
Izpit iz znanja slovenščine  Program SDTJ 
Govorjenje – nepismeni  

 

Lestvica za ocenjevanje govorne produkcije – nepismeni  

1. naloga: Predstavitev 

Točke Opisnik 

2 Lahko precej tekoče in pravilno govori o sebi ter pri tem prepričljivo podaja informacije in 
pojasnila o svojih dejavnostih in interesih.  

1 Predstavi se s krajšimi govornimi prispevki, v obliki enostavnega zaporedja sestavin; 
predstavitev je (vsebinsko in jezikovno, tudi kar zadeva besedišče) pomanjkljiva in zahteva 
sogovorčevo spodbudo. 

0 Predstavitev je omejena na zelo enostaven opis sebe in nekaterih življenjskih okoliščin; 
možni nesporazumi in prekinitev komunikacije. 

 

2. naloga: Igra vlog  

Menjava vlog, sociolingvistična ustreznost (ob opisani situaciji) 

Točke Opisnik 

3 Zna se precej tekoče pogovarjati; zna pojasniti težave, se dogovoriti o tem, kaj je treba 
storiti, primerjati različne možnosti, poudariti, kar se mu zdi pomembno. Ustrezno se zna 
prilagoditi situaciji. Pri tem prožno menjava vloge (zna začeti in končati pogovor) in 
obvlada konvencije vljudnega vsakodnevnega sporazumevanja.  

2 Pri pogovarjanju, pojasnjevanju in prilagajanju situaciji je nekoliko manj prožen in se 
mestoma obotavlja, a izmenjava poteka razmeroma tekoče.  

1 Pri pogovarjanju, pojasnjevanju in prilagajanju situaciji potrebuje sogovorčevo spodbudo. 
Ne upošteva vseh konvencij vljudnega sporazumevanja. 

0 Govorec je nesamostojen; pogovor je omejen na »preživetvene« teme. 

 

3. naloga: Vživljanje v situacijo 

Odziv na situacijo (ob slikovnem gradivu) 

Točke Opisnik 

2 Samostojno opiše situacijo. Vzpostaviti zna stik s sogovorcem, zna izraziti svoje občutke, 
razpoloženje, mnenje. 

1 Situacijo enostavno opiše. Obvlada zelo kratke družabne izmenjave, pri izražanju občutij, 
razpoloženja … ima nekaj težav, a je za sogovorca razumljiv. 

0 Opis situacije je zelo omejen. Pri sporazumevanju je odvisen od sogovorčeve spodbude (v 
pogovoru ne zna prevzeti pobude). 

 

Besedišče (skupaj za igro vlog in ob slikovnem gradivu) 

Točke Opisnik 

2 Besedišče je dovolj obsežno za izvedbo vsakodnevnih transakcij. 

1 Besedišče je omejeno, raba nekaterih vsebinsko neustreznih ali neslovenskih besed. Iskanje 
izrazov je lahko očitno. 

0 Besedišče je zelo omejeno in se ponavlja, nepoznavanje najbolj osnovnih izrazov in 
(pogosta) uporaba neslovenskih besed.  
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4. naloga Poslušanje 

Točke Opisnik 

2 Dobro razume besedilo in pravilno odgovori na vsa vprašanja v zvezi z njegovo vsebino. 

1 Besedilo večinoma razume, pravilno odgovori na večino vprašanj. 

0 Besedilo razume deloma ali ga ne razume; pravilno odgovori le na katero od zastavljenih 
vprašanj; odgovori so napačni.  

 

5. naloga: Opis slike  

Predstavitev teme 

Točke Opisnik 

3 Precej tekoče predstavi temo z vsakdanjega področja (npr. opiše sliko) in besedilo preprosto 
linearno poveže v (logično) celoto. Zna poudariti, kar se mu zdi pomembno, in na kratko 
pojasniti svoje mnenje v zvezi s temo. 

2 Predstavitev teme (npr. opis slike) je enostavna ali nekoliko pomanjkljiva, mnenje je 
pojasnjeno razumljivo, a enostavno in je omejeno na praktične stvari. 

1 Predstavitev teme je zelo enostavna, za njeno razumevanje in za razumevanje stališč v zvezi 
z njo sogovorec potrebuje nekatera dodatna pojasnila. 

0 Tema ni ustrezno predstavljena ali je omejena na zelo enostaven seznam sestavin; mnenje 
je pomanjkljivo pojasnjeno. 

Če pri predstavitvi teme kandidat dobi 0 točk, se besedišče ne ocenjuje. Za opis slike je v tem primeru skupaj 0 točk. 

Besedišče 

Točke Opisnik 

3 Pri temah, povezanih z vsakdanjim življenjem, prožno uporablja osnovno besedišče, pri 
predstavljanju kompleksnejših in manj predvidljivih tem si lahko pomaga z opisovanjem 
pomena. 

2 Besedišče je preprosto, a dovolj obsežno za razumljivo predstavitev vsebine. 

1 Besedišče je omejeno na osnovne sporazumevalne položaje, raba nekaterih vsebinsko 
neustreznih ali neslovenskih besed. Očitno je iskanje ustreznih besed. 

0 Besedišče zelo omejeno in se ponavlja, nepoznavanje najbolj osnovnih izrazov in pogosta 
uporaba neslovenskih besed.  

 

Skupaj za celotno govorno produkcijo) 

Jezikovna pravilnost 

Točke Opisnik 

2 Preproste jezikovne strukture so večinoma uporabljene pravilno; uporablja tudi bolj 
kompleksne strukture, a z nekaterimi pomanjkljivostmi. 

1 Nekatere temeljne napake pri uporabi jezikovnih struktur se sistematično ponavljajo. 

0 Številne različne nepravilnosti pri uporabi jezikovnih struktur. 

 

Izgovor  

Točke Opisnik 

3 Izgovor je večinoma pravilen in razločen. 

2 Nekatere nepravilnosti v izgovoru, ki se sistematično ponavljajo. 

1 Različne nepravilnosti v izgovoru na več mestih. 

0 Številne nepravilnosti v izgovoru močno otežujejo ali onemogočajo razumevanje. 

 


