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Nekaj vzorönih primerov nalog zapreverjanje
jezikovnega znanja:

l.

1.

Obkroäite prosim pravilno re5itev, kot kaZe primer.

- biti - je Tanja in Studirala - Studiram - Studira slovenSöino. Boris je njega moj - svoj prijatelj in so5olec. Pred enim tednom diplomira - bo diplomiral - je
diplomiral. V soboto nas je povabil na zabava - zabavi - zabavo. Zabava se je zaöela ob
osmih - osem - osmi. Pri5lo je veliko ölovekov - ljudi - ljudje. Mateja pa ne - ni - nisem
pri5la. Veliko smo jedli in pili in se - si - so pogovarjali. Na koncu smo ga - mu - njemu

Jaz

Fml

dali darilo. [...]
(Vir:

1. 2.

Vstavite samostalnike v oklepaju v pravilnem sklonu, kot kaäe primer.

TAJSKA

l.

Na koncu jezika, str. 86)

dan

-

Dob

rodolli v de Ze I i s me h[i aj ev (deäela smehlj ajev)

- Adijo, Evropa!

Okoli poldneva se bomo zbralina

(ljubljansko letali5öe), poleteli do

Züricha, prestopili in nadaljevali

(polet) proti

s

(Bangkok)

2. dan

- Azija, tukaj sem!
(lokalni öas) bomo pri5li na

Ob trinajstih po

(bangko5ko letali5öe), opravili vse
(potrebna formalnost, M), se odpeljali do
za oblikovanje prvih vtisov o

(na5 hotel)

in si vzeli

öas

(tajska prestolnica)

t...1
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1.3. Vstavite glagole v oklepajih v sedanjiku, pretekliku ali prihodnjiku.

(zaöeti) delati kot natakar pred sedmimi leti.

Janez

fiaviti se) na razpis v öasopisu in bil je sprejet. To
(postati) njegov poklic, ki ga
(imeti) 5e
(trajati) veö kot osem ur. [...]

vedno rad. Delovnik

l.4.lz
bo

spodnjih besed sestavite stavke, kot kaZe primer. Pazite na besedni red.

- Marta - na teöaj kuhanja - se - vpisala

Primer: Marta se bo vpisala na teöai kuhania.
danes

-

ob sedmih

-

se

-

sem

-

zbudil

imeti-zelo-rada-fant

t...1

1.5. Vstavite prosim ustrezne predloge in smiselno dopolnite besedilo. Na vsako örto
napi5ite samo eno besedo.
JoZe Pleönik se

pohi5tva in se

je rodil 23. januaqaleta

vpisal

1872

Ljubljani. Izuöil se je za naörtovalca

arhitekturo na Dunaju in diplomiral kot najbolj5i Student. Potoval

j"
Franciji in Italiji in
devetindvajsetimi leti postal samostojni arhitekt na
Dunaju. dvajsetih letih 20. stoletja se je vmil v Ljubljano. [...]
-
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2.1.V petih stavkih odgovorite na vpra5anja. Podatki

XX

so lahko izmi5ljeni.

S katerim Sportom se ukvarjate (opi5ite Sport, s katerim se ukvarjate: kje in kdaj trenirate,

kak5no opremo potrebujete)?

Opi5ite svoje zadnje potovanje (kam in s kom ste Sli, kako ste potovali, opiSite znamenitosti,

ki

ste

jih videli

na potovanju).

2.2. Smiselno dopolnite povedi, kot kaZe primer.
Primer: Bila je jezna, ker nisem pri\el.
Ne bom pri5el, zato

Voznik je parkiral avto in

Ni povedala, kdo

2.3.V

6 stavkih opi5ite sliko.
caoto?

$K?r,.X

ß
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2.4.Poveäite znane Slovence z njihovim poklicem.
PrimoZ Trubar

slikarka

Ivana Kobilica

matematik

Jurij Vega

pisateljica in pesnica

Svetlana Makaroviö

protestantski pisec

I

3. 1. Preberite prosim spodnje novice in glede na informacije v njih v celih stavkih
odgovorite na vpra5anja.
Dobrodelni muzikal

V Kulturnem centru

Janeza Trdine se v petek ob 20.

naslovom JoZef. Nastopajoöi bodo zgodbo

uri obeta zanimiv muzikal

-

glasbena prireditev z

o pastirju JoZefu predstavili v glasbi in z duhovitimi

kratkimi dialogi. Izkupiöek od prireditve bodo dali'za dobrodelne namene.
Kamen, kulturna dedi5öina Krasa

V

Kosovelovi knjiZnici

v

SeZani bo

jutri ob 18. uri okrogla

miza

z naslovom Kamen

-

kulturna

dediSöina Krasa. Sodelovali bodo teoretiki in praktiki iz vse Slovenije, v kulturnem delu programa pa
se bo s pravljicami predstavila tudi

t,

.

.

(Vir: zbirka

]

Anja Stefan.
iesto

v.lzpit'u- znanjaslovenSöine

1.

Kje

2.

Kam bodo dali denar od vstopnic?

3.

Kaj

t...1

se obeta glasbena predstava?

se bo

jutri dogajalo v Kosovelovi knjiZnici?

na osnouni rauni, CSDTJ, IC, Ljubljana 2006)
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V

besedilu >Gasilci prepreöili najhuj5e< manjkajo nekatere besede in besedne
so navedene v stolpcu pod besedilom. Dopolnite besedilo takoo da bo smiselno:
Stevilkam v tabeli napi5ite ustrezne örke, kot kaäe primer. Dve ponujeni besedi oz.

3. 2.

zveze,

k

Sprachnachweis

ki

besedni zvezi sta odveö.

Gasilci prepreöili najhujSe

_(0)_ so se policisti in gasilci _(l)_ do stanovanjskega bloka v
SiSki. Stanovalka, _(2)_, je zaduhala moöan vonj po _(3)_. Takoj je poklicala
policijo. Policisti so zavarovali _(a)_ in poskuSali priti v stanovanje. Stanovalec
_(5)_ vrat, zato so morali vdreti v stanovanj e. Zaradi _(6)_ so odprli vsa okna in
vrata ter _(7)_stanovanje. Stanovalec, ki je opazoval akcijo, k sreöi _(8)_.
Ljubljana

-

V torek

(Vir: Zbirka testov.l4it izznanja

slovenSöine na osnovni ravni, CSDTJ, lC, Ljubljana 2006)

Manjkajoöe besede in besedne zteze (dve sta odveö)
a) ni hotel odpreti
b) slabega zraka
c) odpeljali
ö) prezraöili
d) pri5li v zadnjem trenutku
e) dopoldne (primer)
I kije Sla po stopni5öu
g) stanovanjsko okolico
h) ni bil huje po5kodovan
i) pogasilipoZar
j) plinu

l
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