KRATKO PREVERJANJE: Reklama, stavčni členi, odvisniki (1. 4. 2020) – REŠITVE
1. Izberi pravilno trditev.
Besedilo, ki vabi k nakupu, se imenuje
a) vabilo.

b) obvestilo.

c) položnica.

č) opomin.

d) reklama.

Izdelki in storitve v reklamah so
a) vedno predstavljeni realno.
a) prikazani z vsemi pomanjkljivostmi.

c) pogosto pretirano pohvaljeni in pomanjkljivo predstavljeni.
d) zagotovo taki, kot jih prikazuje slika.

Katera trditev ne velja za kritičnega bralca/poslušalca/gledalca reklame?
a)
b)
c)
d)

Vpraša se, ali so navedena dejstva (je vse, kar je navedeno v reklami, res).
Zaveda se Meni, da lepe in zanimive reklame zagotovo ponujajo same zanesljive izdelke.
Premisli, ali izdelek, ki ga reklama ponuja, sploh potrebuje.
Pomisli, česa reklama o izdelku ne pove.

__/3

2. Preberi poved in obkroži pravilno trditev.
Planinci so po naporni hoji naredili postanek v planinski koči.
a)
b)
c)
d)

V povedi je osebek, povedek, predmet v mestniku, , p. d. č., p. d. k.
V povedi je osebek, povedek, predmet v orodniku, p. d. v., p. d. k.
V povedi je osebek, povedek, predmet v tožilniku, p. d. č., p. d. n.
V povedi je osebek, povedek, predmet v tožilniku, p. d. č., p. d. k.
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3. Podčrtaj stavčne člene (predmetu pripiši sklon, poimenuj p. d.).
Radovednim obiskovalcem je oskrbnik koče poznavalsko predstavljal okoliške vrhove.
daj.
////////////
tož.
p. d. n.
4. Preberi poved in obkroži pravilno trditev.

__/5

Planinci so se na podhod odpravili navsezgodaj zjutraj.
a)
b)
c)
d)

Poved je priredno zložena.
Poved je podredno zložena.
Poved je enostavčna.
Poved je podredje s časovnim odvisnikom.

__/1

5. Podčrtani stavčni člen razširi v odvisnik.
Zaradi utrujenosti so hitro posedli po najbližjih klopeh.
a)
b)
c)
d)

Ker so bili utrujeni, so hitro posedli po najbližjih klopeh.
Če so bili utrujeni, so hitro posedli po najbližjih klopeh.
Čeprav so bili utrujeni, so hitro posedli po najbližjih klopeh.
Ko so bili utrujeni, so hitro posedli po najbližjih klopeh.

__/2

Vejica!
Kljub visokim temperaturam planincem ni bilo vroče. _Čeprav so bile temperature visoke, planincem ni bilo vroče._

6. Podčrtani del povedi (odvisnik) pretvori v stavčni člen.
Utrujeni in zadovoljni so počivali, ne da bi govorili.
a)
b)
c)
d)

Utrujeni in zadovoljni so počivali in molčali.
Utrujeni in zadovoljni so molče počivali.
Utrujeni in zadovoljni so počivali, niso pa govorili.
Utrujeni in zadovoljni so počivali, pri tem pa so bili tiho.

Kjer se je pot razcepila, so zavili desno. _Na razcepu so zavili desno._ Vejice ni!
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7. Vprašaj se po podčrtanem delu povedi.
Ker je bilo do cilja še dve uri hoje, so naredili postanek.
a)
b)
c)
d)

Kje so naredili postanek?
Zakaj so naredili postanek?
Koliko je bilo še do cilja?
Kdaj so naredili postanek?

Da bi si zavarovali glavo, so si nadeli čelado. __Čemu/S katerim namenom so si nadeli čelado?______ __/2

8. Izberi poved z osebkovim odvisnikom.
a)
b)
c)
d)

Spomnili so se, da so pozabili na čas.
Vprašali so, kje morajo zaviti.
Zanimalo jih je, ali bo tudi jutri vreme lepo.
Vedeli so, da morajo biti previdni.

__/1

9. Poved dopolni z osebkovim odvisnikom.
Nenavadno je, _da v tem času ne hodimo v šlo.__________________________

__/1

10. Izberi pravilno povezavo povedi v podredje s pogojnim odvisnikom.
Vreme je lepo. Lahko gremo na planinski izlet.
a)
b)
c)
d)

Ker je vreme lepo, gremo lahko na planinski izlet.
Če je vreme lepo, gremo lahko na planinski izlet.
Ko je vreme lepo, gremo lahko nap planinski izlet.
Ob lepem vremenu gremo lahko na planinski izlet.
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11. Povedi poveži v podredje z namernim odvisnikom.
Hodili smo hitro. Dosegli smo cilj.
__Da smo dosegli cilj, smo hodili hitro.____________________________
0–44 % = nzd (1), 45–59 = zd (2), 60–77 = db (3), 78–90 = pdb (4), 91–100 = odl (5)
Odstotke dobiš tako, da število deseženih točk deliš s številom možnih točk (20).

__/1 (Skupaj 20)

