
Bralno razumevanje 1 
Stopnja B2 

45 minut 

25 točk 

 

Naloga: 

 

V nagradni uganki v slovenskem časopisu si lahko priigrate dopust, zato morate 

naštetim in opisanim osebam izbrati za njih najbolj primerno dopustovanje. 

 

Vpišite črke, ki sodijo k seznamu potovanj v razpredelnico na koncu testa. Za vsako 

potovanje obstaja zgolj ena rešitev.  

 

Primer: 

 

0. Krožno potovanje po Tajski: polna oskrba v mednarodnih hotelih in ogled kulturnih 

spomenikov.    

A / Miran Novak obožuje eksotične kraje in tuje kulture, svojega dopusta ne želi 

organizirati sam.  

 

 

Seznam potovanj 

 

1. Dopust na kmetiji: idilične pokrajine in podeželsko življenje daleč od velemesta – oddih 

in zabava za vso družino. 

 

2. Križarjenje po Atlantiku: 4 tedne na luksuzni potniški ladji Eden na relaciji Benetke–

Malta–Grčija–Severna Afrika in nazaj. 

 

3. Kampiranje v bavarskih Alpah: ugoden dopust v gorah, ob jezerih v objemu čudovite 

narave. 

 

4.  Dopust v finski prestolnici: nastanitev v zasebnih sobah, ogled mesta, obisk muzejev. 

 

5.  Dva tedna v Kon-Tiki-Clubu, Gran Canaria: poln penzion, bogat animacijski program, 

24-urna oskrba. 

 

6. Club Aktiv na Pagu: sonce, plaža, bazen in diskoteka: veliko zabave in druženja z 

mladimi ljudmi. 

 

7.  Jamajka: jadranje, deskanje in potapljanje v Karibskem morju. 

 

8. Dopust v Berlinu: nastanitev v odličnih hotelih, strokovno voden ogled mesta, možnost  

obiska gledaliških predstav in številnih muzejev. V izbranih restavracijah odlična kulinarična 

ponudba. 

 

9. Slovenske Alpe: polpenzion v mirnem, od mestnega hrupa oddaljenem gorskem raju. 

 

10. Zdravilišče Radenci: bogata ponudba za sprostitev, možnost dietne prehrane, prijazni 

domačini. 



 

Seznam in opis oseb 

 

B  Tina Toplak je stara 21 let in ima rada sonce, morje in veliko aktivnosti. Na dopustu bi 

rada spoznala nove ljudi.  

 

C Gospod in gospa Horvat obožujeta udobje, imata veliko časa in želita nenavadne in 

ekskluzivne počitnice. 

 

Č Matic Koležnik ima naporno službo, zato bi rad lenaril in se pustil razvajati nekje na toplem 

otoku v all-inclusive klubu. 

 

D Peter Kurež je študent in nima veliko denarja. Rad ima naravo, obisk muzejev in ogled 

mesta.  

 

E  Starejša zakonca Čurin živita v Mariboru. Rada imata mir in gore, pohodništvo in sprehode 

ter ne želita potovati predaleč.  

 

F Janez Potočnik obožuje morje, sonce in vodne športe. Navdušujejo ga adrenalinske 

aktivnosti in turistični kraji izven Evrope. 

 

G Družina Hribar ne mara morja. Živi v Ljubljani in želi počitnice na podeželju, saj imajo 

otroci radi živali. 

 

H Marija Zgonc bi se rada v miru spočila, ne mara preveč sonca, všeč ji je sprostilni program 

in nerada potuje z letalom. Ne govori tujih jezikov. 

 

I  Peter in Aleš sta študenta prevajalstva. Po napornem študijskem letu bi rada preživela 

dopust v šotoru, vendar ne ob morju. Zelo sta aktivna kot planinca in odlično govorita 

nemščino. 

 

J  Ana je poslovna ženska, ki je navdušena nad ogledom evropskih prestolnic. Redno obiskuje 

gledališke predstave in muzeje.  

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



ODGOVORI 

 

Prosimo, zapišite v razpredelnico pravilne črke kot vidite na primeru v prvem okencu! 

Vsak popravek šteje kot nepravilen odgovor! 
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