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Literatura 

1. Večjezičnost starejšega slovenskega slovstva. 

2. Reformacija in protireformacija – verski značaj slovenskega slovstva pred narodnim 

preporodom. 

3. Narodotvorne komponente slovenske književnosti v 18. in 19. stoletju. 

4. Preporodni projekti modelov slovenske narodne kulture (Jernej Kopitar, Matija Čop – 

France Prešeren, Stanko Vraz). 

5. Modernizacija slovenske književnosti na prelomu 19. in 20. stoletja. 

6. Kriteriji periodizacije slovenske književnosti 20. stoletja. 

 

Kultura popularna z elementami audiowizualności 

7. Slovenski film v času Jugoslavije. 

8. Aktualizacija tradicije v slovenski popularni kulturi (kurentovanje, martinovanje). 

9. Slovenski strip. 

10. Pojav narodnozabavne glasbe v slovenski popularni kulturi . 

11. Značilnosti popularne literature na slovenskih primerih. 

 

Współczesne życie społeczno-polityczne 

12. Katere ustanove predstavljajo posamezne veje oblasti v Sloveniji? Kako se izvolijo in 

kakšne pristojnosti imajo? 

13. Kako je potekal postopek osamosvojitve Slovenije? 

14. Položaj narodnih, etničnih, verskih, spolnih in drugih manjšin v Sloveniji. 

15. Funkcije državnih praznikov in načini njihovega obeleževanja. 

16. Delovanje alternativnih kulturnih institucij, družbenih gibanj, umetniških spodbud ter 

medijev, ki so nastali v času Jugoslavije in funkcionirajo do danes. 

 

Wiedza o sztuce 

17. Zabytki okresu średniowiecza w Słowenii. 

18. Rozwój baroku w słoweńskiej sztuce sakralnej. 

19. Artystyczne dokonania słoweńskich impresjonistów i ich recepcja wśród rodaków. 

20. Przemiany architektury Jožego Plečnika na wybranych przykładach. 

21. Wieloaspektowość działalności kolektywu Neue Slowenische Kunst. 

 

Gramatyka opisowa 

22. Katere so socialne zvrsti slovenskega jezika, kaj je značilno za vsako izmed njih in v 

kakšnih položajih jih slovenski govorci uporabljajo? 

23. Kako slovenska država institucionalno skrbi za slovenski jezik in kakšen je bil položaj 

v preteklosti?  

24. Kako bi opredelili odnos med fonemi, glasovi in črkami, v katerih položajih prihaja do 

težav?  

25. Naštejte oblikoslovne lastnosti samostalnika in samostalniških zaimkov! 

26. Kakšna je razlika med določno in nedoločno obliko pridevnika in v katerih položajih 

je opazna? Navedite primer. 

27. Katere deležniške oblike pozna slovenski glagol in kako jih tvorimo?  

28. Kakšna je morfemska podoba slovenskega glagola? Prikažite na primeru dovršnika, 

nedovršnika in sekundarnega nedovršnika.  

29. Kakšna so pravila, ki določajo mesto naslonskega niza v stavku (tudi v zloženih 

povedih)?  

30. Katere besedotvorne načine poznate? Navedite primer za vsakega izmed njih.  


