PREVERJANJE ZNANJA 1 – slovenščina, 9. r., marec 2020

S tem preverjanjem boš lahko preveril svoje znanje o stavčnih členih ter razmerjih v zloženih
povedih (odvisniki in priredja). Preverjanje lahko rešuješ v zvezek.

Dosežene točke: _____/33 odstotki: _____
Pragovi: 0%-44% nzd (1), 45%-59% zd (2), 60%-77% db (3), 78%-90% pdb (4), 91%-100% odl (5)

1) Analiziraj stavčne člene – ustrezno jih podčrtaj in nad njimi napiši vprašalnice.
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Podčrtano so osebki (kdo ali kaj?)
Moja najboljša prijateljica bo jutri v BTC-ju kupila nov telefon. → bo kupila – povedek, jutri –
p. d. č (kdaj?), v BTC-ju – p. d. k. (kje?), nov telefon – predmet v tož. (koga ali kaj?)
Na kraj nesreče se je kmalu pripeljala množica radovednežev z avti. → na kraj nesreče – p.
d. k. (kam?), se je pripeljala – povedek, kmalu – p. d. č. (kdaj?), z avti – p. d. n. (kako?)
Pri uri športne je Janez zaradi nespretnega skoka poškodoval koleno. → pri uri športne – p.
d. č. (kdaj?), je poškodoval – povedek, zaradi nespretnega skoka – p. d. v. (zakaj?), koleno –
predmet v tož. (koga ali kaj?)
Zaradi zmage so Anji v oči stopile solze sreče. → zaradi zmage – p. d. v. (zakaj?), so stopile
– povedek, Anji – predmet v daj., v oči – p. d. k. (kam?)
2) Poveži stavka v zahtevano podredje (dodaj zahtevani odvisnik).
Pomembno je le, da uporabiš pravi veznik oz. da se pravilno vprašaš.
Ana je prihitela, da bi videla mavrico. (nam. odv.)
Čeprav ne bi smel (dop. odv.), je to povedal učitelju biologije.
Kdor je že rešil vse naloge (oseb. odv.), naj mi pove rešitev.
Ko boš imela čas, me pridi obiskat. (čas. odv.)
Povedala mi je novico, ker me ima rada. (vzr. odv.)
Prinesel je knjigo, kamor jo je lahko. (kraj. odv.)
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3) Pretvori podčrtane stavčne člene v USTREZNE odvisnike. Prepiši CELE povedi na
črto spodaj.
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Miha se je trudil in delal brez ustavljanja. Miha se je trudil in delal, ne da bi se ustavljal.
Po končani prireditvi so morali pomagati pospravljati avlo. Ko se je prireditev končala, so morali pomagati pospravljati avlo.
Pesnik ima vedno razlog za žalost.
Kdor piše, ima vedno razlog za žalost.
Nagradni izlet smo pripravili zaradi truda mnogih ljudi na šoli. Nagradni izlet smo pripravili, ker so se mnogi ljudje na šoli trudili.

4) Spodnje povedi dopolni z zahtevano vrsto priredja. Vstavi potrebna ločila.
Šel v kuhinjo pojest nekaj piškotov in popit kozarec soka. (vezalno prir.)
Ni me niti poklical niti mi ni napisal sporočila. (stopnjevalno prir.)
Moj oče je zelo izobražen, vendar še vedno nima službe. (protivno prir.)
Najraje imam slovensko glasbo, saj imam rad slovenski jezik. (pojasnjevalno prir.)
Angleščino se uči že cel teden, torej jo dobro zna. (sklepalno prir.)
Pretečeš lahko celo traso maratona ali greš v hribe. (ločno prir.)
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