Domača naloga 1
Kateri izmed spodnjih stavkov/povedi so enakopomenski.
(1) Mojca in Peter sta srečala Micko in Faniko.
(2) Micka in Fanika sta srečala Petra in Mojco.
(3) Peter in Micka sta srečala Mojco in Faniko.
(4) Peter in Mojca sta srečala Micko in Faniko.
(5) Peter, Mojca, Micka in Fanika so se srečali.
(6) Peter je danes Mojci poslal modro kuverto.
(7) Danes je Mojci Peter poslal kuverto modre barve.
(8) Danes je Peter Mojci poslal modro kuverto.
(9) Danes je Mojca prejela Petrovo modro kuverto.
(10)

Izmed obeh bikov se je zdelo, da je ta črn višji.

(11)

Izmed obeh bikov se je zdel črni višji.

(12)

Izmed vseh bikov se je zdel ta črn najvišji.

(13)

Kdor teče vsak dan, je zdrav kot riba.

(14)

Kdor je zdrav kot riba, teče vsak dan.

(15)

Kdor teče, je vsak dan zdrav kot riba.

(16)

Išče se Uršo Plut.

(17)

Išče se Urša Plut.

(18)

Iščejo Uršo Plut.

(19)

Urša Plut je iskana.

(20)

Da je Mojca doma, je povedal Peter.

(21)

Peter je povedal, da je povedal, da je Mojca doma.

(22)

Peter je menil, da je Mojca verjetno doma.

(23)

Peter je obžaloval, da je Mojca doma.

(24)

Uni, ki sem ga včeraj zvečer videl v mestu, me je danes pozdravil.

(25)

Unega, ki me je danes pozdravil, sem včeraj zvečer videl v mestu.

(26)

Tisti, ki sva ga včeraj srečala v mestu, me je danes pozdravil.

(27)

Uni, ki sem ga včeraj zvečer videl v mestu, mi je danes odzdravil.

(28)

Peter skače po zeleni travi.

(29)

Po zeleni travi skače Peter.

(30)

Peter tepta zeleno travo s skakanje.

(31)

Peter skače in to dela, kjer je trava zelena.

(32)

Peter nekaj počenja, njegovo početje je skakanje, to se dogaja na zeleni travi.

(33)

Po zeleni travi se skače, skakalec pa je Peter.

