KRAJEVNI ODVISNIK

Kje, kam, kod…?

Kjer, kamor, koder

ČASOVNI ODVISNIK

Kdaj, do kdaj…?

Ko, kadar, preden

NAČINOVNI ODVISNIK

Kako, na kakšen način ?

Kot, kakor, ne da bi

OSEBKOV ODVISNIK

Kdo/kaj?

Kdor, kar

PREDMETNI ODVISNIK

Koga/česa, komu/čemu,
koga/kaj, o kom/o čem,
s kom/s čim?

Da, ali, kdaj, kje

VZROČNI ODVISNIK

Zakaj?

Ker

NAMERNI ODVISNIK

Čemu, s katerim
namenom?

Da (bi/bo)

POGOJNI ODVISNIK

Pod katerim pogojem?

Če

DOPUSTNI ODVISNIK

Kljub čemu?

Četudi, čeprav, kljub
temu da

PRILASTKOV ODVISNIK

Kakšen, kateri, čigav?

Ki, kateri čigar

Iskat te pridem, kamor

Kadar boš imela čas, me

Sveti se, kot bi bil zlat.

želiš.

pridi kaj obiskat.

Te juhe ne bom jedel,

Kdor bo dobil nagrado,

Otrok je nestrpno čakal,

ker je mrzla.

bo prišel na oder.

da pride vlak.

Učim se, da bi imel

Košarko bomo igrali, če

Čeprav je bilo zelo

dobre ocene.

dobimo dovolj igralcev.

vroče, suše ni bilo.

Izberi psa, ki ti je najbolj

Kjer so tla mokra,

Resnico je povedal, šele

všeč.

počakaj.

ko se je pogovoril.

Najedli smo se, da smo

Upoštevaj jo, ker ima

Kar je darovano, je v

bili siti.

izkušnje.

zlato jamo zakopano.

Ne vem, kdo je

Brat je šel v trgovino, da

Če bo dež, bomo ostali

prejemnik nagrade.

bi kupil mleko.

Kljub temu da je zunaj

Dan, ko se ne smeješ, je

mrzlo, se ni oblekla.

izgubljen.

doma.

Rešitve:
Iskat te pridem, kamor želiš.  Krajevni odvisnik: kam te pridem iskat?
Kjer so tla mokra, počakaj.  Krajevni odvisnik: kje počakaj?
Kadar boš imela čas, me pridi kaj obiskat.  Časovni odvisnik: kdaj me pridi obiskat?
Resnico je povedal, šele ko se je pogovoril.  Časovni odvisnik: kdaj je povedal resnico?
Sveti se, kot bi bil zlat.  Načinovni odvisnik: kako se sveti?
Najedli smo se, da smo bili siti.  Načinovni odvisnik: kako smo se najedli?
Te juhe ne bom jedel, ker je mrzla. Vzročni odvisnik: zakaj ne bom jedel juhe?
Upoštevaj jo, ker ima izkušnje.  Vzročni odvisnik: zakaj jo upoštevaj?
Kdor bo dobil nagrado, bo prišel na oder.  Osebkov odvisnik: kdo bo prišel na oder?
Kar je darovano, je v zlato jamo zakopano.  Osebkov odvisnik: kaj je v jamo zakopano?
Otrok je nestrpno čakal, da pride vlak.  Predmetni odvisnik: kaj je otrok nestrpno čakal?
Ne vem, kdo je prejemnik nagrade.  Predmetni odvisnik: česa ne vem?
Učim se, da bi imel dobre ocene.  Namerni odvisnik: čemu se učim?
Brat je šel v trgovino, da bi kupil mleko.  Namerni odvisnik: čemu je šel brat v trgovino?
Košarko bomo igrali, če dobimo dovolj igralcev.  Pogojni odvisnik: pod katerim pogojem
bomo igrali košarko?
Če bo dež, bomo ostali doma.  Pogojni odvisnik: Pod katerim pogojem bomo ostali doma?
Čeprav je bilo zelo vroče, suše ni bilo.  Dopustni odvisnik: kljub čemu suše ni bilo?
Kljub temu da je zunaj mrzlo, se ni oblekla.  Dopustni odvisnik: kljub čemu se ni oblekla?
Izberi psa, ki ti je najbolj všeč.  Prilastkov odvisnik: katerega psa zberi?
Dan, ko se ne smeješ, je izgubljen.  Prilastkov odvisnik: kateri dan je izgubljen?
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