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Splošna navodila

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.
1. DA

1 točka

2. a) uradno/neuradno
b) neumetnostno/umetnostno
c) zasebno/javno
č) publicistično/strokovno
(1 + 1 + 1 + 1)

4 točke

3. a

2 točki

4. Po smislu, npr.: Fotografija prikazuje/predstavlja planinca, kamnito pot, drevje, gore in
tako vpliva na naslovnikovo voljo/povečuje željo, da bi se povzpel na Kamniško sedlo./
Fotografija prikazuje planinski pohod. Besedilo je zaradi nje nazornejše, saj z
nebesednimi prvinami ponazarja vsebino besedila./Fotografija odvrača bralca, da bi se
povzpel na Kamniško sedlo, saj je dolgočasna, siva in nerazločna.
(1 točka za poimenovanje predmetnosti, 2 točki za pojasnitev
vloge fotografije, 1 točka za jezik.)

4 točke

5. a
c
č
f
(1 + 1 + 1 + 1)
6. Neposredno velevanje
Posredno velevanje

4 točke

a, c, č
b, d, e

(1 točka za dve pravilni rešitvi.)

3 točke

7. a) Nasvet.
b) Nasvet./Zapoved.
c) Nasvet./Zapoved./Prepoved.
č) Nasvet./Zapoved.
d) Nasvet.
(3 točke za pet pravilnih rešitev, 2 točki za štiri pravilne rešitve,
1 točka za tri pravilne rešitve.)

3 točke
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8. b
c
d
a
e
č
(1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)

6 točk

9. a) Po smislu, npr.: Povzpnite se na Kamniško sedlo.
b) Po smislu, npr.: Slovo od poletja/Poslavljanje od poletja
Napačna rešitev: Poslavljanje poletja
(2 + 2)

4 točke

10. a) 1.
b) Izpis katere koli slogovno zaznamovane rabe:
ima ploske, ravne podplate/igrajo tako poskočno, da ga srbijo podplati/podplate
si lahko obrusiš, pa boljšega ne najdeš/podplate pokazati/gori mu pod
podplati/od temena do podplatov ga je streslo
(2 točki za popolnoma pravilen izpis katere koli zaznamovane rabe. Spregledamo, če
je ob ustreznem izpisu izpisana tudi razlaga.)
(1 + 2)

3 točke

11. c

2 točki

12. osvojiti
c
(2 + 2)

4 točke

13. Poslovite se od poletja.
Pohod na Kamniško sedlo.
Če imate možnost, si izposodite/izposodite pohodne palice.
(Popolnoma pravilna rešitev, brez napak, 3 točke; 1–3 napake 2 točki; 4–6 napak
1 točka.)

3 točke

14. osebkov
prilastkov, predmetni
pogojni/prislovnodoločilni
(1 + 1 + 1 + 1)

4 točke

15. Ali hodite z enakomernim korakom ali pa vas bo pot izmučila./Hodite z enakomernim
korakom ali pa vas bo pot izmučila./Ali boste hodili z enakomernim korakom ali pa vas
bo pot izmučila./Bodisi – bodisi …
(2 točki za smiselno ločno razmerje, 1 točka za jezikovno pravilnost.)

3 točke
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16. O vzponu so se pogovarjali ob mamljivem zeliščnem čaju.
Slovesa od poletja se niso udeležili.
O vzponu so se pogovarjali na čudovitem vrhu.
(2 točki za tri v celoti pravilne besedne zveze, 1 točka za dve v celoti
pravilni besedni zvezi.)
17.

Rodilnik
Orodnik

Ednina
poti/-i
s potjo/-jo

Dvojina
poti/-i
s potema/-ema

2 točki

Množina
poti/-i
s potmi/-mi

(1 točka za obe pravilni obliki v posameznem številu.)
(1 + 1 + 1)

3 točke

18. DA
NE
DA
(1 + 1 + 1)

3 točke

19. Izpis imena: Šmarna Gora/Šmarna gora
Pojasnilo po smislu, npr. Šmarna gora je nenaselbinsko ime, zato goro (neprvo
sestavino) pišemo z malo./Šmarna gora ni ime kraja, zato goro (neprvo sestavino)
pišemo z malo.
(1 točka za izpis imena, 1 za pojasnilo in 1 za jezikovno pravilnost.)
(1 + 1 + 1)

3 točke

20. Take/takšne, ki so na stegnih/na/v stegnu/od stegna/pripadajo stegnu/pripadajoče
stegnu.
(Velja tudi edninska oblika.)
21.

Bistrica
športni

Besedotvorna podstava
Bistršport-

2 točki

Obrazilo
-ica
-ni

(1 točka za vsako pravilno razdelitev besede na besedotvorno podstavo in obrazilo.)
(1 + 1)
2 točki
22. a) obolenje
b) izglagolski samostalnik
c) mišično obolenje
(1 + 1 + 1)

3 točke

M062-103-1-4

5

23. Kljub temu da ne spadate v skupino ljudi, ki dopust raje preživijo v gorah kot na morju,
je septembrski pohod na enega od najlepših slovenskih vrhov prav gotovo lepo slovo od
letošnjega poletja.
Na poti vas bodo ves čas spremljale markacije in tudi rdeče table, na katerih si lahko
preberete, kolikšna časovna pot vas še čaka.
Obolenje mišic, ki bo sledilo naslednji dan, bo predvsem posledica poti navzdol.
Nekaj vikendov v hribih vam bo dalo vse potrebno za obisk Kamniškega sedla.
(Če je raba vejice v povedi povsem pravilna, se rešitev točkuje z 1 točko.)
(1 + 1 + 1 + 1)
24. Večbesedni veznik
Enobesedni veznik

4 točke

K/kljub temu da
Č/čeprav

(1 + 1)

2 točki

25. Po smislu, skladno s sobesedilom:
zaštartajte v vaš športni dan – odidite/pojdite/odpravite se na športni dan/začnite športni
dan
najbolj učinkovita pijača – najučinkovitejša pijača
ne rabite nositi – ne nesite/nosite/ni potrebno nositi/ni (vam) treba nositi
enormne količine – velike/ogromne/velikanske količine
majica za preobleči – sveža majica/majica, v katero se boste preoblekli
luštno za vas bo – prijetno (vam) bo/lepo (vam) bo
vaše stegenske mišice bodo delale »100 na uro« – vaše stegenske mišice bodo zelo
obremenjene/bodo delovale z veliko hitrostjo
iz te točke – s te točke/od tu
imeti voljo do takšnega pohoda – želeti si (takega) pohoda/(tak) pohod/hoteti na tak
pohod
nabirati kondicijo – pridobivati zdržljivost/zmogljivost/kondicijo/se telesno/fizično
pripravljati
(Za vsako pravilno rešitev 1 točka.)

10 točk

26. (dve) pollitrski (plastenki)
(Vse ali nič.)

2 točki

27. a
b
(2 + 2)

4 točke
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28. Primer javnega pisma:
Spoštovano uredništvo!
Sem redna bralka vašega glasila, ki me s svojimi zanimivimi prispevki vedno prijetno
preseneti. S posebnim zanimanjem prebiram članke, ki govorijo o lepotah našega kraja
in okolice.
V zadnji številki me je z obetavnim naslovom pritegnilo besedilo Poslovite se od poletja,
toda žal tudi takoj razočaralo. Besedilo ima privlačno vsebino in privablja ljudi, naj
dejavno preživijo dan v planinah. Toda sestavek je poln raznovrstnih napak: napačna
raba predlogov, neustrezno stopnjevanje, napačna raba ločil. Posebej me je zmotila
raba pogovornih izrazov: zaštartajte, luštno bo, nabirati kondicijo.
Zaradi motečih pomanjkljivosti besedilo izgubi svojo zanimivost, kar pa za takšno glasilo,
kot je Slamnik, ne pomeni nič dobrega.
Ne razumem, kako ste lahko zgrešili tako hudo napako in objavili prispevek, ne da bi ga
kdo temeljito jezikovno pregledal. Je to malomarnost, prezir do jezika, prezir bralcev?
Res bi bilo škoda, da bi Slamnik zaradi slabega jezika izgubil ugled in naročnike.
Mira Kovač

Členjenost besedila: do 4 točke
N naslov/nagovor – 1 točka
N odstavčnost – 1 točka
N podpis – 1 točka
N obseg v predpisanih mejah – 1 točka
(Za odmik več kot 15 besed se točka odbije.)
(Za vsak neustrezen element, npr. glava uradnega pisma, minus 1 točka.)
Vsebina besedila: do 16 točk
N navezava na objavo prispevka v Slamniku, 2. 9. 2004 – do 2 točki
N vljudnost pred izrekom kritike, npr. pohvala časopisa/pohvala namena, ki ga je
imel pisec besedila Pohod na Kamniško sedlo/pohvala pozivne vloge v besedilu –
do 2 točki
N očitek zaradi pravopisnih (2 točki) in slogovnih (2 točki) pomanjkljivosti – do
4 točke
N navedba treh primerov napačne/neustrezne rabe – do 3 točke
N izraz ogorčenja/mnenje – 1 točka
N poziv uredništvu, naj objavlja lektorirane prispevke – do 2 točki
N želja za nadaljnje sodelovanje/zaključna vljudnost – do 2 točki
Slogovna ustreznost: do 4 točke
N jasnost glavne teme in sporočilnega namena –1 točka
N jedrnatost – 1 točka
N primernost – 1 točka
N živost – 1 točka
Jezikovna pravilnost: do 6 točk
(Za vsako napako se odbije 1 točka, do 0.)

30 točk

