
– kraj in datum pisanja
– ime besedilne vrste in ustrezen nagovor
naslovnika
– (vljudnostni zaključek in) pozdrav, podpis in
navedba funkcije sporočevalca

VSEBINA (4)
– izrek prošnje
– navedba okoliščin dogodka (kraj, čas)
– izražena kratka utemeljitev

1 za navedbo sporočevalca in na
slovnika na ustreznih mestih
1 za navedbo časa in kraja na
ustreznih mestih
1
1
1
1
2

SLOGOVNA USTREZNOST IN JEZIKOVNA
PRAVILNOST (4)
− jezikovna pravilnost (pravopisna in slovnična)
− slogovna ustreznost

2
2
(za vsaki dve napaki minus 1
točka do 0)

Primera prošnje:
Srednja ekonomska šola
Premrlova 6
6310 Izola

Izola, 26. 5. 2005

Miran Gorišnik
Obalna cesta 36
6000 Koper
PROŠNJA
Spoštovani gospod Gorišnik!
Ob zaključku šolskega leta bomo pripravili razstavo fotografij, ki so nastale v fotografskem krožku
Dias. Njen naslov bo Življenje na šolskih hodnikih.
Ker Vaše delo spoštujemo in občudujemo, bi bili počaščeni, če se udeležite otvoritve, ki bo
10. junija ob 17. uri v avli naše šole. Ob tej priložnosti Vas vljudno prosim, da bi v otvoritvenem delu
spregovorili nekaj besed o fotografiji.
Veseli bomo, če se boste odzvali na našo prošnjo.
Lepo pozdravljeni
Igor Gros,
član krožka Dias/
organizator razstave

