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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. 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 13 pont adható. 

Részletes megoldó kulcs: 

1. NE 

2. DA 

3. NE 

4. DA 

5. NE 

6. NE 

7. DA 

8. V travi in podrasti (ob robu gozda). 

9. Sesajo kri drugih živali (tudi človeka). 

10. Na mehke dele telesa / na stegna, trebuh .... 

11. Za meningitis. 

12. Z ustrezno obleko in obutvijo / s sredstvom za odvračanje mrčesa. 

13. S pinceto. 
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2. feladat: 
 

A feladatra 12 pont adható. 

Részletes megoldó kulcs: 

14. DA 

15. DA 

16. NE 

17. DA 

18. NE 

19. NE 

20. DA 

21. c) 

22. a) 

23. b) 

24. a) 

25. a) 

 

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 10 pont adható. 

Részletes megoldó kulcs: 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
c a b b č a c č b a 

 
 
2. feladat: 

A feladatra 6 pont adható: 

Részletes megoldó kulcs: 

11. potrebujemo 
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12. Kakšna 

13. dela 

14. preteklostjo 

15. stare odslužene avtomobile 

16. predstavljajo 

 

3.feladat: 

A feladatra 9 pont adható: 

Részletes megoldó kulcs: 

17. umrl 

18. dišečih travnikih 

19. ga 

20. približno 600 prebivalci 

21. zdravil 

22. novinarji 

23. prišla 

24. njegovi glavi 

25. spij 

 

 

TVORBA BESEDILA 

 

1. feladat: 

A feladatra 15 pont adható. 

Mali oglas naj vsebuje naslednje: 

- lokacijo iskane garsonjere; 

- velikost stanovanja; 

- prostore v njem; 

- višino najemnine; 

- podatke, ki so potrebni pri najemu stanovanja. 
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2. feladat: 

A feladatra 35 pont adható. 

Literarni spis naj vsebuje naslednje: 

- naslov spisa; 

- obrazložitev odločitve; 

- predstavitev avtorja; 

- vsebino izbranega dela; 

- glavno sporočilo literarnega ustvarjanja; 

- lastno mnenje. 

ali  

Spis naj vsebuje: 

- predstavitev porabskih medijev; 

- pogostnost izhajanja; 

- predstavitev vsebine in jezika medijev; 

- vzporednosti med vsebino in jezikovno zvrstjo; 

- vpliv medijev na jezik in identiteto Slovencev na Madžarskem; 

- pomembnost medijev ter lastno mnenje. 

 

 

 

 

 


