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ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE 

ZA UČENCE 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE 

        14. november 2019 
 

        Moderirana navodila za vrednotenje 

 

Dodatne še sprejemljive rešitve so v temno rdečem tisku. 

 

A. Bralno razumevanje 

 

1. How energy drinks affect children     

Število možnih točk: 9. Rešitev 0 (T) je primer, ki je že rešen. 

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

T T NT T F 
 

NT 
 

T NT T 
 

NT 
 

     F: ne    F: ne 

 

2. Six teenagers who made history  

Število možnih točk: 9. Rešitev 0 je primer, ki je že rešen. Vsako postavko ovrednotimo s po eno 

točko.   

Praviloma naj bi bili odgovori od 1 do 10 kratki (v obliki nepopolnih povedi), vendar so lahko napisani 

tudi v povedih. Jezikovne in pravopisne napake ne vplivajo na vrednotenje.  

Odgovori morajo vsebovati le vse potrebne podatke. Če odgovor vsebuje tudi podatek oz. podatke, 

po katerih se ne sprašuje, je odgovor nepravilen.  

Odgovor je pravilen tudi, če tekmovalci odgovorijo na vprašanja z drugimi besedami, kot piše  v 

besedilu, in je sporočilo pomensko pravilno oz. v skladu s predvidenimi rešitvami (npr. 10. postavka). 

Postavka Rešitev Dodatne sprejemljive rešitve 

0 A very understanding and smart.  

1 At Orléans.  In France. 
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B. Raba jezika 

Pri teh dveh nalogah se pri vsaki postavki vpiše le po ena beseda.  

1. Greta's climate “school strike” goes global 

 

Število možnih točk: 9. Rešitev 0 je primer, ki je že rešen. Tekmovalec prejme točko za ustrezno in  

pravilno zapisano rešitev. Polovičnih točk ni. 

 

 

2 Heresy and witchcraft.  

3 In 1956.  

4 In the mid-1970s (in the mid-70s). In the 70’s. 

5 (From) one/1 to six/6.     Up to six/6.     six spaces, 6 (six) 

6 
Because of/over substandard 

facilities at her (segregated) school. 

Because of substandard facilities. 

That she survived an attempt on her life. 

She survived an assassination attempt. 

That she survived an attempt on her life. 

The survival of an assassination attempt. 

7 Five/5.  

8 
The Modern Prometheus. Napačno: 

Frankenstein. 

 

9 The Taliban.  

10 
An attempt/attack/assault on her 

life/on Malala.  

That she survived an attempt on her life.  

Her speaking and encouraging young girls to 

pursue an education. 

Postavka Rešitev Postavka Rešitev 

0 than 5 There  

1 the/their 6 But  

2 of 7 Most  

Dodatno: only, centre 

3 that/which 8 By  

4 her/that/it 

Dodatno: Greta 

9 until/till   
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2. The history of Archie McPhee 
 

Število možnih točk: 7. Rešitev 0 je primer, ki je že rešen. Tekmovalec prejme točko za pravilno 

izbrano in zapisano rešitev. Polovičnih točk ni. 

 

 

 

 

 

 

Postavka Rešitev Postavka Rešitev 

0 make 4 headed 

1 Located/(located) 5 settling 

2 customer 6 Hits/(hits) 

3 collectible 7 
Source  

Dodatno: centre, the premier centre 


