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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév 

Szlovén nemzetiségi nyelv – 1. forduló 

REŠITVE  

A verseny írásbeli fordulójában 100 pont szerezhető. 

Szövegértési feladat 25 pont 

Nyelvhelyességi 
feladat 

25 pont 

Szövegalkotás 50 pont 

 

Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont, többletpont nem adható. 

 

RAZUMEVANJE BESEDILA 
 

1. feladat: 

A feladatra 9 pont adható. 

Részletes megoldó kulcs: 

1. Branko Čeak 

2. v reviji GEA 

3. v slengu 

4. DA 

5. NE 

6.  DA 

7.  DA 

8. NE 

9. DA 

2. feladat: 

A feladatra 7 pont adható. 
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Részletes megoldó kulcs: 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
a a b c b c a 

 

3. feladat: 

A feladatra 9 pont adható. 

Részletes megoldó kulcs: 

17. po neokrnjeni naravi 

18. čas polnočnega sonca 

19. ker je bila Finska sedem stoletij pod švedsko vladavino 

20. a 

21. b 

22. NE 

23. NE 

24. DA 

25. DA 

 

SLOVNIČNA PRAVILNOST 

1. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, 

még akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás. 
 

1. feladat: 

A feladatra 12 pont adható. 

Részletes megoldó kulcs: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
b č c c a b a č c b a č 
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2. feladat: 

A feladatra 7 pont adható: 

Részletes megoldó kulcs: 

13. pomembno 

14. morajo imeti 

15. problemov 

16. naredili 

17. vašem mnenju 

18. nižjo izobrazbo 

19. zdijo 

 

3. feladat: 

A feladatra 6 pont adható: 

Részletes megoldó kulcs: 

20. enakimi pogoji 

21. jezika 

22. se zaposlujejo 

23. ljudi 

24. mednarodnem prometu 

25. znanjem 

 

TVORBA BESEDILA  

1. feladat: 

A feladatra 15 pont adható. 

E-mail naj vsebuje naslednje: 

- dan prihoda in odhoda; 

- število oseb; 

- podatke o sobi;  

- ceno. 
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2. feladat: 

A feladatra 35 pont adható. 

Pravljica naj vsebuje naslednje: 

- naslov; 

- začetek pravljice; 

- značilnosti pravljice (ljudska števila, pravljična bitja oz. predmete,  

- kraj in čas dogajanja itd.); 

- konec pravljice. 

ali  

Spis naj vsebuje: 

- aktivno počivanje; 

- pasivno počivanje; 

- kreativno in ustvarjalno preživljenje prostega časa; 

- skupno in koristno preživljenje prostega časa; 

- možnosti rekreacije; 

- možnosti zabave v porabskih vaseh in v madžarskih mestih; 

- nevarnosti zabave v krogu mladih  v XXI. stoletju; 

- lastno mnenje o nevarnostih zabave.  

 


