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Izpitna pola 1 
 

 

Št. naloge Rešitve Točke 

1. Po smislu, npr.: bajna bitja, duhovi/skrivnostna mitološka bitja. 1 

2. c 1 

3. NE 1 

4. v poljudnoznanstvenih/strokovnih revijah 1 

5. c 1 

6. GEA /Gea 1 

7. 

A c  
B Po smislu, npr.: Etnologija se ukvarja z običaji in navadami narodov, 
 skupnosti.  
 (Pod B dobi 2 točki tudi, če pojasni drugo obkroženo stroko.) 

1 
2 

8. 
Po smislu, npr.: Vile so človeku podarile moč. Divji možje in žene so 
pomagali na polju/so ljudi učili veliko veščin.  
(2 točki za pravilna odgovora, 1 točka za oblikovanje povedi) 

3 

9. c, č 2 

10. 
s povodnimi možmi, z jasnimi mesečnimi nočmi, s Petrom Klepcem 
Upoštevamo tudi pravilne rešitve z napačnim predlogom. 

3 

11. 
a) so bili nevarni 
b) ljudem 
c) divji možje 

3 

12. privid – fatamorgana 1 

13. b 1 

14. 

svetel, svetlejši  
bolj divji, najbolj divji  
različen, najrazličnejši  
6 pravilnih zapisov = 3 
5, 4 = 2 
3, 2 = 1 
1, 0 = 0  
Upoštevamo samo pravopisno in slovnično pravilne zapise. 

3 

15. 
A b  
B 3  

1 
1 

16. 

zapeljiv, zapeljati/zapeljevati (1 + 1) 
divjak/divjakinja/divjost/divjad, divjati (1 + 1) 
življenje, živeti (1 + 1)  
Upoštevamo samo pravopisno in slovnično pravilne zapise. 

6 

17. vejica/oklepaj 1 

18. 
Po smislu, npr.: osebno lastno ime/osebno ime/ime osebe, stvarno 
lastno ime/naslov/naslov besedila, zemljepisno lastno ime/pokrajinsko 
ime/regija/ime dežele. (Vsaka pravilna rešitev 1 točka.) 

3 

19. 
zvonjenje; ...moč, ki...; štajerskih; 21. stoletju; ...gradove, so...; 
Slovencev (0 napak = 6, vsaka napaka = 1 manj) 

6 

20. 
na primer, in podobno, oziroma 
Za pravopisne napake odbijemo največ 1 točko. 

3 

21. 2, 5 2 
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22. 

Uradni življenjepis   
 
1. Sestavni deli – 7 točk 
          – podatki o sporočevalcu (1) 
          – poimenovanje besedilne vrste (1) 
          – jedrni del: rojstni podatki (1) 
                              izobrazba, dodatno znanje, delovne izkušnje (2) 
           – podatki o kraju in času nastanka besedila (1) 
           – lastnoročni podpis (1) 
2. Oblikovanost – 2 točki 
3. Slogovna ustreznost 1 –  točka 
 
4. Jezikovna pravilnost in pravopis – 2 točki 

12 
 

 
 
 
Vesna Lukan 
Ulica svobode 13 
6310  Izola/Isola 
 
 
 
 

Življenjepis 
 
 
 
 

Rodila sem se 7. septembra 1987 v Kopru. Živim v štiričlanski družini. Oče je mehanik, mati 
gospodinja. Mlajši brat obiskuje še osnovno šolo. 

Leta 1993 sem se vpisala na Osnovno šolo Dante Alighieri v Izoli in jo končala s prav dobrim 
uspehom. 

V šolskem letu 2001/02 sem se vpisala na Srednjo šolo Pietro Coppo v Izoli. Izbrala sem smer 
ekonomski tehnik. Trenutno obiskujem drugi letnik. V šoli se učim tri jezike: italijanščino, slovenščino 
in angleščino. Pri informatiki smo spoznali tudi nekaj računalniških programov. 
 
 
 
 
 

Vesna Lukan 
 
 
 
Izola, 6. 1. 2004  
 


