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 1. UVOD 

redmetni izpitni katalog za splošno maturo vsebuje podatke o ciljih, vsebinah, poteku izpita in 
načinu ocenjevanja. Njegov namen je usmerjanje dijakov pri pripravi na splošno maturo. 

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo za grščino je sestavljen na podlagi učnega načrta za pouk 
tega predmeta v klasični gimnaziji in opredeljuje cilje, vsebino, obseg ter načine in merila za preverjanje 
in ocenjevanje znanja klasičnega grškega jezika. 

Splošno maturo iz grščine lahko kandidat opravlja na osnovni (OR) in višji ravni (VR). Razčlenjeni cilji v 
poglavju Izpitne vsebine povedo, do kolikšne globine mora kandidat poznati izpitno snov. Naloge za 
pisni del izpita, ki so objavljene v tem katalogu, so samo za zgled, kako so zgrajene. Enako velja za 
praktična slovnična vprašanja za ustni del splošne mature, medtem ko so teoretična slovnična 
vprašanja ter vprašanja iz grške civilizacije, kulture in književnosti za ustni del splošne mature prav 
taka, kakršna kandidat dobi pri ustnem izpitu. 

 
 
 

P 
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 2. IZPITNI CILJI 

Osnovna raven: 

a) Kandidat naj bi pri splošni maturi na osnovni ravni dokazal, da obvlada jezikovne zakonitosti grškega 
 jezika na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski in besedni ravni tako, da je sposoben: 

pravilno brati grška besedila po pravilih klasične izgovarjave, 

razumeti izvirno pisno besedilo, ga razčleniti in posloveniti, 

prevajati krajše slovenske stavke v grščino. 

Višja raven: 

b) Na višji ravni naj bi kandidat izkazal poglobljeno znanje o zgodovini književnosti in podrobnejše 
 poznavanje civilizacijskih značilnosti grške antike. Dokazal naj bi tudi, da je na vprašanja, 
 zastavljena s tega področja, zmožen odgovarjati ustvarjalno in izvirno. 

c) Kandidat naj bi pokazal tudi poznavanje civilizacijskih značilnosti grške antike, političnih in kulturnih, 
 še zlasti pa tistih, ki so jih od Grkov neposredno sprejeli Rimljani in ki jih je kot dediščino preteklosti 
 sprejel sodobni svet. 
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 3. ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA 

3.1 SHEMA IZPITA 

Splošna matura iz grščine bo potekala v skladu z določili predmetnega izpitnega kataloga za splošno 
maturo iz grščine ter Zakona o maturi in drugih podzakonskih predpisov o splošni maturi. Znanje kandi-
datov bo preverjeno pisno in ustno, ocenjeno pa zunanje in notranje. Pisni del, katerega vrednost je  
80 % končne ocene, bo ocenjen zunanje, ustni del, katerega vrednost je 20 % končne ocene, pa 
notranje. 

 
Deli izpita ^as re{evanja Delež pri oceni Ocenjevanje Pripomo~ki 

 
 Pisni del 

 
OSNOVNA RAVEN 

    

 
Izpitna pola 1 – Slovnična enota 
skupna izpitna pola 
 
Kandidat mora pokazati, da praktično obvlada osnovne 
slovnične zakonitosti grškega jezika: pozna sistem in 
njegovo delovanje na vseh jezikovnih ravneh 
(glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski in besedni), in da 
je sposoben razumevati pravilna in smiselna sporočila 
(v povedih) glede na jezikovna pravila grškega jezika 
in običajno pomensko rabo v klasični grščini.  

 
60 minut 

 
40 % 

 
zunanje 

 
Izpitna pola 2 – Prevodna enota 
skupna izpitna pola 
 
Kandidat mora pokazati takšno obvladanje grškega 
jezika, da je sposoben samostojno prevesti lažje izvirno 
besedilo, praviloma iz grške književnosti (prevod 
sklenjenega odlomka s približno 150 besedami). 

 
120 minut 

 
40 % 

 
zunanje 

Nalivno 
pero ali 
kemični 
svinčnik, 
grško-
slovenski 
slovar 

 
 
VIŠJA RAVEN 

    

 
Izpitna pola 1 – Slovnična enota 
skupna izpitna pola 
 
Kandidat mora pokazati, da praktično obvlada osnovne 
slovnične zakonitosti grškega jezika: pozna sistem in 
njegovo delovanje na vseh jezikovnih ravneh 
(glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski in besedni), in da 
je sposoben razumevati pravilna in smiselna sporočila 
(v povedih) glede na jezikovna pravila grškega jezika 
in običajno pomensko rabo v klasični grščini.  

 
45 minut 

 
20 % 

 
zunanje 

 
Izpitna pola 2 – Prevodna enota 
skupna izpitna pola 
 
Kandidat mora pokazati takšno obvladanje grškega 
jezika, da je sposoben samostojno prevesti lažje izvirno 
besedilo, praviloma iz grške književnosti (prevod 
sklenjenega odlomka s približno 150 besedami). 

 
75 minut 

 
30 % 

 
zunanje 

 
 
 
 
 
 
 
Nalivno 
pero ali 
kemični 
svinčnik, 
grško-
slovenski 
slovar 
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Izpitna pola 3 – Prevodno-esejska enota 
 
Kandidat mora pokazati dovolj znanja grškega jezika, 
da samostojno prevede zahtevnejše besedilo in 
ugotovi njegovo notranjo zgradbo. Z opisnimi odgovori 
na daljša dodatna vprašanja mora dokazati, da je 
zmožen vsebino prevedenega odlomka povezati s 
poznavanjem literarnozgodovinskih in kulturno-
civilizacijskih vsebin, ki si ga je pridobil pri pouku 
grščine in drugih predmetov. 

 
75 minut 

 
30 % 

 
zunanje 

 
 

 Ustni del 

    

 
Ustni del maturitetnega izpita iz grščine obsega tri enote:  
praktično slovnično, teoretično slovnično in kulturno-
literarno. Kandidat torej odgovarja na tri vprašanja. S 
tipi vprašanj je seznanjen vnaprej, tako da se lahko 
nanje temeljito pripravi. Konkreten sklop vprašanj pa 
izbere sam na začetku ustnega dela izpita tako, da se 
(slepo) odloči za enega izmed 30 listkov. Na odgovor 
se lahko pripravlja 15 minut; pri tem lahko uporablja 
grško-slovenski slovar. Čas, namenjen odgovarjanju, 
je 20 minut.  
Ustni maturitetni izpit iz grščine poteka pred tričlansko 
komisijo: spraševanje usmerja učitelj, ki je kandidata 
poučeval, v komisiji pa je praviloma (kjer je le mogoče) 
še en predmetni strokovnjak. 

 
do 20 minut 

 
20 % 

 
notranje 
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3.2 TIPI NALOG Z MERILI ZA TO^KOVANJE IN VREDNOTENJE 

 Izpitna pola 1 – SLOVNI^NA ENOTA 
 
V pregledu so našteti tipi nalog, iz katerih je sestavljena slovnična enota. Pregled vsebuje: 

• navodila; 
• tip naloge; 
• primere (eden, dva ali trije) nalog; 
• osnovno navodilo za 

– sestavljanje (število vprašanj v nalogi) 

– točkovanje (najvišje možno število točk; natančnejša navodila
 v poglavju o vrednotenju); 

• podrobna navodila za točkovanje. 
 

 PRIMERI ZAPRTEGA TIPA 
 
Razčlenite glagolsko obliko (s pokončnimi črtami ločite sestavine): 

Tip naloge: povezovanje 

Primeri: 

prosefe/reto 

e)pra/xqh 

pepoih/kasin 

Sestava in točkovanje: 

• sestava: naloga vsebuje tri vprašanja (tri oblike, ki jih je treba določiti); 
• točkovanje: 6 točk; 
• za vsako napačno rešitev se odbije 1 točka; če je napak v eni besedi več,  

se lahko za eno besedo odbijeta največ 2 točki. 
 

Navedite slovarsko obliko navedenih besed: 

Tip naloge: razvrščanje 

Primeri: 

e)pe/treye 

ta)/lla 

fu/lacin 

Sestava in točkovanje: 

• sestava: naloga vsebuje tri vprašanja; 
• točkovanje: 6 točk; 
• za vsako napačno rešitev se odbijeta 2 točki. 
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Postavite dani glagol v ustrezno obliko indikativa prezenta: 

Tip naloge: tvorba besed 

Primeri: 

la/bhte 

grafei=en 

bla/yetai 

Sestava in točkovanje: 

• sestava: naloga vsebuje tri vprašanja; 
• točkovanje: 6 točk; 
• za vsako napačno rešitev se odbijeta 2 točki. 

 

Postavite glagol v zahtevano obliko: 

Tip naloge: tvorba besed 

Primeri: 

tima/w  (3. os. sg. ind. perf. akt.) 

manqa/nw  (2. os. sg. ind. aor. akt.) 

pe/mpw  (3. os. pl. ind. aor. pas.) 

Sestava in točkovanje: 

• sestava: naloga vsebuje tri vprašanja; 
• točkovanje: 6 točk; 
• za vsako napačno rešitev se odbijeta 2 točki. 

 

Vstavite besede iz oklepaja v pravilni obliki: 

Tip naloge: dopolnjevanje 

Primer: 

Peri\\ ___________________ (ouâtoj, pra=gma) gnw/mhn e)/xw e)nanti/an hä su/. 

Sestava in točkovanje: 

• sestava: naloga vsebuje pet vprašanj; 
• točkovanje: 10 točk; 
• za vsako napačno oblikoslovno rešitev se odbijeta 2 točki; za pravopisne 

napake se odbije po 1/2 točke. 
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Določite stavčne člene: 

Tip naloge: razvrščanje podatkov 

Primera: 

(O filo/sofoj a)/gei tou\j a)nqrw/pouj pro\j a)reth/n. 

Oi( tw=n a)ri/stwn Persw=n pai=dej e)pi\ tai=j basile/wj qu/raij e)paideu/onto. 

Sestava in točkovanje: 

• sestava: naloga vsebuje dve vprašanji; 
• točkovanje: 4 točke; 
• za vsako napako pri določanju se odbije 1 točka; če je napak v enem stavku 

več, se za celoten stavek odbijeta samo 2 točki. 
 

Natančno preberite besedilo in izpolnite spodnje preglednice: 

Tip naloge: razvrščanje podatkov 

Primer: 

)Ale/candroj e)/ti pai=j wän polla\ tou= Fili/ppou kalw=j diapra/cantoj ou)k 
e)/xairen, a)lla\ pro\j tou\j suntrefome/nouj pai=daj e)/lege: ")Emoi\ de\ o( path\r 
ou)de\n katalei/yei." Tw=n de\ pai/dwn lego/ntwn o(/ti: "Soi\ tau=ta kta=tai." "Ti/ 
de\ w)felh/sei," ei)=pen, "e)a\n e)/xw me\n polla/, pra/cw de\ mhde/n." 

Razporedite osebne glagolske oblike iz besedila po časih. 

prezent futur 

imperfekt aorist 

Sestava in točkovanje: 

• sestava: naloga vsebuje eno vprašanje; 
• točkovanje: 4 točke; 
• za vsako napačno rešitev se odbije 1 točka; če oblika ni uvrščena, se prav 

tako odbije 1 točka. 
 

Obkrožite pravega izmed slovarskih pomenov za (posebej označeno) osebno obliko glagola v 
danem stavku: 

Tip naloge: izbira pravilnega odgovora 

Primer: 

Swkra/thj diafqei/rei tou\j ne/ouj. 

1. a) (popolnoma) uničim 2. a) kvarim 3. podkupujem 4. zardevam 

 b) (raz)rušim  b) pačim 

Sestava in točkovanje: 

• sestava: naloga vsebuje dve vprašanji; 
• točkovanje: 4 točke; 
• za vsako napačno rešitev se odbijeta 2 točki. 
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 PRIMERI POLODPRTEGA TIPA 
 
Določite glagolske oblike: 

Tip naloge: razvrščanje podatkov 

Primeri: 

paideuqh=nai 

timhqe/ntej 

diale/gointo 

Sestava in točkovanje: 

• sestava: naloga vsebuje tri vprašanja; 
• točkovanje: 6 točk; 
• za vsako napačno rešitev se odbije 1 točka; če je napak v eni besedi več, se 

za tisto besedo odbijeta samo 2 točki. 
 

Spremenite stavčne konstrukcije po navodilih (v oklepaju): 

Tip naloge: pretvorbena naloga 

Primeri: 

1. ¸Omologw=, o(/ti oi( a)/nqrwpoi toi=j tw=n sofw=n lo/goij pro\j a)ndrei/an 
paraskeua/zontai. (Akuzativ z infinitivom) 

2. Katefro/neij a)rgu/rou kai\ xrusou= w(j qhsauro\n e)n t%= ou)ran%= e(/cwn. 
(Izrazite namen še na drug način.) 

3. Ei) i)atrou= kathgorei= tij, kri/netai.  
(Spremenite v morebitno pogojno periodo.) 

Sestava in točkovanje: 

• sestava: naloga vsebuje štiri vprašanja; 
• točkovanje: 20 točk; 
• za točkovanje oblikoslovnih in skladenjskih napak glejte splošna navodila  

(str. 16); če katera izmed nalog ni rešena, se ovrednoti z 0 točkami. 
 

Razvežite participialno konstrukcijo z najustreznejšim odvisnikom oziroma spremenite odvisnik 
v participialno konstrukcijo: 

Tip naloge: pretvorbena naloga 

Primeri: 

– Razvežite participialno konstrukcijo: 

1. )Asklhpiou= bohqou=ntoj oi( a)/nqrwpoi to\n qa/naton ou)k e)fobou=nto. 

 
– Spremenite odvisnik v participialno konstrukcijo: 

2. T%= plousi/%, kai/per polla\ xrh/mata e)/xei, eu)daimoni/a ou)k e)/stin. 
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Sestava in točkovanje: 

• sestava: naloga vsebuje tri vprašanja; 
• točkovanje: 12 točk; 
• če je izbrana napačna skladenjska zveza, se odbijejo 3 točke; za točkovanje 

oblikoslovnih in pravopisnih napak glejte splošna navodila str. 16; če je napak 
v enem stavku več, se za ustrezni stavek odbijejo največ 4 točke. 

 

Natančno preberite besedilo in izpolnite spodnje preglednice: 

Tip naloge: pretvorbena naloga 

Primer: 

)Ale/candroj e)/ti pai=j wän polla\ tou= Fili/ppou kalw=j diapra/cantoj ou)k 
e)/xairen, a)lla\ pro\j tou\j suntrefome/nouj pai=daj e)/lege: ")Emoi\ de\ o( path\r 
ou)de\n katalei/yei." Tw=n de\ pai/dwn lego/ntwn o(/ti: "Soi\ tau=ta kta=tai." "Ti/ 
de\ w)felh/sei," eiâpen, "e)a\n e)/xw me\n polla/, pra/cw de\ mhde/n." 

Razporedite participialne konstrukcije iz besedila v naslednjo razpredelnico: 

predikativni particip pomen 

absolutni genetiv pomen 

atributivni particip pomen 

Sestava in točkovanje: 

• sestava: naloga vsebuje eno vprašanje; 
• točkovanje: 6 točk; 
• za vsako napačno izbiro se odbijeta 2 točki; če oblika ni uvrščena, se prav 

tako odbijeta 2 točki. 
 

Prevedite v grščino: 

Tip naloge: prevajanje iz materinščine v tuji jezik 

Primeri: 

Ali je dobro družiti se s sofisti ali ne? 

Ponoči smo zapustili mesto. 

Kdo je bil zanesljivejši od njega? 

Sestava in točkovanje: 

• sestava: naloga vsebuje dve vprašanji; 
• točkovanje: 16 točk; 
• če je bila izbrana napačna skladenjska zveza, se odbijejo 3 točke; 
• za napako v prevodu se odbije enako število točk kakor pri oblikoslovnih 

napakah v posameznih vrsticah; za oblikoslovno napako se odbije 1 točka;  
za točkovanje pravopisnih napak glejte splošna navodila str. 16; 

• prevod je pravilen tudi, če je upoštevana smiselna rešitev, drugačna od 
predlagane; 

• če stavek ni preveden, se ovrednoti z 0 točkami.  
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 Izpitna pola 2 – PREVODNA ENOTA  
 
Prevedite naslednji sestavek v slovenščino: 

PERI SFIGGOS 

Sfi/gga muqologou=si paragenome/nhn ei)j ta\j Qh/baj ai)/nigma protiqe/nai 
toi=j parerxome/noij a)nqrw/poij, kai\ pollou\j u(p ‘au)th=j di ‘ a)pori/an 
a)nairei=sqai.  )=Hn de\ to\ th=j Sfiggo\j e)rw/thma! Ti/ e)sti to\ au)to\ z%=on 
di/poun, tri/poun kai\ tetra/poun;  )Aporoume/nwn de\ tw=n a)/llwn o( Oi)di/pouj 
a)pefh/nato a)/nqrwpon ei)=nai tou=to to\ z%=on! au)to\n ga\r nh/pion me\n 
u(pa/rxonta tetra/poun ei)=nai! au)ch/santa de\ di/poun! ghra/santa de\ 
tri/poun, bakthri/# xrw/menon dia\ th\n a)sqe/neian.  Entau=qa th\n me\n Sfi/gga 
le/gousin e(auth\n katakrhmni/sai, to\n de\ Oi)di/poun gh=mai th\n e(autou= 
mhte/ra, t%= lu/santi to\ th=j Sfiggo\j e)rw/thma a)=qlon protiqeme/nhn. 

Diodoros Sikulos: Biblioteka, IV, 64 3–4  

Komentar: 

a)=qlo/n tina proti/qhmi – ‘določim koga za nagrado’ 
di ‘a)pori/an – ‘ker niso vedeli odgovora’ 

Tip naloge: prevajanje iz tujega jezika v materinščino 

Sestava in točkovanje: 

• sestava: naloga vsebuje izvirno besedilo v obsegu do 12 vrstic; 
• točkovanje: 80 točk. 

 

 Izpitna pola 3 – PREVODNO-ESEJSKA ENOTA (samo vi{ja raven) 
 
Prevedite v slovenščino: 

O nastanku tragedije in komedije 

)Ege/neto d' ouÅn a)p' a)rxh=j au)tosxediastikh=j ® kaiì au)th\ kaiì h( kwm%di¿a, 
kaiì h( me\n a)po\ tw½n e)carxo/ntwn to\n diqu/rambon, h( de\ a)po\ tw½n ta\ 
fallika\ aÁ eÃti kaiì nu=n e)n pollaiÍj tw½n po/lewn diame/nei nomizo/mena ® 
kata\ mikro\n hu)ch/qh: kaiì polla\j metabola\j metabalou=sa h( trag%di¿a 
e)pau/sato, e)peiì eÃsxe th\n au(th=j fu/sin. Kaiì to/ te tw½n u(pokritw½n 
plh=qoj e)c e(no\j ei¹j du/o prw½toj Ai¹sxu/loj hÃgage kaiì ta\ tou= xorou= 
h)la/ttwse kaiì to\n lo/gon prwtagwnisteiÍn pareskeu/asen: treiÍj de\ kaiì 
skhnografi¿an  Sofoklh=j. eÃti de\ to\ me/geqoj: e)k mikrw½n mu/qwn kaiì 
le/cewj geloi¿aj dia\ to\ e)k saturikou= metabaleiÍn o)ye\ a)pesemnu/nqh, to/ 
te me/tron e)k tetrame/trou i¹ambeiÍon e)ge/neto.  

To\ me\n ga\r prw½ton tetrame/tr% e)xrw½nto dia\ to\ saturikh\n kaiì 
o)rxhstikwte/ran eiånai th\n poi¿hsin, le/cewj de\ genome/nhj au)th\ h( fu/sij 
to\ oi¹keiÍon me/tron euÂre: ma/lista ga\r lektiko\n tw½n me/trwn to\ 
i¹ambeiÍo/n e)stin: shmeiÍon de\ tou/tou, pleiÍsta ga\r i¹ambeiÍa le/gomen e)n tv= 
diale/kt% tv= pro\j a)llh/louj, e(ca/metra de\ o)liga/kij kaiì e)kbai¿nontej 
th=j lektikh=j a(rmoni¿aj. 

¸H de\ kwm%di¿a e)stiìn, wÐsper eiãpomen, mi¿mhsij faulote/rwn me/n, ou) 
me/ntoi kata\ pa=san kaki¿an, a)lla\ tou= ai¹sxrou= e)sti to\ geloiÍon mo/rion. 
To\ ga\r geloiÍo/n e)stin a(ma/rthma/ ti kaiì aiåsxoj a)nw¯dunon kaiì ou) 
fqartiko/n, oiâon eu)qu\j to\ geloiÍon pro/swpon ai¹sxro/n ti kaiì 
diestramme/non aÃneu o)du/nhj. Ai̧ me\n ouÅn th=j trag%di¿aj metaba/seij kaiì 
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di' wÒn e)genonto ou) lelh/qasin, h( de\ kwm%di¿a dia\ to\ mh\ spouda/zesqai 
e)c a)rxh=j eÃlaqen. Kaiì ga\r xoro\n kwm%dw½n o)ye/ pote o( aÃrxwn eÃdwken, 
a)ll' e)qelontaiì hÅsan. 

 ÃHdh de\ sxh/mata/ tina au)th=j e)xou/shj oi̧ lego/menoi au)th=j poihtaiì 
mnhmoneu/ontai. ti¿j de\ pro/swpa a)pe/dwken hÄ prolo/gouj hÄ plh/qh 
u(pokritw½n kaiì oÀsa toiau=ta, h)gno/htai. to\ de\ mu/qouj poieiÍn to\ me\n e)c 
a)rxh=j e)k Sikeli¿aj hÅlqe, tw½n de\  ¹Aqh/nhsin  Kra/thj prw½toj hÅrcen 
a)fe/menoj th=j i¹ambikh=j i¹de/aj kaqo/lou poieiÍn lo/gouj kaiì mu/qouj.  

Aristotel, Poetika 1449a.9–1449b.11 
 
 

I. Odgovorite na naslednja vprašanja: 

1) V čem je, kakor pravi Aristotel v zgornjem odlomku, bistvena razlika med 
nastankom tragedije in komedije kot književne zvrsti? 

2) Katere spremembe je tragedija doživela v zgodovini in kateri pesniki so bili 
zaslužni zanje? 

3) Ali je bilo uprizarjanje igranih in petih predstav v Grčiji omejeno na 
gledališče? 

4) V katerem kraju je najbolje ohranjeno grško gledališče? Katere so njegove 
posebnosti in po čem je še zlasti znamenito? 

 

II. Esejski del 

 Na primeru izbrane grške tragedije in komedije razložite razlike v vsebini. 

 

 Ustni del izpita 
 
Prvo vprašanje 

Prvo vprašanje vsebuje krajše grško besedilo, ki ga mora kandidat pretvoriti po 
navodilu. Pretvorbo mora tudi utemeljiti in pojasniti vse slovnične strukture v 
grškem stavku. Besedilo nima dodanega komentarja. 

Drugo vprašanje 

Drugo vprašanje je vezano na grško slovnico (glasoslovje, oblikoslovje in 
skladnjo) in je teoretične narave. 

Kandidat mora pokazati, da teoretično obvlada slovnično snov, zajeto z 
vprašanjem.  

Tretje vprašanje 

Tretje vprašanje je vezano na grško civilizacijo in kulturo, v okviru slednje pa 
podrobneje na grško književnost.  

Kandidat mora pokazati, da obvlada glavne kulturne in civilizacijske značilnosti 
grške antike ter ima temeljno znanje o grški književnosti. Učitelji lahko vprašanja 
o grški civilizaciji, kulturi in literaturi postavijo odprto, lahko pa jih dopolnijo s 
podvprašanji oziroma konkretizirajo glede na snov, ki so jo v zvezi z vprašanjem 
obdelali pri pouku. 
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 PRIMER USTNEGA DELA IZPITA 
 

1) )Asklhpio\j para\ Kentau/r% tini\ didaxqei\j i)atro\j gi/gnetai.  (postaviti v 
 aorist) 

2) Prislov (tvorjenje; prvotni in tvorjeni prislovi; stopnjevanje). 

3) Najpomembnejši predstavniki grškega zgodovinopisja. 

 

3.3 Vrednotenje 

 Splo{na navodila za to~kovanje slovni~ne enote 
 

Posamezne naloge slovnične enote so ovrednotene z določenim številom točk, 
ki opredeljujejo zahtevnostna razmerja med nalogami in ne števila pravilnih 
rešitev. Pogosto je namreč napak lahko več od možnih točk.  

Pri točkovanju napak uporabimo negativno metodo: ugotavljamo napake, jih 
točkujemo in odštevamo od skupnega števila možnih točk za vsako nalogo. 
Število doseženih točk pri posamezni nalogi je torej razlika med možnim 
številom točk in številom točk, s katerimi smo ovrednotili napake. Negativnih točk 
ni, torej naloga dobi 0 točk, kadar je napak toliko, ali pa več, kolikor je možnih 
točk.  

Končno število točk za ocenitev je seštevek doseženega števila točk pri 
posameznih nalogah in se pretvori v oceno po točkovni lestvici, ki upošteva kot 
mejo med pozitivno in negativno oceno doseženih 50 % od skupnega števila 
točk. 

 
 Splo{na pravila za vrednotenje napak 

 
1. Pravopisna napaka (napačna pisava naglasa ali pridiha, napačna pisava 

dolžine pri samoglasniku, če je ni mogoče predvideti s splošnimi pravili; 
napaka pri zapisovanju dvojnih soglasnikov) pomeni odbitek 1/2 točke.  

2. Oblikoslovna napaka, ki je posledica napačnega oblikoslovnega vzorca, 
pomeni odbitek največ 2 točk. V to skupino sodi večina oblikoslovnih napak: 
izbor napačnega sklona ali števila pri samostalniku, sklanjanje po napačnem 
sklanjatvenem vzorcu (zamenjava sklanjatev ali vzorca znotraj sklanjatve), 
odločitev za napačni spol v rabi pridevnika, izbor nepravilnega časa/vida, 
osebe, števila, naklona, načina v glagolski obliki, spreganje po napačnem 
spregatvenem vzorcu. Če se enaka napaka ponovi v obeh členih besedne 
zveze, se odbijeta največ 2 točki (npr. napačni sklon ali število pri 
samostalniku kot jedru besedne zveze in pri pridevniku, ki je njegov ujemalni 
prilastek itd.). Zaradi oblikoslovne napake, ki dokazuje nepoznavanje 
oblikoslovnih vzorcev, se odbijejo največ 4 točke. Gre za tvorjenje oblik, 
kakršnih v jeziku sploh ni (napačno samoglasniško krčenje, sklanjanje po 
napačni sklanjatvi, tvorba časa po napačnem vzorcu, aktivne oblike 
deponentnikov).  

3. Skladenjska napaka odbije toliko točk, kolikor oblikoslovnih napak je 
zagrešenih v neki skladenjski zvezi.  

4. Napaka v besedišču odbije 1 ali 2 točki. Z odbitkom 1 točke ovrednotimo 
izbor manj ustrezne besede, z odbitkom 2 točk pa uporabo neustrezne 
besede oziroma da ni bila uporabljena nobena beseda. 
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 Pravila za to~kovanje prevodne enote 
 

Prevod iz grščine v slovenščino točkujemo po naslednjih merilih: 

1. pravilnost grške slovnice  do 40 točk 

2. ustreznost besedišča do 25 točk 

3. pravilnost slovenske slovnice do 5 točk 

4. slogovna ustreznost  10 točk 

Prevod v celoti do 80 točk 

Pri 1., 2. in 3. merilu se napake odštevajo od največjega možnega števila točk 
(negativna metoda), pri 4. merilu se dodatno dodeli od 0 do 10 točk (pozitivna 
metoda).  

Končna ocenitev prevoda je seštevek točk, doseženih po naslednjih merilih. 

80–70 točk:  
Prevod je sklenjen, vse zveze so ustrezno prevedene. 
Besedišče je ustrezno prevedeno, iz slovarja je izbran pomensko in slogovno 
najustreznejši pomen. 
Stavčna zgradba ustreza grškemu izvirniku in od njega odstopa le tam, kjer bi 
bil prevod sicer slovnično napačen ali slogovno pomanjkljiv. 

60–69 točk: 
Prevod je sklenjen, ustrezno prevedene so vse zveze razen največ dveh; 
zveze, ki niso prevedene ustrezno, ne vplivajo bistveno na razumljivost celote. 
Besedišče je sicer pravilno, vendar iz slovarja izbrane besede niso slogovno 
ustrezne. 
Stavčna zgradba ustreza grškemu izvirniku, od njega se razlikuje le tako, da 
ne pači smisla izvirnika. 

50–59 točk:  
Prevod je sklenjen, ustrezno prevedenih je več od polovice zvez: največ dve 
zvezi bistveno vplivata na razumljivost celote. 
Besedišče v največ dveh primerih ni ustrezno prevedeno, iz slovarja je 
izbrana napačna ustreznica. 
Stavčna zgradba se oklepa grškega izvirnika na škodo slovenske slovnice ali 
sloga. 
Pojavljajo se napake, ki kažejo, da dijak ni prepoznal skladenjske zveze v 
grškem besedilu. 

40–49 točk:  
Vsaj polovica zvez je ustrezno prevedenih. Zveze, ki niso prevedene 
ustrezno, bistveno vplivajo na razumljivost celote, vendar se prevod ne 
oddaljuje od smisla grškega izvirnika. 
V vsaj polovici primerov je iz slovarja izbrana pomensko ustrezna beseda. V 
največ dveh primerih grška beseda ni prevedena. 
Stavčna zgradba le deloma ustreza izvirniku, pojavljajo se slovnične napake 
zaradi napačne izbire besede. 
Pojavljajo se napake, ki kažejo, da dijak ni prepoznal skladenjske zveze ali 
slovnične oblike v grškem besedilu. 

Ad 1: 
Za napake, ki kažejo na nerazumevanje grškega besedila, se odbije 5 točk. 
Za napake, ki kažejo na nepoznavanje posamezne grške oblike, se odbijeta 2 
točki. Za napake, ki izvirajo iz predhodne napake, se odbije 1 točka. Za 
napake, ki kažejo na premajhno doslednost pri prevajanju, se odbije 1 točka. 
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Ad 2:  
Napaka v izbiri besede pomeni odbitek 1 ali 2 točk. 1 točko odbijemo, kadar je 
izbrana manj ustrezna beseda, 2 točki pa, kadar beseda ni ustrezna ali kadar 
manjka.  

Ad 3: 
Obvladovanje slovenske slovnice vrednotimo po številu napak v oblikoslovju 
in skladnji, pa tudi v pravopisu. Napake v pravopisu točkujemo kakor grške 
pravopisne napake (po 1/2 točke), napake v oblikoslovju in skladnji pa kakor 
grške oblikoslovne napake (po 2 točki). 

Ad 4: 
Po merilu sloga s točkami od 0 do 10 ovrednotimo celoto jezikovnih 
značilnosti prevoda: vsebinsko, slovnično in pravopisno pravilnost, stavčno 
zgradbo, ustreznost (natančnost in jasnost) besedišča in naravnost izražanja.  

 

 Pravila za to~kovanje prevodno-esejske enote (samo vi{ja raven) 
 

Za vrednotenje napak v prevodnem delu se uporabljajo enaka merila kakor pri 
točkovanju prevodne enote. Za odgovore na vprašanja in esejski del se 
dodeljujejo točke po naslednjih merilih: 

 Število točk 

1. pravilnost odgovorov glede na vsebino grškega odlomka  30 

2. ustreznost odgovorov glede na širšo snov 20 

3. dodatno znanje 20 

4. izvirnost 30 

 

 Merila za vrednotenje ustnega dela mature 
 

Glede na razmerje med vrednostjo posameznih vprašanj naj se odgovori  
v ustnem delu splošne mature točkujejo: 

Vprašanje Število točk 

1. vprašanje 
(praktično slovnično vprašanje) 10 

2. vprašanje 
(teoretično slovnično vprašanje) 5 

3. vprašanje 
(grška civilizacija, kultura in književnost) 5 

Pri ocenjevanju se po smislu upoštevajo merila iz navodil za točkovanje 
slovnične in prevodne enote pisnega dela splošne mature iz grščine. 
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 4. IZPITNE VSEBINE 

4.1 JEZIK 

 Vsebine  Cilji 

 Pisava in pravopis Kandidat 

Pisava 
nastanek in razvoj 
velike in male črke 

 

• zna brati in pisati velike in male črke grške pisave. 

 Glasoslovje 
 

Glasovna sestava grščine 
soglasniki 
dolžina zloga 

 

• pozna zakonitosti za tvorbo glasov grškega jezika; 
• zna izgovarjati grške glasove. 

Izgovarjava samoglasnikov • je seznanjen z razlikami med današnjo šolsko in 
izvirno antično izgovarjavo. 

 
Naglas 

naglasna pravila 
naglasno mesto 
naslonke 

• pozna pravila grškega naglasa, tako da: 
a) zna naglasiti grško besedo; 
b) zna popraviti napačni naglas; 
c) zna pravilno zapisovati naglasna znamenja; 

• pozna tonemsko in netonemsko naglaševanje; 
• prepozna naslonke v besedilu; 
• pozna naglasne spremembe, ki jih povzročajo 

naslonke. 
 

 Oblikoslovje  

Samostalnik 
člen 
o-sklanjatev 
a-sklanjatev 
3. sklanjatev 
osnove na soglasnik 
osnove na samoglasnik 

 

• zna našteti kategorije imenskega oblikoslovja; 
• zna opredeliti posamezne kategorije; 
• zna tvoriti nove oblike po danem vzorcu; 
• prepozna v slovarski obliki ustrezni vzorec. 
 

Pridevnik 
tip sofo/j 
tip sw/frwn 
tip safh/j 
tip h(du/j 
posebnosti pridevnikov 
stopnjevanje 
 

• zna razčleniti slovnično obliko; 
• pozna osnovna pravila za tvorbo izpeljanih in 

sestavljenih oblik; 
• zna razčleniti dano obliko; 
• zna z razčlenitvijo oblike utemeljiti uvrstitev v 

slovnično kategorijo. 

Prislov 
tvorba 
stopnjevanje 

• pozna tvorbeno zvezo: 
a) med posameznimi besednimi vrstami, 
b) med predstavniki ene besedne vrste, 
c) med posameznimi slovničnimi oblikami ene besede;

• pozna najpogostejše predstavnike posamezne 
besedne vrste, kakor so dani v pregledu snovi. 
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 Vsebine  Cilji 

Števnik 
glavni števniki 
vrstilni števniki 

 

 

Zaimek 
osebni zaimki 
zaimek au)to/j 
povratni osebni zaimki 
svojilni zaimki 
zaimki a)/lloj, e(/teroj, a)llh/lwn 

kazalni zaimki:  
o(/de, ouâtoj, e)kei=noj, 
o( me/n - o( de/, toi=oj, toiou=toj,  
to/soj, tosou=toj 

vprašalni in nedoločni zaimki  
ter prislovi 

ti/j, ti/; pw=j, pou=, po/te 
(in nedoločne ustreznice) 

oziralni zaimki 
zaimenski pridevniki 
(pronominalni adjektivi) 

e(/kastoj, a)/mfw, ou)dei/j, mhdei/j 
 

 

Glagol 
kategorije glagolskega oblikoslovja 
tvorba oblike 

osebne in neosebne glagolske oblike 
končnice 
delitev tematnih glagolov po glagolski 
osnovi 
naglas pri osebnih glagolskih oblikah 
sestavljeni in nesestavljeni glagoli 
avgment (primnožek) 
reduplikacija (podvojba) 

prezent 
tematni glagoli 
atematni glagoli 

imperfekt 
futur 
aorist 

šibki (sigmatni) aorist 
krepki tematni aorist 
krepki atematni aorist 

pasivni aorist in futur 
perfekt 

pomen 
tvorba 

pluskvamperfekt 
futur II 
nakloni: 

imperativ 
konjunktiv 
optativ 

neosebne glagolske oblike 
infinitiv 
particip 
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 Vsebine  Cilji 

 Besedotvorje  

Tvorba pridevnikov 
pripona -eioj 
a privativum 

• prepozna tvorjenko v danem besedilu; 
• tvorjenko razčleni in ugotovi podstavo; 
• na podlagi pomena podstave ugotovi pomen 

tvorjenke in  
• sestavi novo tvorjenko po pravilih osnovnega 

vzorca. 
 

Tvorba samostalnikov 
pripona -thj 
pripona -th/rion 
samostalniške zloženke 
 

 

 Skladnja  

Raba besednih vrst 
člen 
skloni 
imenovalnik (nominativ) 
rodilnik (genetiv) 
dajalnik (dativ) 
tožilnik (akuzativ) 
zvalnik (vokativ) 
 

• uporablja posamezne besedne vrste v sobesedilu 
(razume njihov pomen, jih zna pravilno prevesti iz 
grščine v slovenščino in iz slovenščine v grščino). 

 

pridevnik • pozna osnovno rabo vsake izmed besednih vrst; 
• zna našteti osnovne vloge grških sklonov. 
 

zaimki  
osebni zaimki 
povratni osebni zaimki 
svojilna raba osebnih in povratnih 
 osebnih zaimkov 
zaimek au)to/j 
kazalni zaimki 
vprašalni zaimki 
nedoločni zaimki 
 

• pozna osnovno rabo posameznih zaimkov; 
• zna opisati pomensko razmerje med danim 

zaimkom in njegovo odnosnico. 
 

prislov • zna razložiti vlogo prislova v stavku in besedni zvezi; 
• zna ugotoviti pomensko razmerje, ki ga prislov 

izraža v danem besedilu. 
 

Glagolski časi 
prezent 
imperfekt 
aorist 
perfekt, pluskvamperfekt, futur II 
 

• opiše pomensko razmerje, ki ga glagolska oblika 
izraža v danem besedilu. 

 

Glagolski nakloni 
indikativ 
imperativ 
konjunktiv 
optativ 

 

• pozna osnovne pomene grških časov, naklonov in 
načinov; 

• pozna okoliščine, ki določajo njihovo rabo. 
 

Glagolski načini • utemelji raznolikost grških oblik z osnovnimi pomeni.
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 Vsebine  Cilji 

Neosebne glagolske oblike 
infinitiv 

kot glagolsko dopolnilo 
kot pridevniško dopolnilo 
akuzativ z infinitivom 
nominativ z infinitivom 
substantivirani infinitiv 
finalni infinitiv 
 

• pozna pomen in pravila za uporabo neosebnih 
glagolskih oblik; 

• zna pretvoriti stavek v zvezo z neosebno glagolsko 
obliko in narobe; 

• prepozna zvezo z neosebno glagolsko obliko v 
sobesedilu. 

particip 
kot glagolsko dopolnilo 
(predikativni particip) 
akuzativ s participom 
participium coniunctum 
absolutni genetiv 
absolutni particip 

 

• izbere pravilni pomen dane zveze v skladu s 
sobesedilom in jo zna prevesti; 

• zna oceniti različne izrazne možnosti za dano 
pomensko enoto. 

Nikalnice • pozna osnovne pogoje za rabo nikalnic; 
• utemelji rabo nikalnice v danem besedilu. 
 

Predlogi • loči osnovni pomen predloga od prenesenega; 
• pozna krajevni pomen predlogov u(pe/r, e)pi/, kata/, 

e)n, ei)j, pro/, e)k, dia/, pro/j, para/, u(po/, a)po/, peri/; 
• za naštete predloge v slovarju zna poiskati 

preneseni pomen za dano besedilo. 
 

Členice 
stavčne členice 

• pozna osnovne pogoje za rabo členic; 
• oceni vpliv členice na pomen besede ali stavka; 
• zna glede na sobesedilo iz slovarja izbrati pravilno 

slovensko ustreznico. 

 Stav~na skladnja  

Samostalniške besedne zveze 
pridevniški prilastek 
samostalniški prilastek 
besedni red 
 

• po besednem redu loči posamezne vrste prilastka; 
• po besednem redu loči prilastek od povedkovega 

določila in povedkovega prilastka;  
• zna sestaviti besedno zvezo z ustreznim prilastkom. 
 

Prosti stavek 
ujemanje osebka in povedka 
povedkovo določilo 
povedni stavki 
velelni stavki 
želelni stavki 
vprašalni stavki 
 

• razčleni stavek na osnovne sestavine; 
• utemelji razčlenitev z oblikoslovnimi in pomenskimi 

značilnostmi; 
• loči stavke po vsebini in obliki. 
 

Zloženi stavek 
predmetni odvisniki (s o(/ti in w(j) 
odvisnovprašalni stavki 
namerni (finalni) odvisniki 
odvisniki za verba curandi 
odvisniki za verba timendi 
posledični (konsekutivni) odvisniki  
pogojni (kondicionalni) odvisniki 
časovni (temporalni) odvisniki 
oziralni (relativni) odvisniki 

• prepozna odvisni del zloženega stavka; 
• ugotovi stavčno vlogo odvisnika; 
• loči vrste odvisnih stavkov po vsebini in obliki; 
• pozna najpogostejše veznike za vsako izmed 

posameznih vrst odvisnih stavkov; 
• primerja grški veznik s slovensko ustreznico; 
• zna sestaviti odvisni stavek po pravilih za tvorbo. 
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4.2 KULTURA IN CIVILIZACIJA 

 Vsebine  Cilji 

Pregled grške zgodovine 
 

Kandidat  

Nastanek in razvoj grške pisave 
 

• pozna naštete teme v posebej za to namenjenih 
razdelkih učne snovi. 

 
Grška narečja 

– nastanek 
– pregled 
– zgodovinska usoda 
 

• navedene teme je zmožen na kratko predstaviti: 
opisati, razložiti ali našteti značilne primere. 

 

Pregled zgodovine grške književnosti 
 

 

Grška mitologija 
 

 

Polis 
 

 

Atenska demokracija 
 

• strne spoznanja v enotno podobo grške antike. 

Gospodarstvo in družba v klasični dobi 
 

 

Grška filozofija 
– poglavitne smeri in njihovi 
 predstavniki 
– grška filozofija kot temelj evropske 
 filozofske misli 

 

• presoja vpliv grške misli na oblikovanje zavesti 
današnjega človeka. 

Geografija in predstava o svetu pri 
antičnih Grkih 
 

 

Grško gledališče 
– nastanek 
– pomen 
– vrste dramskega pesništva 

 

 

Vzgoja in izobraževanje v antični Grčiji 
 

 

Igra in šport pri starih Grkih 
 

 

Grško verstvo in grško svetišče 
 

 

Krščanstvo v grški antiki 
 

 

Odnos med grško in rimsko kulturo 
 

 

Razvoj in pomen klasične filologije 
 

 

Vpliv antike na slovensko kulturo in 
civilizacijo 
 

 

Grške besede v mednarodni rabi 
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 5. KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI 

akon o maturi v 4. členu določa, da kandidati opravljajo maturo pod enakimi pogoji. Kandidatom s 
posebnimi potrebami, ki so bili usmerjeni v izobraževalne programe z odločbo o usmeritvi, v 

utemeljenih primerih pa tudi drugim kandidatom (poškodba, bolezen), se lahko glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje prilagodi način opravljanja mature in način ocenjevanja znanja. 

Možne so naslednje prilagoditve: 

 1. opravljanje mature v dveh delih, v dveh zaporednih rokih; 

 2. podaljšanje časa opravljanja maturitetnega izpita (tudi odmorov, možno je več 
krajših odmorov); 

 3. prilagojena oblika izpitnega gradiva (npr. Braillova pisava, povečava, kjer je 
prevod vprašanj nemogoč, zapis izpitnega gradiva na disketi ...); 

 4. poseben prostor; 

 5. prilagojena delovna površina (dodatna osvetlitev, možnost dviga ...); 

 6. uporaba posebnih pripomočkov (Braillov pisalni stroj, ustrezna pisala, folije za 
pozitivno risanje ...); 

 7. izpit s pomočnikom (npr. pomočnik bralec ali pisar); 

 8. uporaba računalnika; 

 9. prirejeni ustni izpit in izpit slušnega razumevanja (oprostitev, branje z ustnic, 
prevajanje v znakovni jezik); 

 10. prilagoditev opravljanja praktičnega dela maturitetnega izpita (npr. 
prilagoditev opravljanja seminarske naloge, vaj); 

 11. prilagojen način ocenjevanja (npr. napake, ki so posledica kandidatove 
motnje, se ne upoštevajo, pri ocenjevanju zunanji ocenjevalci sodelujejo  
s strokovnjaki za komunikacijo s kandidati s posebnimi potrebami).  

 

Z 
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 6. DODATKI 

6.1 VPRAŠANJA ZA PISNI DEL IZPITA 

 PRIMER PISNE NALOGE 
 
 IZPITNA POLA 1 
 
6.1.1 SLOVNI^NA ENOTA 
 
Čas reševanja: 60 minut (OR) oziroma 45 minut (VR) 

Dodatno gradivo in pripomočki: grško-slovenski slovar 

 
I. DOLOČITE GLAGOLSKE OBLIKE: 

paideuqh=nai 

timhqe/ntej 

diale/gointo 

Rešitve: 

paideu/w 

tima/w 

diale/gomai (3) 

 
II. POSTAVITE GLAGOL V ZAHTEVANO OBLIKO: 

tima/w  (3. os. sg. ind. perf. akt.) 

manqa/nw  (2. os. sg. ind. aor. akt.) 

pe/mpw  (3. os. pl. ind. aor. pas.) 

Rešitve: 

teti/mhke 

e)/maqej 

e)pe/mfqhsan (3) 

 
III. VSTAVITE BESEDE IZ OKLEPAJA V PRAVILNI OBLIKI: 

1. Peri\ __________________ ((ouâtoj, pra=gma)) gnw/mhn e)/xw e)nanti/an hä su/. 

2. ____________ (ti/j) diale/gesqe; 

3. ¸O sofo\j ou)/t' a)/llon tina\ ou)/te _____________ (e(autou=) bla/ptei. 

4. Ou) mikro\n pra=gma/ e)stin tw=n a)/llwn ___________________________ 
(eu)daimoni/a; a)/lupoj – adverb)- proe/xein. 

5. Oi( neani/ai e)k __________ (pai=dej) su\n __________ (au)to/j) e)paideu/onto. 
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Rešitve: 

1. tou/tou tou= pra/gmatoj 4. eu)daimoni/#, a)lu/pwj 

2. ti/ni 5. pai/dwn, au)t%= 

3. e(auto/n  (5) 

 
IV. SPREMENITE STAVČNE KONSTRUKCIJE PO NAVODILIH V OKLEPAJU: 

1. ¸Omologw=, o(/ti oi( a)/nqrwpoi toi=j tw=n sofw=n lo/goij pro\j a)ndrei/an 
paraskeua/zotai. (AKUZATIV Z INFINITIVOM) 

2. Katefro/neij a)rgu/rou kai\ xrusou= w(j qhsauro\n e)n t%= ou)ran%= e(/cwn. 
(IZRAZITE NAMEN ŠE DRUGAČE.) 

3. Ei) i)atrou= kathgorei= tij, kri/netai.  
(SPREMENITE V MOREBITNO POGOJNO PERIODO.) 

4. Ei)/ se e(w/rwn dikai/wj a)poqn$/skonta, xalpw/teron aän e)/feron. 
(SPREMENITE V IREALNO POGOJNO PERIODO ZA PRETEKLOST.) 

5. Swkra/thj eiâpe peri\ tw=n sofistw=n, o(/ti panta e)painoi=en, aá pwloi=en. 
(SPREMENITE V DIREKTNI GOVOR.) 

Rešitve: 

1. (Omologw= tou\j a)nqrw/pouj toi=j tw=n sofw=n lo/goij pro\j 
 a)ndrei/an paraskeua/zesqai. 

2.  Katefro/neij a)rgu/rou kai\ xrusou=, i(/na qhsauro\n e)n t%= 
 ou)ran%= e)/xoij. 

3.  Ei)/ i)atrou= kathgorv= tij, kri/netai. 

4.  Ei)/ se ei)=don dikai/wj a)poqnh/skonta, xalepw/teron a)\n 
 h)/negkon. 

5.  Swkra/thj ei)=pe tou\j sofista\j pa/nta e)painei=n, a(\ pwloi=en. 
 (25) 

 
V. RAZVEŽITE PARTICIPIALNO KONSTRUKCIJO Z NAJUSTREZNEJŠIM 
ODVISNIKOM OZIROMA SPREMENITE ODVISNIK V PARTICIPIALNO 
KONSTRUKCIJO: 

1. )Asklhpiou= bohqou=ntoj oi( )anqrwpoi to\n qa/naton ou)k e)fobou=nto. 

2. T%= plousi/%, kai/per polla\ xrh/mata e)/xei, eu)daimoni/a ou)k e)/stin. 

3. )Aghsi/laon tou\j qeou\j ou(/twj sebo/menon kai\ oi( pole/mioi pisto\n eiânai 
e)no/mizon. 

Rešitve: 

1. ¸Ote o( )Asklhpio\j e)boh/qei, oi( a)/nqrwpoi to\n qa/naton ou)k 
 e)foubou=nto. 

2.  T%= plousi/% eu)daimoni/a ou)k e)/stin kai/per polla\ 
 xrh/mata e)/xonti. 

3. Epei\ o( )Aghsi/laoj tou\j qeou\j ou(/twj e)se/bei, kai\  
 oi( a)/nqrwpoi au)ton pisto\n ei)=nai e)no/mizon. (9) 
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VI. NATANČNO PREBERITE BESEDILO IN IZPOLNITE SPODNJE 
PREGLEDNICE: 

)Ale/candroj e)/ti pai=j wän polla\ tou= Fili/ppou kalw=j diapra/cantoj ou)k 
e)/xairen, a)lla\ pro\j tou\j suntrefome/nouj pai=daj e)/lege: ")Emoi\ de\ o( path\r 
ou)de\n katalei/yei." Tw=n de\ pai/dwn lego/ntwn o(/ti: "Soi\ tau=ta kta=tai." "Ti/ 
de\ w)felh/sei," eiâpen, "e)a\n e)/xw me\n polla/, pra/cw de\ mhde/n." 

a) Razporedite osebne glagolske oblike iz besedila po časih: 

 PREZENT FUTUR 

 

 IMPERFEKT AORIST 

 

b) Razporedite participialne konstrukcije iz besedila v naslednjo razpredelnico: 

 PREDIKATIVNI PARTICIP POMEN 

 

 ABSOLUTNI GENETIV POMEN 

 

 ATRIBUTIVNI PARTICIP POMEN 

 

Rešitve: 

a) PREZENT FUTUR 

 wän katalei/yei 

 suntrefome/nouj w)felh/sei 

 lego/ntwn  

 kta=tai  

 e)/xw 

 IMPERFEKT AORIST 

 e)/xairen diapra/cantoj 

 e)/lege eiâpen  

 pra/cw 

b) PREDIKATIVNI PARTICIP POMEN 

 wän ko je bil 

 ABSOLUTNI GENETIV POMEN 

 lego/ntwn ko so govorili 

 diapra/cantoj potem ko je opravil  

 ATRIBUTIVNI PARTICIP POMEN 

 suntrefome/nouj ki so bili vzgajani skupaj (10) 
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VII. PREVEDITE V GRŠČINO: 

Ali je dobro družiti se s sofisti ali ne? 

Ponoči smo zapustili mesto. 

Kdo je bil zanesljivejši od njega? 

Rešitve: 

Po/teron kalo/n e)sti toi=j sofistai=j sunei=nai h) ou); 

Th=j nukto\j kateli/pomen th\n po/lin. 

Ti/j h)=n pisto/teroj au)tou=; (15) 

 
 
 IZPITNA POLA 2 
 
6.1.2 PREVODNA ENOTA 
 
Čas reševanja: 120 minut (OR) oziroma 75 minut (VR) 

Dodatno gradivo in pripomočki: Grško-slovenski slovar 

PREVEDITE NASLEDNJI SESTAVEK V SLOVENŠČINO: 

PERI SFIGGOS 

Sfi/gga muqologou=si paragenome/nhn ei)j ta\j Qh/baj ai)/nigma protiqe/nai 
toi=j parerxome/noij a)nqrw/poij, kai\ pollou\j u(p ‘au)th=j di ‘ a)pori/an 
a)nairei=sqai.  )=Hn de\ to\ th=j Sfiggo\j e)rw/thma! Ti/ e)sti to\ au)to\ z%=on 
di/poun, tri/poun kai\ tetra/poun;  )Aporoume/nwn de\ tw=n a)/llwn o( Oi)di/pouj 
a)pefh/nato a)/nqrwpon ei)=nai tou=to to\ z%=on! au)to\n ga\r nh/pion me\n 
u(pa/rxonta tetra/poun ei)=nai! au)ch/santa de\ di/poun! ghra/santa de\ 
tri/poun, bakthri/# xrw/menon dia\ th\n a)sqe/neian.  Entau=qa th\n me\n Sfi/gga 
le/gousin e(auth\n katakrhmni/sai, to\n de\ Oi)di/poun gh=mai th\n e(autou= 
mhte/ra, t%= lu/santi to\ th=j Sfiggo\j e)rw/thma a)=qlon protiqeme/nhn. 

Diodoros Sikulos: Biblioteka, IV, 64 3–4 

Komentar: 

a)=qlo/n tina proti/qhmi – določim koga za nagrado 

Rešitev: 

Pravijo, da je prišla v Tebe Sfinga in je vsem mimoidočim ljudem 
zastavljala uganko ter da je mnoge umorila, ker niso vedeli 
odgovora. Sfingino vprašanje je bilo: "Katero je tisto bitje, ki je 
obenem dvonogo, trinožno in štirinožno?" Medtem ko drugi niso 
vedeli, je Ojdipus odgovoril, da je to bitje človek: ko je še nebogljen, 
je štirinožen; ko zraste, je dvonog; ko se postara, je trinožen, ker si 
zaradi šibkosti pomaga s palico. Nato se je Sfinga, kot pravijo, vrgla 
v prepad, Ojdip pa se je oženil z lastno materjo, saj je bila ona 
določena kot nagrada za tistega, ki reši Sfingino uganko. 

Opomba: 
Prevod je zasnovan na pomenih besed, kakršne daje Grško-
slovenski slovar Antona Doklerja, saj si bodo kandidati pri 
prevajanju pomagali predvsem z njim. Seveda je mogoče na 
nekaterih mestih najti tudi drugačno rešitev. Če najdejo boljšo, 
izvorno rešitev, so ustrezno nagrajeni s primernim številom točk za 
slog. 
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 IZPITNA POLA 3 
 
6.1.3 PREVODNO-ESEJSKA ENOTA (samo vi{ja raven) 
 
Čas reševanja: 75 minut 

 

PREVEDITE V SLOVENŠČINO: 

O nastanku tragedije in komedije 

Ege/neto1 d' ouÅn a)p' a)rxh=j au)tosxediastikh=j ® kaiì au)th\ kaiì h( 
kwm%di¿a, kaiì h( me\n a)po\ tw½n e)carxo/ntwn to\n diqu/rambon, h( de\ a)po\ 
tw½n ta\ fallika\ aÁ eÃti kaiì nu=n e)n pollaiÍj tw½n po/lewn diame/nei 
nomizo/mena ® kata\ mikro\n hu)ch/qh2: kaiì polla\j metabola\j 
metabalou=sa3 h( trag%di¿a e)pau/sato4, e)peiì eÃsxe5 th\n au(th=j fu/sin. Kaiì 
to/ te tw½n u(pokritw½n plh=qoj e)c e(no\j ei¹j du/o prw½toj Ai¹sxu/loj hÃgage 
kaiì ta\ tou= xorou= h)la/ttwse kaiì to\n lo/gon prwtagwnisteiÍn 
pareskeu/asen: treiÍj6 de\ kaiì skhnografi¿an  Sofoklh=j. eÃti de\ to\ 
me/geqoj: e)k mikrw½n mu/qwn kaiì le/cewj geloi¿aj dia\ to\ e)k saturikou= 
metabaleiÍn o)ye\ a)pesemnu/nqh7, to/ te me/tron e)k tetrame/trou i¹ambeiÍon 
e)ge/neto.  

To\ me\n ga\r prw½ton tetrame/tr% e)xrw½nto dia\ to\ saturikh\n kaiì 
o)rxhstikwte/ran eiånai th\n poi¿hsin, le/cewj de\ genome/nhj au)th\ h( fu/sij 
to\ oi¹keiÍon me/tron euÂre: ma/lista ga\r lektiko\n tw½n me/trwn to\ 
i¹ambeiÍo/n e)stin: shmeiÍon de\ tou/tou, pleiÍsta ga\r i¹ambeiÍa le/gomen e)n tv= 
diale/kt% tv= pro\j a)llh/louj, e(ca/metra de\ o)liga/kij kaiì e)kbai¿nontej 
th=j lektikh=j a(rmoni¿aj. 

¸H de\ kwm%di¿a e)stiìn, wÐsper eiãpomen, mi¿mhsij faulote/rwn me/n, ou) 
me/ntoi kata\ pa=san kaki¿an, a)lla\ tou= ai¹sxrou= e)sti to\ geloiÍon mo/rion. 
To\ ga\r geloiÍo/n e)stin a(ma/rthma/ ti kaiì aiåsxoj a)nw¯dunon kaiì ou) 
fqartiko/n, oiâon eu)qu\j to\ geloiÍon pro/swpon ai¹sxro/n ti kaiì 
diestramme/non aÃneu o)du/nhj. Ai̧ me\n ouÅn th=j trag%di¿aj metaba/seij kaiì 
di' wÒn e)genonto ou) lelh/qasin,8 h( de\ kwm%di¿a dia\ to\ mh\ spouda/zesqai 
e)c a)rxh=j eÃlaqen9. Kaiì ga\r xoro\n kwm%dw½n o)ye/ pote o( aÃrxwn eÃdwken, 
a)ll' e)qelontaiì hÅsan. 

ÃHdh de\ sxh/mata/ tina au)th=j e)xou/shj oi̧ lego/menoi au)th=j poihtaiì 
mnhmoneu/ontai. ti¿j de\ pro/swpa a)pe/dwken hÄ prolo/gouj hÄ plh/qh 
u(pokritw½n kaiì oÀsa toiau=ta, h)gno/htai. to\ de\ mu/qouj poieiÍn to\ me\n e)c 
a)rxh=j e)k Sikeli¿aj hÅlqe, tw½n de\  ¹Aqh/nhsin  Kra/thj prw½toj hÅrcen 
a)fe/menoj th=j i¹ambikh=j i¹de/aj kaqo/lou poieiÍn lo/gouj kaiì mu/qouj.  

 
Aristotel, Poetika 1449a.9–1449b.11 

 

                                                      
1 Sc. h( trag%di/a. 
2 ‘je zrasla’. 
3 polla\j metabola\j metabalou=sa ‘potem ko je doživela mnogo sprememb’. 
4 e)pau/sato ‘se je ustalila’. 
5 3. os. edn. aorista glagola e)/xw. 
6 sc. u(pokrita\j h)/gage. 
7 a)pesemnu/nqh ‘je postala bolj svečana’. 
8 ou) lelh/qasin ‘so znane’. 
9 eÃlaqen: 3. os. ednine aktivnega aorista glagola lanqa/nw. 
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Vprašanja: 

1) V čem je, kakor pravi Aristotel, bistvena razlika med nastankom tragedije in 
komedije kot književne zvrsti? 

2) Katere spremembe je tragedija doživela v zgodovini in kateri pesniki so bili 
zaslužni zanje? 

3) Ali je bilo uprizarjanje igranih in petih predstav v Grčiji omejeno na 
gledališče? 

4) V katerem kraju je najbolje ohranjeno grško gledališče? Katere so njegove 
posebnosti in po čem je še zlasti znamenito? 

 

Prevod: 
 

Tragedija je nastala – kot tudi komedija – iz improvizacijskega izvora; ena 
iz predpevcev pri ditirambu, druga pri faliških pesmih, ki so se do danes obdržale 
kot običaj v večini mest. Potem ko je tragedja doživela mnogo sprememb, se je 
ustalila, ker je dobila svojo naravno obliko. Število igralcev je Ajshil povečal z 
enega na dva, zmanjšal zborske dele in poskrbel, da ima (na odru) prednost 
govor. Tri igralce in poslikano odrsko opremo je uvedel Sofokles.  

Ker je izvirala iz satirske igre, so bile sprva zgodbe kratke in slog smešen, 
šele pozno je postala bolj resna, metrum se je iz trohejskega tetrametra 
spremenil v jambski verz. Sprva so uporabljali trohejski tetrameter, ker je bila 
pesnitev satirska in namenjena predvsem za ples, ko pa se je razvil dialog, je 
narava sama odkrila pravi metrum. Jambski metrum je namreč govorjenemu 
jeziku od vseh najbližji. Dokaz za to je, da v medsebojnem pogovoru 
uporabljamo največ jambskih stopic, heksametre pa redkokdaj in takrat 
prestopimo ubranost pogovora.  

Komedija je, kot smo povedali, posnemanje grših stvari, vendar ne v vsej 
slabosti, temveč je smešen samo del sramotnega. Smešna je namreč kakšna 
napaka ali sramota, ki ne povzroča bolečine in škode, kakor takoj vzbudi smeh 
grd in nekoliko popačen obraz. Medtem ko so spremembe in izvor tragedije 
jasne, je komedija ostala skrita, ker se z njo ni nihče resno ukvarjal. Tudi zbor 
igralcev v komediji je nekoč pozneje plačal arhont, prej pa so bili prostovoljci. 

Šele ko je imela že določene značilnosti, se omenjajo domnevni pesniki te 
zvrsti. Kdo je uvedel maske, prolog ali (določeno) število igralcev, se ne ve. 
Navada pisanja zgodb je najprej prišla s Sicilije, v Atenah pa je z njo prvi začel 
Krates, ki je docela opustil jambsko zvrst za pripovedovanje zgodb. 
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6.2 VPRAŠANJA ZA USTNI DEL IZPITA 

 Prakti~na slovni~na vpra{anja 
 
Navedena vprašanja so primeri, kakršni se lahko pojavijo na lističih z ustnimi vprašanji. Vprašanja niso 
opremljena z opombami, saj bo učitelj tudi pri pravi splošni maturi sam dodal opombe, in sicer z razlago 
besedišča in z navodili za razumevanje besednega reda, če bi po njegovi presoji kandidati težko sami 
vzpostavili pravilne povezave.  

V pripravah na splošno maturo so ta vprašanja lahko koristna vaja v prepoznavanju in analiziranju 
sintaktičnih struktur ter prevajanju v slovenščino. 

 1. Oi( a)/nqrwpoi to\n )Anaci/mandron sofo\n ei)=nai nomi/zousi.  
(Postavite v pasiv.) 

 2. ¸O )Apo/llwn to\n )Asklhpio\n pro\j Xei/rwna to\n Ke/ntauron e)/pempe, par 
)ouâ th\n i)atrikh\n e)dida/xqh. (Postavite v pasiv.) 

 3. )Asklhpio\j para\ Kentau/r% tini\ didaxqei\j i)atro\j gi/gnetai. (Postavite 
v aorist.) 

 4. Filo/timoi pro\j ta\ kala\ e)geno/meqa kai\ tw=n a)gaqw=n ta\ me/gista 
e)kthsa/meqa. (Postavite v konjunktiv.) 

 5. Polla/kij oi( a/)nqrwpoi a)/poroi h)=san kai\ e)ske/ptonto: "Oi/)moi, ti/ 
dra/sw;" (Postavite v futur.) 

 6. Su\ de\ eu)= pra/tteij kai\ gra/feij a)ei\ toiau=ta.  
(Izrazite kot uresničljivo željo.) 

 7. Sofo\j a)/nqrwpoj ou) le/gei toiau=ta.  
(Izrazite kot vljudno trditev.) 

 8. (Wj dida/contej manqa/nomen.  
(Razvežite v glavni stavek in finalni odvisnik.) 

 9. Ouâtoj o( a)/nemoj kai\ makra\ de/ndra e)ti/nacen. (Postavite v pasiv.) 

 10. Oi( Stwikoi\ to\n ko/smon z%=on le/gousi yuxh\n e)/xonta.  
(Izrazite še drugače.) 

 11. Oi( pai=dej nukto\j th\n oi)ki/an e)/lipon. (Izrazite kot prepoved.) 

 12. Pa/nta ta\ xrh/mata u(po\ tou/twn tw=n a)nqrw/pwn e)lh/fqh.  
(Postavite v aktiv.) 

 13. Ei) pai=dej manqa/nein qe/lousi, gonei=j xai/rousin.  
(Izrazite s primerno participialno konstrukcijo.) 

 14. (O me\n (Hraklh=j a)/ristoj tw=n a)nqrw/pwn, o( de\ Zeu\j kra/tistoj tw=n 
qew=n e)stin. (Tvorite vprašanje, na katero bi bila ta dva stavka odgovor.)  
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 Teoreti~na slovni~na vpra{anja 
 
Teoretična slovnična vprašanja se zajemajo iz naslednje snovi: 

 
1. Grška pisava in izgovarjava 

(razvoj grške pisave; značilnosti grške pisave (pridih, ločila); delitev glasov na 
vokale, diftonge in konzonante) 

2. Grški akcent 
(kvantiteta zlogov; pravila grškega naglasa; besede brez naglasa; pravila o 
naglasu proklitik in enklitik) 

3. Samostalnik 
(kategorije samostalnika; funkcije sklonov; posebnosti v rabi sklonov; pregled 
deklinacij; določni člen – sklanjatev in funkcija) 

4. Prva deklinacija 
(paradigme samostalnikov ženskega in moškega spola, skrčeni samostalniki) 

5. Druga deklinacija 
(paradigmi; posebnosti v posameznih kategorijah, skrčeni samostalniki) 

6. Tretja deklinacija – konzonantni del 
(delitev, paradigme, posebnosti v posameznih kategorijah, samoglasniške 
spremembe – nadomestna podaljšava, krčenje vokalov – in soglasniške 
spremembe) 

7. Tretja deklinacija – vokalni del 
(delitev, paradigme; posebnosti v posameznih kategorijah; samoglasniške 
spremembe – prestavitev dolžine) 

8. Pridevnik 
(kategorije pridevnika; razredi pridevnikov; paradigme in posebnosti v 
kategorijah; različni načini stopnjevanja pridevnika) 

9. Prislov 
(tvorjenje; prvotni in tvorjeni prislovi; stopnjevanje) 

10. Števnik 
(vrste števnikov; kategorije števnika; paradigme) 

11. Zaimek 
(vrste zaimkov; kategorije zaimka; raba s členom ali brez njega; posebnosti pri 
povratnem osebnem zaimku; izražanje svojilnega in povratnega svojilnega 
zaimka z osebnim oziroma povratnim osebnim zaimkom; paradigme) 

12. Glagol 
(kategorije glagolskih oblik; pregled časovnih osnov; primarne in sekundarne 
končnice aktivnih in pasivnih oblik) 

13. Konjugaciji 
(pregled; delitev tematne konjugacije; brezosebni glagoli in izrazi) 

14. Prezent 
(načini tvorjenja in razmerje do glagolske osnove; pomen prezentove osnove; 
časi, tvorjeni iz prezentove osnove; skrčeni glagoli)  
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15. Futur 
(načini tvorjenja; pomen in raba osebnih in neosebnih oblik) 

16. Aorist 
(tvorjenje šibkega in krepkega aktivnega in medialnega aorista; tvorjenje šibkega 
in krepkega pasivnega aorista; pomen aoristove osnove in pomen posameznih 
oblik (osebnih in neosebnih), tvorjenih iz te osnove 

17. Perfekt 
(tvorjenje šibkega in krepkega aktivnega perfekta; tvorjenje medio-pasivnega 
perfekta; pomen perfektove osnove; časi, tvorjeni iz perfektove osnove) 

18. Predlog 
(pomen in vezava) 

19. Veznik 
(priredni, podredni) 

20. Raba neosebnih glagolskih oblik: glagolska raba infinitiva 
(accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo: značilnosti, obvezna in 
neobvezna raba)  

21. Raba neosebnih glagolskih oblik: glagolska raba participa 
(participium coniunctum, genetivus absolutus) 

22. Konjunktiv 
(tvorjenje in raba v prostih in odvisnih stavkih) 

23. Optativ 
(tvorjenje, raba v prostih stavkih in odvisnih stavkih, optativus obliquus) 

24. Irealni pogojni stavki 

25. Eventualni pogojni stavki 

 

 Vpra{anja iz gr{ke civilizacije, kulture in književnosti 
 
Vprašanja iz grške civilizacije, kulture in književnosti se zajemajo iz naslednje snovi: 

1. Kaj je grški jezik? 
(Izvor imena, dialekti in zgodovinski razvoj grškega jezika) 

2. Kakšen je položaj grščine v okviru indoevropskih jezikov? 

3. Opišite razvoj grške civilizacije. 
(Prvi pisani spomeniki grškega jezika, čas naselitve Balkanskega polotoka, 
najpomembnejša plemena, ozemlja, ki jih Grki kolonizirajo) 

4. Opišite pomen grške civilizacije za antiko in za vso svetovno zgodovino. 
(Razmerje med grško in rimsko civilizacijo in kulturo, temeljne kulturne in 
civilizacijske pridobitve, ki jih dolgujemo Grkom) 

5. Grška filozofija 
(Odnos med filozofsko mislijo in mitom, začetniki grške filozofije, 
najpomembnejši predstavniki in smeri) 
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6. Sokrat in Platon 
(Osnovni življenjepisni podatki, zgodovinski kontekst (sofistika), dela in njihov 
pomen) 

7. Grško gledališče 
(Najpomembnejši pesniki tragedije in njihova dela, pomen in kontekst tragiških 
agonov, grška komedija, zgradba grškega gledališča, konvencije dramskih 
uprizoritev) 

8. Grško zgodovinopisje 
(Najpomembnejši predstavniki, različni koncepti in smotri, razvoj iz mitografije do 
znanstvene historiografije) 

9. Ksenofont 
(Osnovni biografski podatki, najpomembnejša dela, literarnozgodovinska 
karakterizacija) 

10. Grška polis 
(Pomen pojma, obseg "mestne državice", gospodarska organizacija, oblike 
politične ureditve grških polis) 

11. Atenska demokracija 
(Značilnosti atenske polis, njen pomen v helenski skupnosti, opis delovanja 
demokratične ureditve v Atenah, razlike med atensko in sodobno demokracijo) 

12. Herakles 
(Grški bogovi in junaki, spremembe v doživljanju in pojmovanju narave višjih bitij 
– orišite na primeru Herakla) 

13. Grški tempelj 
(Zgradba grškega templja, namen in funkcije templjev, najslavnejše stavbe, 
drugi bogovom in junakom posvečeni prostori) 

14. Šport v antični Grčiji 
(Pomen športa, glavne športne panoge, najpomembnejše prireditve) 

15. Antični roman 
(Razlika med antičnim in novoveškim, zlasti realističnim romanom, 
literarnozgodovinska karakterizacija romana Dafnis in Hloa, helenistični mit o 
srečnem življenju v preprostem, podeželskem okolju, Longos in čas druge 
sofistike) 

16. Grško govorništvo 
(Najpomembnejši grški govorniki, čas največjega razcveta in njegove 
zgodovinske danosti, vrste govorov, značilnosti sodnega procesa, osnovni 
podatiki o Liziji) 
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