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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. 

 

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAP 

1. feladat: 

A feladatra 13 pont adható. 

1. NE 

2. DA 

3. NE 

4. NE  

5. DA 

6. DA 

7. da bi morali vsi mladi med 15. in 30. letom imeti svojega mentorja 

8. vsi, ki želijo svoje znanje in izkušnje prenesti na mlade, npr. umetniki, politiki, športniki, 

podjetniki, akademiki 

9. 74, da se mladi na spletni strani mentorstvo.si včlanijo v projekt 

10.  lahko s sodelovanjem nadaljujeta ali pa se razidete in poiščeta novega mentorja oz. 

mentoriranca 

11.  mentor lahko podaja nova znanja, kandidatu pomaga pri pridobivanju izkušenj in ga 

motivira 

12. c) 

13. b) 
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2. feladat: 

A feladatra 12 pont adható. 

14.  komunikativnost in radovednost 

15. ker je bilo več časa za pripravo na eno oddajo 

16.  ker je dobro, da se odpočiješ od projekta, gledalci pa od tebe 

17.  potrebovala je denar, svoj lasten dohodek za počitnice 

18. c) 

19. a) 

20. b) 

21. NE 

22. DA 

23. NE 

24. NE 

25. NE 

 

NYELVHELYESSÉGI FELADATLAP 

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. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

b a c č č a  c b b c a č 
 

2. feladat: 

A feladatra 7 pont adható. 

13. proste roke 

14. posadili 

15. tleh 

16. vzdržuje 

17. omenjenimi 

18. vrtovi 

19. jim 
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3. feladat: 

A feladatra 6 pont adható. 

20. vadila 

21. stanuje 

22. k 

23. kolesom 

24. počitnicami 

25. kristalno čistem morju 

 

SZÖVEGALKOTÁSI FELADATLAP 

1. feladat: 

A feladatra 15 pont adható. 

Besedilo naj vsebuje naslednje: 

- prijavo na razpis; 

- utemeljitve, zakaj bi se radi udeležili filmskega tabora. 

 

2. feladat: 

A feladatra 35 pont adható. 

Literarni spis naj vsebuje naslednje: 

-  kratko predstavitev življenjske poti pisatelja; 

-  pisateljeva najpomembnejša dela s poudarkom na zbirko pravljic Mislice; 

 - podrobno  predstavitev ene od pravljic; 

 - nastanek Lainščekovih pravljic; 

-  opis Lainščekovih junakov. 

 

ali  

 

Spis naj vsebuje: 

- zahvalo za prijateljevo razglednico z letovanja; 

- opis vaših počitnic; 

- znamenitosti, ki ste si jih ogledali; 

- dogodivščine, ki ste jih med počitnicami doživeli; 

- predstavitev vaših spominov s počitnic; 

- mnenje o načinih preživljanja počitnic.  


