
SLOVENSKA KULTURA 
 

1. Dopolni pesem Katarine Male (Ciao ciao) 

Mam rada četrtinke in jetrno pašteto, 

pa zmes za palačinke in sneg za novo leto, 

bi mela mini krilo in štumfe na _______,  

grem rada v vodo tam, kjer ježi so in skale.  

 

2. Miran rad potuje po svetu in fotografira spomenike v različnih slovenskih krajih. V občini, v 

kateri se je rodil tudi Dragotin Kette, je fotografiral tale spomenik. Kje je Miran posnel to 

fotografijo? 

  

 

3. Katera maksima se pojavi tako v slovenskem romanu kot v igri Assassin’s Creed? 

4. Zapiši naslov sodobnega slovenskega filma s tematiko homoseksualnosti.  

5. Kaj je znano slovensko jed je skuhala tutorka Anja?  

 

 

  



6. Katerega od slovenskih književnikov ni na Smrekarjevi karikaturi?  

 

a) Zofke Kveder. 

b) Otona Župančiča. 

c) Josipa Murna. 

 

SLOVENSKA IN TUJA KNJIŽEVNOST  
 

1. Kateri angleški pisatelj je prvi uporabil izraz hladna vojna? 

a) Aldous Huxley 

b) George Orwell 

c) J. G. Ballard 

2. Katero je pravo ime pisateljice George Elliot? 

a) Virginia Woolf 

b) Sylvia Plath 

c) Mary Ann Evans 

3. Kateri sodobni slovenski pesnik je poučeval delavnice kreativnega pisanja v ZDA? 

a) Boris A. Novak 

b) Aleš Debeljak 

c) Tomaž Šalamun 

4. S katero glasbeno skupino je največkrat sodeloval Dane Zajc?  

a) Zmelkoow 

b) Čompe  

c) Dan D 



5. V kateri verzni obliki, ki izvira iz Francije, je ustvarjal Jovan Vesel Koseski? 

6. Navedi avtorja in pesniško zbirko, iz katere izhaja spodnja pesem:  

 

SLOVENSKI JEZIK 
 

1. Koliko je praslovanskih samoglasnikov? Dodatni dve točki dobiš, če jih po številu razdeliš med 

dolge in kratke.  

2. Na katerem samoglasniku je naglašena beseda portugalski? Katero naglasno znamenje ima 

naglašeni samoglasnik v besedi sklep? 

3. Navedi tri umetne jezike.  

4. Ime Mao Zetong postavi v rodilnik. 

5. S katerim besedotvornim procesom so nastale naslednje besede: kočerja, hudobro, 

zelemenjava? 

6. Iz katerega dela je naslednji odlomek? Dodatni dve točki dobiš, če pravilno navedete avtorja. 

 

a) Pismenost ali gramatika za prve šole (1811) 

b) Naravoslovje ali fizika  (1849) 

c) Bukuvce za rajtengo (1781) 



TEHNOLOGIJA, SPLET IN DRUŽBENA OMREŽJA 
 

1. Kdo je vplivnica na sliki? Dodatni dve točki dobiš, če zapišeš še njeno resnično ime in ime 

moškega poleg.  

 

2. Navedi tri najbolj obiskane spletne strani v letu 2020. 

3. Katere tri založbe so v letu 2020 največ objavljale na Facebook?  

4. Katera od spodnjih trditev je resnična?  

a) Zaradi dela na Wikipediji se je Miran Hladnik pod obtožbo konflikta interesov znašel v sporu s 

Filozofsko fakulteto. 

b) Filozofska fakulteta je 2020 ob prenovi svojega spletišča ustanovila spletni forum, kjer učitelji in 

drugi sodelavci razpravljajo o perečih temah humanistike, univerzitetne jezikovne in spolske 

politike, odprti znanosti, digitalizaciji itd. 

c) Z letom 2021 bo Cobiss začel evidentirati daljše članke na Wikipediji, OSIC (Osrednji 

specializirani informacijski center) pa jih bo upošteval pri vrednotenju akademskih karier piscev. 

d) Slovenska Wikipedija je presegla število 170.000 gesel. 

5. Katere znamke je telefon na sliki? Dodatni dve točki dobiš, če natančno poimenujete model.  

 

6. Kdaj je nastal Netlog?  

a) 1999 

b) 2001 

c) 2003 

d) 2005 



SPLOŠNA RAZGLEDANOST 
 

1. Kateri naravni prehod prečkamo, ko se iz Ljubljane odpeljemo na slovensko obalo?  

2. Katerega organa nimajo insekti?  

a) pljuč 

b) srca 

c) možganov 

3. Kdaj se je zgodil zadnji dokumentiran sežig čarovnice na Slovenskem? 

a) 1681 

b) 1701 

c) 1721 

d) 1741 

4. Katera funkcija je na sliki?  

 

5. Kaj je sublimacija?  

 

6. Koliko je posamezen Američan v povprečju zapravil za božična darila leta 2017? 

a) 500 dolarjev 

b) 700 dolarjev 

c) 1000 dolarjev  

d) 1200 dolarjev 

 

  



RESNICE IN LAŽI O PROFESORJIH 
 

1. Kdo od profesorjev ali profesoric se je na študij slovenistike sprva vpisal samo začasno, saj je 

nameraval po zaključenem srednjem glasbenem šolanju študirati muzikologijo? 

 

2. Kdo od profesorjev ali profesoric je bil vpisan kar na štiri fakultete in se je v zadnjem hipu 

odločil za slovenistiko (opravljeni sprejemni izpiti za pravo, teologija, slovenistika, kemija)? 

 

3. Kaj od naštetega velja za prof. Darjo Pavlič? 

a) Literarno delo, ob katerem je doslej najbolj jokala, je roman Julesa Verna.  

b) Vozniški izpit je opravila v tretjem poskusu, potem ko je zamenjala inštruktorja. 

c) Vsako leto za božič znova prebere zbrana dela Jane Austen.  

d) Za 50. rojstni dan je bila prvič na Triglavu; za vzpon je potrebovala tri dni.  

4. Kaj od naštetega velja za prof. Marka Stabeja?  

a) Tik preden je odšel na služenje vojaškega roka, ga je za svojega klaviaturista povabil Vlado 

Kreslin. 

b) Njegova najljubša sladica je kremšnita.  

c) Na smučarskem tekmovanju Univerze v Ljubljani v veleslalomu l. 1984 je M. Stabej zasedel 

drugo mesto, zmagal pa je Rok Petrovič.  

d) V nižji glasbeni šoli je igral diatonično harmoniko.  

5. Kaj od naštetega velja za prof. Matejo Pezdirc Bartol? 

a) Na leto prebere več kot 100 novih slovenskih dramskih besedil. 

b) V prostem času rada gobari. 

c) Kot gostujoča profesorica je v enem tednu predavala v Beogradu, Bruslju in Londonu.  

d) Zelo rada pripravlja sendviče in jedi s sirom. 

6. Kaj od naštetega velja za prof. Aleksandra Bjelčeviča?  

a) S pomočjo Youtuba izvaja pilates.  

b) Zbira artefakte v zvezi z Beatlesi in ima doma že kar mali muzej. 

c) Na predavanjih rad posvari pred navidezno neškodljivostjo trivialne literature in filma. 

d) V gimnaziji je nekaj tednov pel v cerkvenem zboru. 

 

7. Kaj od naštetega velja za prof. Luko Horjaka?  

a) V srednji šoli je osvojil zlato Cankarjevo priznanje. 

b) Decembra je bil na Severininem koncertu The Magic Tour v Ljubljani. 

c) Vsaj enkrat je bil na popotovanju iz Litije do Čateža. 

d) Njegovo prvo opravljanje izpita iz Morfologije SKJ je bilo neuspešno.  

8. Kaj od naštetega velja za prof. Natašo Pirih Svetina?  

a) Je tonemska govorka z dosledno realiziranim medmetom kihanja.  

b) Je rojena na datum, ki se utegne z zlatimi črkami zapisati v zgodovino slovenskega 

jezikoslovja.  

c) Se ne spominja ne zagovora svojega doktorata in ne njegove podelitve. 

d) Je žena češkega pesnika.  



9. Kaj od naštetega velja za prof. Simono Kranjc? 

a) Ima težave z interpretacijo pomena besednih zvez, kot npr. do torka, 13. 1. Ali to pomeni, da 

lahko pošlje vključno s torkom, 13. 1., do 23.59? 

b) Je navdušena uporabnica novih tehnologij in uporablja samo e-koledar. 

c) Meni, da so pri oblikovanju standardov znanja in oblikovanju učnih načrtov najpomembnejše 

lastne izkušnje sestavljavcev učnih načrtov. 

d) Raje kot e-knjige bere klasične, tiskane izdaje knjig. 

10. Katera od izjav, ki jih je poslal prof. Miran Hladnik, je resnična?  

a) Da bi spadala v žanr planinske povesti, se mora pripoved v štirih petinah dogajati nad 1000 m 

nadmorske višine. 

b) Gorenjski pisatelji so imeli kmečko povest dvakrat rajši od zgodovinskega romana. 

c) Med Prešernovimi apokrifnimi (beri: kosmatimi) pesmimi je najobsežnejša Pesem od 

nesrečne Katre. 

d) V srednješolskem učnem načrtu bi morala Zofka Kveder odstopiti mesto Pavlini Pajk. 

11. Kaj od naštetega velja za prof. Vero Smole?  

a) Nima vozniškega izpita. 

b) Pred gimnazijo je eno leto obiskovala kovinarsko šolo. 

c) Po zadnji "balkanski vojni" je bila mirovni posrednik med Hrvati in Srbi. 

d) Na dialektoloških terenskih raziskavah je morala pomolsti kravo. 

12. Kaj od naštetega velja za prof. Andraža Ježa? 

a) Prvo cigareto v življenju je pokadil kot absolvent. 

b) Že šestkrat je obiskal Liverpool. Beatli. 

c) Dojenček v filmu Poletje v školjki iz leta 1985 je bil Andraž Jež. 

d) Zavrača elektronsko glasbo in prisega na zvok akustičnih glasbil. 

  



REŠITVE 
 

SLOVENSKA KULTURA 

1. Sandale. 

2. V Ilirski Bistrici. 

3. Nič ni resnično, vse je dovoljeno. 

4. Posledice. 

5. Joto. 

6. Josipa Murna. 

SLOVENSKA IN TUJA KNJIŽEVNOST 

1. George Orwell. 

2. Mary Anne Evans. 

3. Tomaž Šalamun. 

4. Čompe. 

5. Aleksandrinec.  

6. Pavel Knobl, Štiri pare kratkočasnih novih pesmi. 

SLOVENSKI JEZIK 

1. Praslovanščina je imela 11 samoglasnikov (2), 7 dolgih in 4 kratke (2).  

Dolgi so bili: i:, y: (jeri), u:, ê: (jat), a: ter ę: in ǫ:. Kratki pa so bili: ь (jer), ъ (jor), e, o. 

2. Naglas na a. Krativec. 

3. Esperanto, volapuk, slavio, medslovanščina, dothraki, sindarščina itd.  

4. Mao Zetonga. 

5. Prekrivanje. 

6. Marko Pohlin, Bukuvce za rajtengo. 

TEHNOLOGIJA, SPLET IN DRUŽBENA OMREŽJA  

1. Lepa afna. Lea Filipovič, zraven je njen fant Anže. 

2. Google, Facebook, Youtube. 

3. Mladinska knjiga, Beletrina, Felix/Učila. 

4. Resnična je zadnja (d) trditev. Obseg slovenske Wikipedije je v 20 letih obstoja narasel na 52 milijonov 

besed (kar ustreza 1000 knjigam romanesknega obsega), zadnji mesec je poseglo vanjo 515 

posameznikov, njeno trdo jedro pa je 21 administratorjev, ki za svoje delo ne prejemajo nikakršnega 

plačila. 

5. LG (Wing). 

6. 1999. 

SPLOŠNA RAZGLEDANOST 

1. Postojnska vrata. 

2. Pljuč. 

3. 1701. 

4. Kotangens. 

5. Neposreden prehod iz trdnega v plinasto agregatno stanje.  

6. 1000 dolarjev. 

 

  



RESNICE IN LAŽI O PROFESORJIH 

4. Marko Stabej. 

5. Hotimir Tivadar. 

6. Darja Pavlič: literarno delo, ob katerem je doslej najbolj jokala, je roman Julesa Verna. 

7. Marko Stabej: tik preden je odšel na služenje vojaškega roka, ga je za svojega klaviaturista povabil 

Vlado Kreslin. 

8. Mateja Pezdirc Bartol: kot gostujoča profesorica je v enem tednu predavala v Beogradu, Bruslju in 

Londonu. 

9. Aleksander Bjelčevič: s pomočjo Youtuba izvaja pilates. 

10. Luka Horjak: njegovo prvo opravljanje izpita iz Morfologije SKJ je bilo neuspešno. 

11. Nataša Pirih Svetina: je rojena na datum, ki se utegne z zlatimi črkami zapisati v zgodovino slovenskega 

jezikoslovja.  

12. Simona Kranjc: ima težave z interpretacijo pomena besednih zvez, kot npr. do torka, 13. 1. Ali to 

pomeni, da lahko pošlje vključno s torkom, 13. 1., do 23.59? 

13. Miran Hladnik: gorenjski pisatelji so imeli kmečko povest dvakrat rajši od zgodovinskega romana. 

14. Vera Smole: po zadnji "balkanski vojni" je bila mirovni posrednik med Hrvati in Srbi. 

15. Andraž Jež: prvo cigareto v življenju je pokadil kot absolvent. 

 

 


