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JESENSKI ROK

KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO
ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU
Izpitna pola 3
Knji`evnost
Petek, 8. september 2006 / 70 minut
Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese s seboj nalivno pero
ali kemi~ni svin~nik. Kandidat dobi konceptni list in dva ocenjevalna obrazca.

SP LO [ N A M AT U RA

NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila. Ne izpu{~ajte ni~esar!
Ne obra~ajte strani in ne za~enjajte re{evati nalog, dokler Vam nadzorni u~itelj tega ne dovoli.
Prilepite kodo oziroma vpi{ite svojo {ifro (v okvir~ek desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalna obrazca).
Napi{ite esej. Obsega naj 300 350 besed. Za osnutek uporabite konceptni list. Osnutek se ne ocenjuje.
Pi{ite v izpitno polo, z nalivnim peresom ali kemi~nim svin~nikom. Pi{ite ~itljivo.
Zaupajte vase in v svoje sposobnosti.
@elimo Vam veliko uspeha.
Ta pola ima 4 strani.
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Összegezze az előzményeket! Mutassa be az anyát és lányát! Vizsgálja meg kapcsolatuk
alakulását! Fejtse ki véleményét a „normális család” fogalmáról!
A dolgozat terjedelme: 300–350 szó
– A lakásváltoztatás még nem elég ahhoz, hogy „normális család” legyünk, ahogy te
fogalmaztad – mondta anyu, és lassított... Arra gondoltam, hogy amiről mi most beszélgetünk, az
valahogy nagyon fontos, életbe vágó. Izgatott lettem én is, még soha nem beszéltünk ennyit
egymással. Sürgettem.
– Hanem? Mi kell még ahhoz?
– Hát... – zavart lett megint, erőltetetten nevetett. – A család képlete: apa plusz anya plusz
gyerek...
– Ugyan, anyu, nem vagyunk mi számtanpélda! Különben is nekem csak te kellesz. Elegek
vagyunk mi ketten családnak, nem?
– Persze. De azért nem ilyen egyszerű a dolog. Már sokszor akartam erről beszélni veled,
Melinda.
– Sose mondtad, anyukám.
– Nem szoktam még meg, hogy komoly nagylányom van. Azt szoktam meg a tíz év alatt, hogy
egyedül vagyok, és csak magammal beszélek meg mindent.
(Nagy Katalin: Intőkönyvem története, részlet)

M062-231-1-3

3

4

M062-231-1-3

(25 pont)

