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Oktatás i  Hivata l  

 

A 2015/2016. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

 

SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV 
 

Javítási-értékelési útmutató 
 

 

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. 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

1. feladat: 

A feladatra 12 pont adható. 

1. a) 

2. b) 

3. b) 

4. c) 

5.  je eno najstarejših in najbolje ohranjenih pastirskih naselij na Slovenskem 

6.  notranjo bivalno kulturo pastirjev na Veliki planini 

7.  v mesecu avgustu ob prazniku Marije Snežne 

8.  na njej so (v sozvočju z naravo) urejene proge za alpsko smučanje, deskanje in sankanje 

9.   DA 

10. NE 

11. NE 

12. DA 
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2. feladat: 

A feladatra 7 pont adható. 

13. DA 

14. NE 

15. DA 

16. NE 

17. Ona pleše 

18. narodno-zabavne, domače in tuje zabavne pesmi 

19. na radio Murski val 

3. feladat: 

A feladatra 6 pont adható. 

20. Živim in mrtvim ob 70. obletnici konca druge svetovne vojne 

21. padlim v drugi svetovni vojni in žrtvam povojnih pobojev 

22. NE 

23. DA 

24. a) 

25. b) 

 

NYELVHELYESSÉG 

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. 

č b b a c č b a c a b c 

 

2. feladat: 

A feladatra 7 pont adható: 

13. pozdravijo 

14. občutljive 

15. čistostjo 
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16. proučuje 

17. njihovo ohranitev 

18. jih 

19. nam 

 

3. feladat: 

A feladatra 6 pont adható: 

20. vadila 

21. stanuje 

22. k 

23. kolesom 

24. počitnicami 

25. kristalno čistem morju 

 

SZÖVEGALKOTÁS 

 

1. feladat: 

A feladatra 15 pont adható. 

Elektronsko pismo naj vsebuje naslednje: 

- podrobnosti objavljenega dela; 

- kje, kdaj, kako itd. bo potekalo to delo. 

 

2. feladat: 

A feladatra 35 pont adható. 

Literarni spis naj vsebuje naslednje: 

- ustrezen naslov; 

- kratko predstavitev avtorja; 

- opis nastopajočih oseb; 

- življenje in vsakdani nastopajočih; 

- značajske značilnosti oseb; 

- glavno sporočilo literarnega ustvarjanja; 

- lastno mnenje. 
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ali  

Spis naj vsebuje: 

- splošno predstavitev preživljanja prostega časa; 

- preživljanje prostega časa po generacijah; 

-  razlike v zvezi s tem, kako preživljajo posamezniki prosti čas v mestih in na 

podeželju; 

- predstavitev, kaj počnete vi v prostem času;  

- lastno mnenje o temi. 


