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Poslušanje 
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1. naloga Oglejte si nalogo. Oglejte si nalogo. Oglejte si nalogo. Oglejte si nalogo. Časa imate eno minutoČasa imate eno minutoČasa imate eno minutoČasa imate eno minuto. . . .     

Zdaj boste slišali tri govorce, ki bodo povedali svoje mnenje o Zdaj boste slišali tri govorce, ki bodo povedali svoje mnenje o Zdaj boste slišali tri govorce, ki bodo povedali svoje mnenje o Zdaj boste slišali tri govorce, ki bodo povedali svoje mnenje o 
zaposlovanju v tujini. Oznazaposlovanju v tujini. Oznazaposlovanju v tujini. Oznazaposlovanju v tujini. Označite, ali sočite, ali sočite, ali sočite, ali so    navedene trditve oseb navedene trditve oseb navedene trditve oseb navedene trditve oseb 
pravilne (res je) ali napapravilne (res je) ali napapravilne (res je) ali napapravilne (res je) ali napačne (ni res). Besedilo boste slišali samo čne (ni res). Besedilo boste slišali samo čne (ni res). Besedilo boste slišali samo čne (ni res). Besedilo boste slišali samo 
enkrat. (8 toenkrat. (8 toenkrat. (8 toenkrat. (8 točk)čk)čk)čk)    

 

 Res jeRes jeRes jeRes je    Ni resNi resNi resNi res      

0000....    Primer:Primer:Primer:Primer: Večina anketiranih išče delo v tujini. ����  ////     

 

1. oseba meni, da …1. oseba meni, da …1. oseba meni, da …1. oseba meni, da … Res jeRes jeRes jeRes je    Ni resNi resNi resNi res      

… so prvi pogoj za delo v tujini dobre zveze.   1111     

… imajo Slovenci težave pri zaposlovanju v tujini.      1111     

 

2222. oseba meni, da …. oseba meni, da …. oseba meni, da …. oseba meni, da … Res jeRes jeRes jeRes je    Ni resNi resNi resNi res      

… bi bila zaposlitev zanjo zanimiva samo v nekaterih 
državah. 

  1111     

… je delo v tujini bolje plačano.      1111     

… je za Slovenijo beg možganov nevaren.      1111     

  

3333. oseba meni, da …. oseba meni, da …. oseba meni, da …. oseba meni, da … Res jeRes jeRes jeRes je    Ni resNi resNi resNi res      

… ima zaposlitev v tujini veliko prednosti.   1111     

… je v tujini intenzivnost dela podobna kot v Sloveniji.      1111     

… je mobilnost delavcev pozitivna.      1111     
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2. naloga Oglejte si nalogo. Oglejte si nalogo. Oglejte si nalogo. Oglejte si nalogo. Časa imate eno minuto. Časa imate eno minuto. Časa imate eno minuto. Časa imate eno minuto.     

Zdaj boste slišali besedilo o kinematografih. Odgovorite na Zdaj boste slišali besedilo o kinematografih. Odgovorite na Zdaj boste slišali besedilo o kinematografih. Odgovorite na Zdaj boste slišali besedilo o kinematografih. Odgovorite na 
vprašanja: izberite eno od treh movprašanja: izberite eno od treh movprašanja: izberite eno od treh movprašanja: izberite eno od treh možnosti, kot kaže primer. žnosti, kot kaže primer. žnosti, kot kaže primer. žnosti, kot kaže primer. 
Besedilo boste slišali dvakrat. (Besedilo boste slišali dvakrat. (Besedilo boste slišali dvakrat. (Besedilo boste slišali dvakrat. (7777    totototočk)čk)čk)čk) 

 

0. 0. 0. 0.  Primer:Primer:Primer:Primer:  O čem govori besedilo? 

a) O slovenskem filmu. 
b) O filmskem festivalu. 
c) O kinematografih. 

 

1.  Obisk kinematografov se na splošno … 

a) ohranja. 
b) povečuje. 
c) zmanjšuje. 

2.  Izum tridimenzionalne tehnologije sodi … 

a) na konec 19. stoletja. 
b) v prvo polovico 19. stoletja. 
c) v prvo polovico 20. stoletja. 

3.  Zakaj je bilo za Renato Jagrič preizkušnja posneti 3D film? 

a) Ker je film snemala v Veliki Britaniji. 
b) Ker je postopek izdelave bolj kompliciran. 
c) Ker je snemala na olimpijskih igrah. 

4.  Kaj je bil vzrok za manjšo priljubljenost 3D filmov v preteklosti? 

a) Elektronska očala so gledalcem povzročala glavobole. 
b) Le malo kinematografov je bilo digitaliziranih. 
c) Neusklajeno predvajanje slik je bilo za gledalce naporno. 

5.  Katera trditev glede na besedilo NE DRŽI? 

a) Lastnice večine kino centrov so občine. 
b) Le malo kinematografov je digitaliziranih. 
c) Približno pol kinodvoran je v kino centrih. 

6.  Kateri je največji problem mreže slovenskih kinematografov? 

a) Klasični 35 mm filmi se ne uvažajo več. 
b) Manjši kinematografi niso digitalizirani. 
c) Zanimanje za umetniški film je vse manjše. 

7.  Kaj pozitivnega prinaša digitalizacija filmov? 

a) Distributerjem omogoča prihranke. 
b) Komercializacija filmov je enostavnejša. 
c) Z njo se uspešno preprečuje piratstvo. 
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3. naloga Oglejte si nalogo. Oglejte si nalogo. Oglejte si nalogo. Oglejte si nalogo. Časa imate 20 sekundČasa imate 20 sekundČasa imate 20 sekundČasa imate 20 sekund. . . .     

Zdaj bosteZdaj bosteZdaj bosteZdaj boste    slišali odlomek predavanja o javnih delih. Zapišite si slišali odlomek predavanja o javnih delih. Zapišite si slišali odlomek predavanja o javnih delih. Zapišite si slišali odlomek predavanja o javnih delih. Zapišite si 
glavne informacije o tem, kaj so javna dela in komu so glavne informacije o tem, kaj so javna dela in komu so glavne informacije o tem, kaj so javna dela in komu so glavne informacije o tem, kaj so javna dela in komu so 
namenjena, zakaj izraz javna dela  in kje govorka vidi glavne namenjena, zakaj izraz javna dela  in kje govorka vidi glavne namenjena, zakaj izraz javna dela  in kje govorka vidi glavne namenjena, zakaj izraz javna dela  in kje govorka vidi glavne 
koristi javnih delkoristi javnih delkoristi javnih delkoristi javnih del. . . .     

Napišite zaokroNapišite zaokroNapišite zaokroNapišite zaokroženo besedilo. Odlomek boste slišali dvakratženo besedilo. Odlomek boste slišali dvakratženo besedilo. Odlomek boste slišali dvakratženo besedilo. Odlomek boste slišali dvakrat. . . . 
((((7777    totototočk)čk)čk)čk) 

 

Zapiski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povzetek 
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