
 
Vzorčni izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni 

 

1. naloga V časopisu ste videli spodnji oglas za pomoč pri obiranju sadja. 
Potrebujete nekaj dodatnih informacij, zato Evrosadu napišite 
kratko pismo.  
 
Napišite pismo, ki naj bo dolgo od 40 
do 50 besed. 

V pismu: 
- povejte, da vas delo zanima,  
- vprašajte za:  
o lokacijo, 
o delovnik, 
o plačilo, 
o možnost nastanitve. 

Pismo ustrezno začnite in zaključite.  
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Cesta 4. julija 134 
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V besedilu je s številkami popravljen besedni red, z rdečo barvo pa so označene jezikovne napake in neustrezno 
besedišče. 
 

  

Iščemo pomoč pri 

obiranju sadja. Vsak 

dan od avgusta do 

oktobra. Možnost 

dogovora za delo izven 

sezone. 

 
EVROSAD D. O. O. KRŠKO 

Cesta 4. julija 134 

SI-8270 KRŠKO 

Slovenija  

 

 
Gregor Kovač 

Slovenska cesta 1 

1000 Ljubljana 

Spoštovani, 

Vaš oglas sem prebral v časopisu »Delo« in zelo sem zainteresiran za obiranje sadja! Imam 

tudi delovnih izkušenj v tem!  

Povejte mi, prosim, katero sadje se obira, kje se obira, kakšen je delovni čas in koliko je 

plačana delovna ura. Kaj pomeni možnost nastanitve? Ali je mogoče najti stanovanje v 

okolici ali stanovanje priskrbite vi?   

Upam, da boste me povabili na sastanek! 

Lep pozdrav! 

1. 1. 2017         Gregor Kovač 
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Vzorčni izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni 

 

Vsebina in namen 

Besedilo je vsebinsko ustrezno, naloga je v celoti izpolnjena. 3 točke od 3 

 
Besedišče 

Besedišče ustreza vsebini in je dovolj obsežno za izvedbo naloge (mestoma 
osnovno besedišče nadgrajeno s težjimi izrazi, npr. priskrbite). 

3 točke od 3 

 
Jezikovna pravilnost 

Jezikovne strukture so večinoma uporabljene pravilno, uporabljene so tudi 
bolj kompleksne strukture, v besedilu je le nekaj manjših pomanjkljivosti 
(napačen besedni red, neustrezne končnice: imam delovnih izkušenj). 

3 točke od 3 

 
Koherenca, sociolingvistična ustreznost 

Besedilo je ustrezno povezano, uporabljeni so tudi drugi, manj osnovni 
povezovalci, tako da besedilo deluje bolj kompleksno. 

1 točka od 1 

 

Za besedilo je kandidat dobil skupaj 10 točk od 10 

 

  



 
Vzorčni izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni 

 

2. naloga Hodite na tečaj, ampak ga nekaj časa ne boste mogli obiskovati. 
Učitelju napišite opravičilo. 

 
Opravičilo naj bo dolgo od 40 do 50 besed. V njem: 
- napišite svoje podatke (lahko si jih izmislite), 
- se opravičite,  
- napišite: 
o kateri tečaj obiskujete in katere dneve, 
o kdaj vas ne bo, 
o zakaj vas ne bo, 
o kdaj boste spet prišli, 

- prosite za učno gradivo. 
 

Pismo ustrezno začnite in zaključite. 
 

 

  



 
Vzorčni izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
V besedilu je s številkami popravljen besedni red, s puščicama vrstni red podatkov, z rdečo barvo pa so označene 
jezikovne napake in neustrezno besedišče. 
 

  

gospod učitelj 

Janez Novak  

Osnovna šola Vič 

1000 Ljubljana 

 

Gregor Kovač 

Slovenska cesta 1 

1000 Ljubljana  

 

Zadeva: OPRAVIČILO 

Spoštovani gospod Janez, 

pišem se Gregor Kovač in grem na vaš tečaj slovenskega jezika, zgodovine in kulture. Ampak 

včeraj zjutraj nisem mogel zunaj stanovanja ker sem zbolel, imam visoko telesno 

temperaturo, hudo glavobol, imam drisko in bruham. Prosim vas da me opravičite ⊥ tej in 

naslednji teden. Mislim da bom prišel na tečaj 23. 1. 2017 ob 19h. Lepo vas prosim da mi 

pošljete po elektronski pošti učno gradivo.  

V upanju da mi boste opravičili izostanek lepo vas  pozdravljam in želim dobro zdravlje. 

V Ljubljani 

1. 1. 2017       Gregor Kovač  
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Vzorčni izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni 

 

Vsebina in namen 

Besedilo je vsebinsko ustrezno, naloga je v celoti izpolnjena. 3 točke od 3 

 
Besedišče 

Besedišče ustreza vsebini, nekaj besed ni ustrezno zapisanih (zdravlje) ali 
niso ustrezno rabljene (grem na tečaj, nisem mogel zunaj stanovanja, tej in 
naslednji teden). 

2 točki od 3 

 
Jezikovna pravilnost 

Jezikovne strukture so večinoma uporabljene pravilno. Osnovne strukture 
nadgrajuje tudi z bolj kompleksnimi. 

3 točke od 3 

 
Koherenca, sociolingvistična ustreznost 

Besedilo je ustrezno, smiselno povezano, uporabljeni so različni 
povezovalci. 

1 točka od 1 

 

Za besedilo je kandidat dobil skupaj 9 točk od 10 

 
 
Za obe besedili skupaj je kandidat dobil 19 točk od 20. Pri pisanju je upošteval vse točke iz 
navodil, besedili sta ustrezno povezani v zaokroženo celoto, uporabljeni so različni 
povezovalci, ne le najpreprostejši, besedilo se bere tekoče, besedišče je obsežno. Pri uporabi 
kompleksnejšega jezika kandidat tvega, zato se pojavljajo nekatere napake. Besedili ustrezata 
zgornji osnovni ravni oz. B1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira. 
 
 
 
 
 


