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Vzorčni izpit na osnovni ravni

1. naloga

Oglejte si nalogo. Časa imate eno minuto.
Zdaj boste slišali štiri dialoge. Odgovorite na vprašanja: med
tremi izberite eno možnost.
možnost. Dialoge boste slišali samo enkrat. (8
točk)
točk)

1. dialog

1. Katero sadje kupi ženska?
a) Hruške in pomaranče.
b) Jabolka in hruške.
c) Jabolka in pomaranče.

2. dialog

3. Kaj se je zgodilo govorcema?
a) Našla sta pravo pot.
b) Zaletela sta se.
c) Zgubila sta se.

3. dialog

5. Kateri šport je izbrala deklica?
a) Drsanje.
b) Smučanje.
c) Sprehod.

4. dialog

7. Kaj se je zgodilo s fotokopirnim
strojem?
a) Ustavil se je.
b) Zmanjkalo je barve.
c) Zmanjkalo je papirja.

Točke

2. Zakaj je cena jabolk visoka?
a) Ker so zelo okusna.
b) Ker so ekološko pridelana.
c) Ker so uvožena iz Italije.
4. Kaj vidita?
a) Hiše.
b) Ljudi.
c) Tablo.
6. Kdaj mora zjutraj priti v šolo?
a) Ob 7.45.
b) Ob 8.00.
d) Ob 8.15.
8. Koga bosta ženski poklicali na
pomoč?
a) Serviserja.
b) Sodelavca.
c) Hišnika.
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Poslušanje

2. naloga

Oglejte si nalogo. Časa imate pol minute.
Zdaj boste slišali šest govorcev, ki bodo povedali svoje mnenje o
živalskih vrtovih. Označite, katera oseba je ZA in katera PROTI
živalskim vrtovom. Besedilo boste slišali samo enkrat. (6 točk)
točk)
Ali je za živalske vrtove?
1. oseba:

za

proti

1

2. oseba:

za

proti

1

3. oseba:

za

proti

1

4. oseba:

za

proti

1

5. oseba:

za

proti

1

6. oseba:

za

proti

1

Točke

3. naloga

6

Oglejte si nalogo. Časa imate eno minuto.
Zdaj boste slišali pogovor. Označite,
Označite, katere trditve so pravilne
(res je) in katere napačne
napačne (ni res). Pogovor boste slišali dvakrat.
(6 točk)
točk)
Res je

Ni res

1. Na razstavi kmetje predstavljajo kulinarično ponudbo.

1

2. Letos so največ nagrad dobile jedi iz krompirja.

1

3. Govorcu se zdi situacija v slovenskem kmetijstvu dobra.

1

4. Slovenski kmetje prodajajo tudi zunaj Slovenije.

1

5. Kmetije z jedmi zaslužijo zaradi stalnih kupcev.

1

6. Govorec v domači konkurenci vidi velik problem.

1

Točke

6
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4. naloga

Oglejte si nalogo. Časa imate eno minuto.
Zdaj boste slišali navodila za pot. Zapišite si informacije, ki
manjkajo, kot kaže
kaže primer. Besedilo boste slišali dvakrat. (5 točk)

0. Primer: Dan srečanja:
1. Začetek poti:
2. Na križišču greš

Petek

.
.
, na Dunajsko cesto.

3. Mimo hotela in pošte, skozi

.

4. Z avtobusom številka
5. Izstopna postaja:

Točke

.
.

5
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