
L 1 

1.a) Svoje sošolke in sošolce poznaš že dalj casa. Vcasih se zgodi, da iz razlicnih razlogov ne moreš priti k 
pouku. Koga od sošolk ali sošolcev bi prosil(a) za zvezke? Odgovore vpiši v stolpec na naslednji nacin: 
• ce bi nekoga prosil(a) za zvezke, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 1,  
• ce nekoga ne bi prosil(a) za zvezke, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 0. 
 
 1a 
Priimek ime osebe 1  
Priimek ime osebe 2  
Priimek ime osebe 3  
Priimek ime osebe 4  
Priimek ime osebe 5  
Priimek ime osebe 6  
Priimek ime osebe 7  
Priimek ime osebe 8  
Priimek ime osebe 9  
Priimek ime osebe 10  
Priimek ime osebe 11  
Priimek ime osebe 12  
Priimek ime osebe 13  
Priimek ime osebe 14  
Priimek ime osebe 15  
Priimek ime osebe 16  
Priimek ime osebe 17  
Priimek ime osebe 18  
Priimek ime osebe 19  
Priimek ime osebe 20  
Priimek ime osebe 21  
Priimek ime osebe 22  
Priimek ime osebe 23  
Priimek ime osebe 24  
Priimek ime osebe 25  
Priimek ime osebe 26  
Priimek ime osebe 27  
Priimek ime osebe 28  
Priimek ime osebe 29  
Priimek ime osebe 30  
Priimek ime osebe 31  
Priimek ime osebe 32  
Priimek ime osebe 33  



L 1 

1.b) Kdo od sošolcev ali sošolk bi tebe prosil za zvezke? Odgovore vpiši v stolpec na naslednji nacin: 
• ce bi nekdo tebe prosil za zvezke, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 1,  
• ce nekdo tebe ne bi prosil za zvezke, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 0. 
 
 1b 
Priimek ime osebe 1  
Priimek ime osebe 2  
Priimek ime osebe 3  
Priimek ime osebe 4  
Priimek ime osebe 5  
Priimek ime osebe 6  
Priimek ime osebe 7  
Priimek ime osebe 8  
Priimek ime osebe 9  
Priimek ime osebe 10  
Priimek ime osebe 11  
Priimek ime osebe 12  
Priimek ime osebe 13  
Priimek ime osebe 14  
Priimek ime osebe 15  
Priimek ime osebe 16  
Priimek ime osebe 17  
Priimek ime osebe 18  
Priimek ime osebe 19  
Priimek ime osebe 20  
Priimek ime osebe 21  
Priimek ime osebe 22  
Priimek ime osebe 23  
Priimek ime osebe 24  
Priimek ime osebe 25  
Priimek ime osebe 26  
Priimek ime osebe 27  
Priimek ime osebe 28  
Priimek ime osebe 29  
Priimek ime osebe 30  
Priimek ime osebe 31  
Priimek ime osebe 32  
Priimek ime osebe 33  



L 1 

2.a) Denimo, da resno zboliš v mesecu maju in boš naslednji mesec preživel(a) v bolnišnici. Koga od 
sošolk ali sošolcev bi zaprosil(a), da te obvešca o vseh pomembnih šolskih dogodkih? Odgovore vpiši v 
stolpec na naslednji nacin: 
• ce bi nekoga prosil(a) za obvešcanje, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 1,  
• ce nekoga ne bi prosil(a) za obvešcanje, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 0. 
 
 2a 
Priimek ime osebe 1  
Priimek ime osebe 2  
Priimek ime osebe 3  
Priimek ime osebe 4  
Priimek ime osebe 5  
Priimek ime osebe 6  
Priimek ime osebe 7  
Priimek ime osebe 8  
Priimek ime osebe 9  
Priimek ime osebe 10  
Priimek ime osebe 11  
Priimek ime osebe 12  
Priimek ime osebe 13  
Priimek ime osebe 14  
Priimek ime osebe 15  
Priimek ime osebe 16  
Priimek ime osebe 17  
Priimek ime osebe 18  
Priimek ime osebe 19  
Priimek ime osebe 20  
Priimek ime osebe 21  
Priimek ime osebe 22  
Priimek ime osebe 23  
Priimek ime osebe 24  
Priimek ime osebe 25  
Priimek ime osebe 26  
Priimek ime osebe 27  
Priimek ime osebe 28  
Priimek ime osebe 29  
Priimek ime osebe 30  
Priimek ime osebe 31  
Priimek ime osebe 32  
Priimek ime osebe 33  
 



L 1 

2.b) Kdo od sošolcev ali sošolk bi v enaki situaciji tebe zaprosil za pomoc? Odgovore vpiši v stolpec na 
naslednji nacin: 
• ce bi nekdo tebe prosil za obvešcanje, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 1,  
• ce nekdo tebe ne bi prosil za obvešcanje, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 0. 
 
 2b 
Priimek ime osebe 1  
Priimek ime osebe 2  
Priimek ime osebe 3  
Priimek ime osebe 4  
Priimek ime osebe 5  
Priimek ime osebe 6  
Priimek ime osebe 7  
Priimek ime osebe 8  
Priimek ime osebe 9  
Priimek ime osebe 10  
Priimek ime osebe 11  
Priimek ime osebe 12  
Priimek ime osebe 13  
Priimek ime osebe 14  
Priimek ime osebe 15  
Priimek ime osebe 16  
Priimek ime osebe 17  
Priimek ime osebe 18  
Priimek ime osebe 19  
Priimek ime osebe 20  
Priimek ime osebe 21  
Priimek ime osebe 22  
Priimek ime osebe 23  
Priimek ime osebe 24  
Priimek ime osebe 25  
Priimek ime osebe 26  
Priimek ime osebe 27  
Priimek ime osebe 28  
Priimek ime osebe 29  
Priimek ime osebe 30  
Priimek ime osebe 31  
Priimek ime osebe 32  
Priimek ime osebe 33  
 
 



L 1 

3.a) Denimo, da imaš naslednji teden rojstni dan in pripravljaš zabavo. Koga od sošolk ali sošolcev bi 
povabil(a) na zabavo? Odgovore vpiši v stolpec na naslednji nacin: 
• ce bi nekoga povabil(a) na zabavo, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 1,  
• ce nekoga ne bi povabil(a) na zabavo, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 0. 
 
 3a 
Priimek ime osebe 1  
Priimek ime osebe 2  
Priimek ime osebe 3  
Priimek ime osebe 4  
Priimek ime osebe 5  
Priimek ime osebe 6  
Priimek ime osebe 7  
Priimek ime osebe 8  
Priimek ime osebe 9  
Priimek ime osebe 10  
Priimek ime osebe 11  
Priimek ime osebe 12  
Priimek ime osebe 13  
Priimek ime osebe 14  
Priimek ime osebe 15  
Priimek ime osebe 16  
Priimek ime osebe 17  
Priimek ime osebe 18  
Priimek ime osebe 19  
Priimek ime osebe 20  
Priimek ime osebe 21  
Priimek ime osebe 22  
Priimek ime osebe 23  
Priimek ime osebe 24  
Priimek ime osebe 25  
Priimek ime osebe 26  
Priimek ime osebe 27  
Priimek ime osebe 28  
Priimek ime osebe 29  
Priimek ime osebe 30  
Priimek ime osebe 31  
Priimek ime osebe 32  
Priimek ime osebe 33  
 
 



L 1 

3.b) Kdo od sošolcev ali sošolk bi tebe povabil na svojo zabavo ob rojstnem dnevu? Odgovore vpiši v 
stolpec na naslednji nacin: 
• ce bi nekdo tebe povabil na zabavo, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 1,  
• ce nekdo tebe ne bi povabil na zabavo, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 0. 
 
 3b 
Priimek ime osebe 1  
Priimek ime osebe 2  
Priimek ime osebe 3  
Priimek ime osebe 4  
Priimek ime osebe 5  
Priimek ime osebe 6  
Priimek ime osebe 7  
Priimek ime osebe 8  
Priimek ime osebe 9  
Priimek ime osebe 10  
Priimek ime osebe 11  
Priimek ime osebe 12  
Priimek ime osebe 13  
Priimek ime osebe 14  
Priimek ime osebe 15  
Priimek ime osebe 16  
Priimek ime osebe 17  
Priimek ime osebe 18  
Priimek ime osebe 19  
Priimek ime osebe 20  
Priimek ime osebe 21  
Priimek ime osebe 22  
Priimek ime osebe 23  
Priimek ime osebe 24  
Priimek ime osebe 25  
Priimek ime osebe 26  
Priimek ime osebe 27  
Priimek ime osebe 28  
Priimek ime osebe 29  
Priimek ime osebe 30  
Priimek ime osebe 31  
Priimek ime osebe 32  
Priimek ime osebe 33  
 
 



L 1 

4.a) S katerimi sošolkami ali sošolci se pogovarjaš o stvareh, ki so zate pomembne? Odgovore vpiši v 
stolpec na naslednji nacin: 
• ce se z nekom pogovarjaš o pomembnih stvareh, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 1,  
• ce se z nekom ne pogovarjaš o pomembnih stvareh, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 0. 
 
 4a 
Priimek ime osebe 1  
Priimek ime osebe 2  
Priimek ime osebe 3  
Priimek ime osebe 4  
Priimek ime osebe 5  
Priimek ime osebe 6  
Priimek ime osebe 7  
Priimek ime osebe 8  
Priimek ime osebe 9  
Priimek ime osebe 10  
Priimek ime osebe 11  
Priimek ime osebe 12  
Priimek ime osebe 13  
Priimek ime osebe 14  
Priimek ime osebe 15  
Priimek ime osebe 16  
Priimek ime osebe 17  
Priimek ime osebe 18  
Priimek ime osebe 19  
Priimek ime osebe 20  
Priimek ime osebe 21  
Priimek ime osebe 22  
Priimek ime osebe 23  
Priimek ime osebe 24  
Priimek ime osebe 25  
Priimek ime osebe 26  
Priimek ime osebe 27  
Priimek ime osebe 28  
Priimek ime osebe 29  
Priimek ime osebe 30  
Priimek ime osebe 31  
Priimek ime osebe 32  
Priimek ime osebe 33  
 



L 1 

4.b) Katere sošolke ali sošolci se s tabo pogovarjajo o stvareh, ki so zanje pomembne? Odgovore vpiši v 
stolpec na naslednji nacin: 
• ce se nekdo pogovarja s tabo o pomembnih stvareh, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 1,  
• ce se nekdo ne pogovarja s tabo o pomembnih stvareh, pri njegovem/njenem imenu zapiši številko 0. 
 
 4b 
Priimek ime osebe 1  
Priimek ime osebe 2  
Priimek ime osebe 3  
Priimek ime osebe 4  
Priimek ime osebe 5  
Priimek ime osebe 6  
Priimek ime osebe 7  
Priimek ime osebe 8  
Priimek ime osebe 9  
Priimek ime osebe 10  
Priimek ime osebe 11  
Priimek ime osebe 12  
Priimek ime osebe 13  
Priimek ime osebe 14  
Priimek ime osebe 15  
Priimek ime osebe 16  
Priimek ime osebe 17  
Priimek ime osebe 18  
Priimek ime osebe 19  
Priimek ime osebe 20  
Priimek ime osebe 21  
Priimek ime osebe 22  
Priimek ime osebe 23  
Priimek ime osebe 24  
Priimek ime osebe 25  
Priimek ime osebe 26  
Priimek ime osebe 27  
Priimek ime osebe 28  
Priimek ime osebe 29  
Priimek ime osebe 30  
Priimek ime osebe 31  
Priimek ime osebe 32  
Priimek ime osebe 33  



L 2 

1.a) Svoje sošolke in sošolce poznaš že dalj casa. Vcasih se zgodi, da iz razlicnih razlogov ne moreš priti k 
pouku. Koga od sošolk ali sošolcev bi prosil(a) za zvezke?  
 
Na to vprašanje odgovori tako, da s številom od 0 do 4 izraziš, kako verjetno je, da bi posamezno osebo 
prosil(a) za zvezke. Ce bi osebo gotovo prosil(a) za zvezke, pri imenu osebe vpiši 4. Ce osebe ne bi 
prosil(a) za zvezke, vpiši 0. Cim vecje je število, tem bolj verjetno bi osebo prosil(a) za zvezke. 
 
 1a 
Priimek ime osebe 1  
Priimek ime osebe 2  
Priimek ime osebe 3  
Priimek ime osebe 4  
Priimek ime osebe 5  
Priimek ime osebe 6  
Priimek ime osebe 7  
Priimek ime osebe 8  
Priimek ime osebe 9  
Priimek ime osebe 10  
Priimek ime osebe 11  
Priimek ime osebe 12  
Priimek ime osebe 13  
Priimek ime osebe 14  
Priimek ime osebe 15  
Priimek ime osebe 16  
Priimek ime osebe 17  
Priimek ime osebe 18  
Priimek ime osebe 19  
Priimek ime osebe 20  
Priimek ime osebe 21  
Priimek ime osebe 22  
Priimek ime osebe 23  
Priimek ime osebe 24  
Priimek ime osebe 25  
Priimek ime osebe 26  
Priimek ime osebe 27  
Priimek ime osebe 28  
Priimek ime osebe 29  
Priimek ime osebe 30  
Priimek ime osebe 31  
Priimek ime osebe 32  
Priimek ime osebe 33  



L 2 

1.b) Kdo od sošolcev ali sošolk bi tebe prosil za zvezke? 
 
Na to vprašanje odgovori tako, da s številom od 0 do 4 izraziš, kako verjetno je, da bi posamezna oseba 
tebe prosila za zvezke. Ce bi te oseba gotovo prosila za zvezke, pri imenu osebe vpiši 4. Ce te oseba ne 
bi prosila za zvezke, vpiši 0. Cim vecje je število, tem bolj verjetno bi te oseba prosila za zvezke. 
 
 1b 
Priimek ime osebe 1  
Priimek ime osebe 2  
Priimek ime osebe 3  
Priimek ime osebe 4  
Priimek ime osebe 5  
Priimek ime osebe 6  
Priimek ime osebe 7  
Priimek ime osebe 8  
Priimek ime osebe 9  
Priimek ime osebe 10  
Priimek ime osebe 11  
Priimek ime osebe 12  
Priimek ime osebe 13  
Priimek ime osebe 14  
Priimek ime osebe 15  
Priimek ime osebe 16  
Priimek ime osebe 17  
Priimek ime osebe 18  
Priimek ime osebe 19  
Priimek ime osebe 20  
Priimek ime osebe 21  
Priimek ime osebe 22  
Priimek ime osebe 23  
Priimek ime osebe 24  
Priimek ime osebe 25  
Priimek ime osebe 26  
Priimek ime osebe 27  
Priimek ime osebe 28  
Priimek ime osebe 29  
Priimek ime osebe 30  
Priimek ime osebe 31  
Priimek ime osebe 32  
Priimek ime osebe 33  



L 2 

2.a) Denimo, da resno zboliš v mesecu maju in boš naslednji mesec preživel(a) v bolnišnici. Koga od 
sošolk ali sošolcev bi zaprosil(a), da te obvešca o vseh pomembnih šolskih dogodkih? 
 
Na to vprašanje odgovori tako, da s številom od 0 do 4 izraziš, kako verjetno je, da bi posamezno osebo 
prosil(a) za obvešcanje. Ce bi osebo gotovo prosil(a) za obvešcanje, pri imenu osebe vpiši 4. Ce osebe 
ne bi prosil(a) za obvešcanje, vpiši 0. Cim vecje je število, tem bolj verjetno bi osebo prosil(a) za 
obvešcanje. 
 
 2a 
Priimek ime osebe 1  
Priimek ime osebe 2  
Priimek ime osebe 3  
Priimek ime osebe 4  
Priimek ime osebe 5  
Priimek ime osebe 6  
Priimek ime osebe 7  
Priimek ime osebe 8  
Priimek ime osebe 9  
Priimek ime osebe 10  
Priimek ime osebe 11  
Priimek ime osebe 12  
Priimek ime osebe 13  
Priimek ime osebe 14  
Priimek ime osebe 15  
Priimek ime osebe 16  
Priimek ime osebe 17  
Priimek ime osebe 18  
Priimek ime osebe 19  
Priimek ime osebe 20  
Priimek ime osebe 21  
Priimek ime osebe 22  
Priimek ime osebe 23  
Priimek ime osebe 24  
Priimek ime osebe 25  
Priimek ime osebe 26  
Priimek ime osebe 27  
Priimek ime osebe 28  
Priimek ime osebe 29  
Priimek ime osebe 30  
Priimek ime osebe 31  
Priimek ime osebe 32  
Priimek ime osebe 33  



L 2 

2.b) Kdo od sošolcev ali sošolk bi v enaki situaciji tebe zaprosil za obvešcanje o pomembnih šolskih 
dogodkih? 
 
Na to vprašanje odgovori tako, da s številom od 0 do 4 izraziš, kako verjetno je, da bi posamezna oseba 
tebe prosila za obvešcanje. Ce bi te oseba gotovo prosila za obvešcanje, pri imenu osebe vpiši 4. Ce te 
oseba ne bi prosila za obvešcanje, vpiši 0. Cim vecje je število, tem bolj verjetno bi te oseba prosila za 
obvešcanje. 
 
 2b 
Priimek ime osebe 1  
Priimek ime osebe 2  
Priimek ime osebe 3  
Priimek ime osebe 4  
Priimek ime osebe 5  
Priimek ime osebe 6  
Priimek ime osebe 7  
Priimek ime osebe 8  
Priimek ime osebe 9  
Priimek ime osebe 10  
Priimek ime osebe 11  
Priimek ime osebe 12  
Priimek ime osebe 13  
Priimek ime osebe 14  
Priimek ime osebe 15  
Priimek ime osebe 16  
Priimek ime osebe 17  
Priimek ime osebe 18  
Priimek ime osebe 19  
Priimek ime osebe 20  
Priimek ime osebe 21  
Priimek ime osebe 22  
Priimek ime osebe 23  
Priimek ime osebe 24  
Priimek ime osebe 25  
Priimek ime osebe 26  
Priimek ime osebe 27  
Priimek ime osebe 28  
Priimek ime osebe 29  
Priimek ime osebe 30  
Priimek ime osebe 31  
Priimek ime osebe 32  
Priimek ime osebe 33  



L 2 

3.a) Denimo, da imaš naslednji teden rojstni dan in pripravljaš zabavo. Koga od sošolk ali sošolcev bi 
povabil(a) na zabavo? 
 
Na to vprašanje odgovori tako, da s številom od 0 do 4 izraziš, kako verjetno je, da bi posamezno osebo 
povabil(a) na zabavo. Ce bi osebo gotovo povabil(a) na zabavo, pri imenu osebe vpiši 4. Ce osebe ne bi 
povabil(a) na zabavo, vpiši 0. Cim vecje je število, tem bolj verjetno bi osebo povabil(a) na zabavo. 
 
 3a 
Priimek ime osebe 1  
Priimek ime osebe 2  
Priimek ime osebe 3  
Priimek ime osebe 4  
Priimek ime osebe 5  
Priimek ime osebe 6  
Priimek ime osebe 7  
Priimek ime osebe 8  
Priimek ime osebe 9  
Priimek ime osebe 10  
Priimek ime osebe 11  
Priimek ime osebe 12  
Priimek ime osebe 13  
Priimek ime osebe 14  
Priimek ime osebe 15  
Priimek ime osebe 16  
Priimek ime osebe 17  
Priimek ime osebe 18  
Priimek ime osebe 19  
Priimek ime osebe 20  
Priimek ime osebe 21  
Priimek ime osebe 22  
Priimek ime osebe 23  
Priimek ime osebe 24  
Priimek ime osebe 25  
Priimek ime osebe 26  
Priimek ime osebe 27  
Priimek ime osebe 28  
Priimek ime osebe 29  
Priimek ime osebe 30  
Priimek ime osebe 31  
Priimek ime osebe 32  
Priimek ime osebe 33  



L 2 

3.b) Kdo od sošolcev ali sošolk bi tebe povabil na svojo zabavo ob rojstnem dnevu? 
 
Na to vprašanje odgovori tako, da s številom od 0 do 4 izraziš, kako verjetno je, da bi posamezna oseba 
tebe povabila na zabavo. Ce bi te oseba gotovo povabila na zabavo, pri imenu osebe vpiši 4. Ce te oseba 
ne bi povabila na zabavo, vpiši 0. Cim vecje je število, tem bolj verjetno bi te oseba povabila na zabavo. 
 
 3b 
Priimek ime osebe 1  
Priimek ime osebe 2  
Priimek ime osebe 3  
Priimek ime osebe 4  
Priimek ime osebe 5  
Priimek ime osebe 6  
Priimek ime osebe 7  
Priimek ime osebe 8  
Priimek ime osebe 9  
Priimek ime osebe 10  
Priimek ime osebe 11  
Priimek ime osebe 12  
Priimek ime osebe 13  
Priimek ime osebe 14  
Priimek ime osebe 15  
Priimek ime osebe 16  
Priimek ime osebe 17  
Priimek ime osebe 18  
Priimek ime osebe 19  
Priimek ime osebe 20  
Priimek ime osebe 21  
Priimek ime osebe 22  
Priimek ime osebe 23  
Priimek ime osebe 24  
Priimek ime osebe 25  
Priimek ime osebe 26  
Priimek ime osebe 27  
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4.a) S katerimi sošolkami ali sošolci se pogovarjaš o stvareh, ki so zate pomembne? 
 
Na to vprašanje odgovori tako, da s številom od 0 do 4 izraziš, kako verjetno je, da bi se s posamezno 
osebo pogovarjal(a) o stvareh, ki so zate pomembne. Ce bi se z osebo gotovo pogovarjal(a), pri imenu 
osebe vpiši 4. Ce se z osebo ne bi pogovarjal(a), vpiši 0. Cim vecje je število, tem bolj verjetno bi se z 
osebo pogovarjal(a) o zate pomembnih stvareh. 
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4.b) Katere sošolke ali sošolci se s tabo pogovarjajo o stvareh, ki so zanje pomembne? 
 
Na to vprašanje odgovori tako, da s številom od 0 do 4 izraziš, kako verjetno je, da bi se posamezna 
oseba s tabo pogovarjala o stvareh, ki so zanjo pomembne. Ce bi se oseba gotovo pogovarjala s tabo, 
pri imenu osebe vpiši 4. Ce se oseba ne bi pogovarjala s tabo, vpiši 0. Cim vecje je število, tem bolj 
verjetno bi se oseba s tabo pogovarjala o zanjo pomembnih stvareh. 
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1.a) Svoje sošolke in sošolce poznaš že dalj casa. Vcasih se zgodi, da iz razlicnih razlogov ne moreš priti k 
pouku. Koga od sošolk ali sošolcev bi prosil(a) za zvezke?  
 
Na to vprašanje odgovori tako, da z dolžino crte dolociš, kako verjetno je, da bi posamezno osebo 
prosil(a) za zvezke. Ce bi osebo gotovo prosil(a) za zvezke, nariši crto pri imenu osebe po celi dolžini. Ce 
osebe ne bi prosil(a) za zvezke, crte ne nariši. Cim daljša je crta, tem bolj verjetno bi osebo prosil(a) za 
zvezke.  
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1.b) Kdo od sošolcev ali sošolk bi tebe prosil za zvezke?  
 
Na to vprašanje odgovori tako, da z dolžino crte dolociš, kako verjetno je, da bi posamezna oseba tebe 
prosila za zvezke. Ce bi te oseba gotovo prosila za zvezke, nariši crto pri imenu osebe po celi dolžini. Ce 
te oseba ne bi prosila za zvezke, crte ne nariši. Cim daljša je crta, tem bolj verjetno bi oseba tebe prosila 
za zvezke.  
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2.a) Denimo, da resno zboliš v mesecu maju in boš naslednji mesec preživel(a) v bolnišnici. Koga od 
sošolk ali sošolcev bi zaprosil(a), da te obvešca o vseh pomembnih šolskih dogodkih?  
 
Na to vprašanje odgovori tako, da z dolžino crte dolociš, kako verjetno je, da bi posamezno osebo 
prosil(a) za obvešcanje. Ce bi osebo gotovo prosil(a) za obvešcanje, nariši crto pri imenu osebe po celi 
dolžini. Ce osebe ne bi prosil(a) za obvešcanje, crte ne nariši. Cim daljša je crta, tem bolj verjetno bi 
osebo prosil(a) za obvešcanje.  
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2.b) Kdo od sošolcev ali sošolk bi v enaki situaciji tebe zaprosil za pomoc? 
 
Na to vprašanje odgovori tako, da z dolžino crte dolociš, kako verjetno je, da bi posamezna oseba tebe 
prosila za obvešcanje. Ce bi te oseba gotovo prosila za obvešcanje, nariši crto pri imenu osebe po celi 
dolžini. Ce te oseba ne bi prosila za obvešcanje, crte ne nariši. Cim daljša je crta, tem bolj verjetno bi 
oseba tebe prosila za obvešcanje.  
                                                       0                                                                                          10 
2b  
Priimek ime osebe 1  
Priimek ime osebe 2  
Priimek ime osebe 3  
Priimek ime osebe 4  
Priimek ime osebe 5  
Priimek ime osebe 6  
Priimek ime osebe 7  
Priimek ime osebe 8  
Priimek ime osebe 9  
Priimek ime osebe 10  
Priimek ime osebe 11  
Priimek ime osebe 12  
Priimek ime osebe 13  
Priimek ime osebe 14  
Priimek ime osebe 15  
Priimek ime osebe 16  
Priimek ime osebe 17  
Priimek ime osebe 18  
Priimek ime osebe 19  
Priimek ime osebe 20  
Priimek ime osebe 21  
Priimek ime osebe 22  
Priimek ime osebe 23  
Priimek ime osebe 24  
Priimek ime osebe 25  
Priimek ime osebe 26  
Priimek ime osebe 27  
Priimek ime osebe 28  
Priimek ime osebe 29  
Priimek ime osebe 30  
Priimek ime osebe 31  
Priimek ime osebe 32  
Priimek ime osebe 33  
 



L 3 

3.a) Denimo, da imaš naslednji teden rojstni dan in pripravljaš zabavo. Koga od sošolk ali sošolcev bi 
povabil(a) na zabavo?  
 
Na to vprašanje odgovori tako, da z dolžino crte dolociš, kako verjetno je, da bi posamezno osebo 
povabil(a) na zabavo. Ce bi osebo gotovo povabil(a) na zabavo, nariši crto pri imenu osebe po celi 
dolžini. Ce osebe ne bi povabil(a) na zabavo, crte ne nariši. Cim daljša je crta, tem bolj verjetno bi osebo 
povabil(a) na zabavo.  
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3.b) Kdo od sošolcev ali sošolk bi tebe povabil na svojo zabavo ob rojstnem dnevu? 
 
Na to vprašanje odgovori tako, da z dolžino crte dolociš, kako verjetno je, da bi posamezna oseba tebe 
povabila na zabavo. Ce bi te oseba gotovo povabila na zabavo, nariši crto pri imenu osebe po celi dolžini. 
Ce te oseba ne bi povabila na zabavo, crte ne nariši. Cim daljša je crta, tem bolj verjetno bi oseba tebe 
povabila na zabavo.  
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4.a) S katerimi sošolkami ali sošolci se pogovarjaš o stvareh, ki so zate pomembne? 
 
Na to vprašanje odgovori tako, da z dolžino crte dolociš, kako verjetno je, da bi se s posamezno osebo 
pogovarjal(a) o stvareh, ki so zate pomembne. Ce bi se z osebo gotovo pogovarjal(a), nariši crto pri 
imenu osebe po celi dolžini. Ce se z osebo ne bi pogovarjal(a), crte ne nariši. Cim daljša je crta, tem bolj 
verjetno bi se z osebo pogovarjal(a) o stvareh, ki so zate pomembne.  
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4.b) Katere sošolke ali sošolci se s tabo pogovarjajo o stvareh, ki so zanje pomembne? 
 
Na to vprašanje odgovori tako, da z dolžino crte dolociš, kako verjetno je, da bi se posamezna oseba s 
tabo pogovarjala o stvareh, ki so zanjo pomembne. Ce bi se oseba gotovo pogovarjala s tabo, nariši crto 
pri imenu osebe po celi dolžini. Ce se oseba ne bi pogovarjala s tabo, crte ne nariši. Cim daljša je crta, 
tem bolj verjetno bi se oseba pogovarjala s tabo o stvareh, ki so zanjo pomembne.  
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