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IZPITNA POLA 1
Splošna navodila
− Kadar kandidat dopolnjuje poved, mora biti odgovor vsebinsko, slovnično in pravopisno
pravilen.
− Pri nalogah, pri katerih mora kandidat podčrtati, prečrtati ali obkrožiti odgovor, upoštevamo
pravilnost odgovora, tudi če je oznaka drugačna.
− Kadar pričakujemo odgovor ali rešitev v povedi, lahko kandidat dobi točko za jezikovno
pravilnost le, če je poved pomensko ustrezna.
− Pri nalogah izbirnega tipa lahko kandidat obkroži samo eno rešitev, če v navodilih ni določeno
drugače.
− Če obkroži več rešitev, se naloga točkuje z 0 točkami.
Naloga Točke Rešitev
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Dodatna navodila

polhu/polhih
5. 11. 2011 / 5. november 2011 / 5. novembra
2011

Delu / časopisu Delo

Saša Bojc

Igor Modic

C
po smislu, npr., ena od:

V naslovu je avtorica uporabila izjavo vodnika iz
Polharskega muzeja. Z njo je poimenovana
značilna lastnost polhov, to je radovednost.

V naslovu je uporabljena izjava Jožeta Šraja,
vodnika iz Polharskega muzeja. V njem je
omenjena radovednost, zaradi katere se polhi
ujamejo v past.
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po smislu, npr.:

Polharjenje je lov na polhe. Lovci jim zvečer
nastavijo pasti, podobne manjšim lesenim
škatlam. Vanje položijo košček sadja za vabo.



5 pravilnih rešitev = 3
4, 3 pravilne rešitve = 2
2 pravilni rešitvi = 1

1 za avtorja izjave v naslovu
1 za povezanost s temo
1 za jezikovno pravilnost povedi
Kandidat dobi točko za jezikovno
pravilnost povedi, tudi če dobi
samo eno točko za vsebinsko
pravilnost.
4, 3 pravilne vrstice = 3
2 pravilni vrstici = 2
1 pravilna vrstica = 1

3 pravilne rešitve = 2
2 pravilni rešitvi = 1
7, 6 pravilnih rešitev = 3
5, 4 pravilne rešitve = 2
3, 2 pravilni rešitvi = 1

1 za opredelitev polharjenja
1 za potek polharjenja
1 za jezikovno pravilnost povedi
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Naloga Točke Rešitev
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Skupaj

3

po smislu, npr., tri od:

(za) preživetje

hrana

krzno

mast/zdravilo

druženje/zabava/družabnost/veselje

lovska strast
po smislu, npr., ena od:
1 za mnenje z utemeljitvijo

Tudi jaz obsojam polharjenje, saj nasprotujem 1 za jezikovno pravilnost povedi
pobijanju živali / saj so polhi ljubke živali / saj jih
v drugih evropskih državah tudi ne lovijo.

Menim, da polharjenje ni vredno obsojanja, saj
v današnjih časih ni več veliko lovcev in se zato
ni treba bati, da bi polhi izumrli.

Naloga Točke Rešitev
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Naloga Točke Rešitev
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Skupaj
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iz iste besedne družine

Naloga Točke Rešitev
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Dodatna navodila

1 za vse pravilne rešitve

Dodatna navodila

C
C

Naloga Točke Rešitev

13.1

Dodatna navodila

po smislu, npr., ena od:

od staršev na otroke/

iz generacije v generacijo

z očeta na sina
po smislu, npr., ena od:

trdno

globoko

močno

dobro

veliko

dolgo

Dodatna navodila

5, 4 pravilne rešitve = 2
3, 2 pravilni rešitvi = 1

Dodatna navodila
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Naloga Točke Rešitev
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Dodatna navodila

Osebno



Kryštufek

Stvarno



Zemljepisno



Polharski
muzej
Slovenija

5, 4 pravilne rešitve = 2
3, 2 pravilni rešitvi = 1


Loška
dolina



Dane

Naloga Točke Rešitev
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Skupaj
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Naloga Točke Rešitev
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Preden gredo polhi na prezimovanje, se
dodobra najedo žira in želoda. / Ko se polhi
dodobra najedo žira in želoda, gredo na
prezimovanje.
Pred odhodom na prezimovanje se polhi
dodobra najedo žira in želoda.
Poleti ne smemo loviti polhov.

Beseda/besedna zveza

(po) pravilih / pravila

dediščina / dediščino

(v) Polharskem muzeju / Polharski muzej





Dodatna navodila

piscu Janezu Vajkardu Valvasorju
vodnika Jožeta Šraja
notarjem Hinkom Dolencem

dvaintrideset
dvajseti
dva tisoč ena
osemsto tisoč

Dodatna navodila

1 za obe pravilni rešitvi
4 pravilne rešitve = 2
3, 2 pravilni rešitvi = 1
1 + 1 za ustrezno pretvorbo
1 za jezikovno pravilnost povedi

1 za ustrezno pretvorbo
1 za jezikovno pravilnost povedi
Upoštevamo tudi:
Poleti je prepoved lova na polhe.
3 pravilne rešitve = 2
2 pravilni rešitvi = 1

4 pravilne rešitve = 2
3, 2 pravilni rešitvi = 1
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Naloga

23
Zgradba

Točke Merila
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Vsebina
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Jezikovna pravilnost in
slogovna ustreznost
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Skupaj
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naslov besedila: navedba teme
ali izviren naslov
podpis
enogovorno besedilo: smiselno
členjeno na odstavke in brez
prvin dopisa

obseg besedila (najmanj 100
besed)
podatki: kaj, kje in kdaj se je
godilo
podatki: kdo je bil prireditelj, kdo
so bili udeleženci, obiskovalci,
kdo je sodeloval
potek prireditve: časovna
razvrstitev dogodkov

Dodatna navodila

Neustrezen oz. pomanjkljiv
naslov:
Poročilo
Besedilo je neustrezno
členjeno, če je sestavljeno iz
niza enopovednih odstavkov
ali če kandidat v enem
odstavku razvija različne
podteme.
za manj kot 90 besed = 0
1 za vse podatke
1 za 3 ali 2 podatka

3 za 8, 7 dogodkov
2 za 6, 5 dogodkov
1 za 4, 3 dogodke
jezikovna pravilnost
2 napaki = – 1 točka, do
0 točk
pripovedovalno besedilo (glagoli Za vsako vrsto slogovne
v pretekliku)
neustreznosti odštejemo
časovna razvrstitev dogodkov
1 točko, do 0 točk.
objektivnost (brez stališča in
Če je v besedilu manj kot 90
vrednotenja in brez prvin
besed, lahko kandidat za
subjektivnega, propagandnega
jezikovno pravilnost in
besedila)
slogovno ustreznost dobi
natančnost
največ 2 točki.
brez zastranitev
Če kandidat ni pisal
brez ponavljanja besed/besednih strnjenega besedila (stolpci,
zvez
alineje), se jezikovna
pravilnost in slogovna
ustreznost vrednotita z
0 točkami.
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Primer besedila
POROČILO O POLHARSKI NOČI / 32. POLHARSKA NOČ
V soboto, 5. oktobra 2013, je Turistično društvo Loška dolina priredilo že 32. Polharsko noč na jasi pri
gradu Snežnik. Program se je začel zgodaj popoldne in se končal pozno ponoči. Prireditve se je
udeležilo veliko domačinov in tudi tujih gostov.
Ob 14. uri so zbirali prijave za tekmovanje v polharjenju. Takrat so potekale tudi otroške delavnice Pri
debelem polhu. Medtem se je odvijal tek Po polhovih stopinjah, ki se ga je udeležilo veliko tekačev. Ob
15. uri so domači kuharji pričeli pripravljati enolončnico. Ob 16. uri je nastopila Eva Maurer z otroško
predstavo Klovnesa razgraja. Sledil je koncert godbe na pihala iz Loža. Nato so objavili rezultate teka
in razglasili zmagovalno enolončnico ter podelili nagrade.
Medtem ko se je odvijala zabava s petjem in plesom, so tekmovalci nastavljali pasti do poznih
večernih ur. Prireditev se je zaključila ob polnoči s podelitvijo nagrad in priznanj najboljšim polharjem.
Damjan Kos

