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Pogovor na temo  

Opravili v SEJU: Dialog: neformalno razpravljanje, izmenjava informacij 

Točke Opisnik 

3 Temo jasno in tekoče predstavi in jo komentira. Spontano odgovarja na vprašanja 

po podrobnostih in se odziva na poglede sogovorca, ki le malo prilagaja svoj 

govor. Pri prilagajanju spremembam v poteku pogovora lahko nekoliko okleva.  

2 Temo smiselno in razmeroma tekoče predstavi in jo komentira. Dejavno lahko 

sodeluje v pogovoru, če sogovorec nekoliko prilagodi svoj govor.  

1 Potrebno nekaj spodbude in pomoči  sogovorca, da predstavi temo (opiše sliko) in 

razvije misel. Mestoma opazno oklevanje pri načrtovanju govora, možne tudi 

»slepe ulice«. 

0 Tema je predstavljena enostavno in kratko, govorec je precej nesamostojen in 

opazno okleva, večinoma kratko odgovarja na sogovorčeva vprašanja in/ali pritrjuje 

njegovim stališčem.   

 

Predstavitev teme  

Opravili v SEJU: Daljši monolog: dajanje informacij, zastopanje stališča*  

Točke Opisnik 

3 Oblikuje jasno, večinoma dobro povezano predstavitev. Število povezovalcev  je 

omejeno, zato so lahko povezave med idejami mestoma nekoliko manj natančno 

izražene. Argumentacija je dobro razvita. 

2 Predstavitev je oblikovana logično, a je v njej mestoma opazno »preskakovanje«. 

Argumentacija je mestoma lahko nekoliko nenatančna. 

1 Predstavitev je enostavna, oblikovana je kot linearno zaporedje sestavin. Odnosi 

med idejami so vzpostavljeni z enostavnimi povezovalci. Argumentacija je skopa 

in/ali zelo enostavna, večkrat nejasna.  

0 Predstavitev je kratka, povzetek besedila je okrnjen. Predstavitev je slabo 

povezana ali ni povezana oz. je nelogično zgrajena, argumentacija je slabo razvita 

in/ali nejasna. 

* Če je ta kategorija ocenjena z 0 točkami, se besedišče, jezikovna pravilnost in izgovor ne ocenjujejo. 
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Skupaj za celotno govorno produkcijo: 

Besedišče (obseg in nadzor) 

Točke Opisnik 

4 Širok obseg besedišča uporablja pravilno, učinkovito spreminja ubesedenje, da se 

izogne ponavljanju. 

3 Širok obseg besedišča večinoma uporablja pravilno; vrzeli precej spretno 

zapolnjuje z opisnim izražanjem, izbira neustreznih besed ne moti 

sporazumevanja. 

2 Dobro nadzoruje osnovno besedišče, pri izražanju bolj zapletenih misli in idej več 

napačnih izbir.  

1 Besedišče je omejeno (osnovno), raba vsebinsko neustreznih ali neslovenskih 

besed na več mestih, zato je lahko razumevanje mestoma oteženo. Pogosto 

izogibanje vrzelim z opisovanjem.  

0 Besedišče je zelo omejeno in se ponavlja, nepoznavanje osnovnih besed.  

 

Jezikovna pravilnost 

Točke Opisnik 

3 Precej dober slovnični nadzor, možne nekatere sistematične napake ob uporabi 

kompleksnih struktur, a te ne povzročajo nesporazumov. 

2 Dober slovnični nadzor ob  uporabi enostavnih struktur. Nekatere temeljne 

napake pri uporabi kompleksnejših struktur, ki se sistematično ponavljajo. 

1 Različne nepravilnosti pri uporabi (tudi enostavnih) skladenjskih struktur lahko 

mestoma otežujejo razumevanje.  

0 Uporaba enostavnih skladenjskih struktur. Številne nepravilnosti pri uporabi 

jezikovnih struktur povzročajo nesporazume. 

 

Izgovor  

Točke Opisnik 

2 Večinoma jasna in naravna izgovarjava in intonacija. 

1 Občasno  nekatere nepravilnosti v izgovoru. 

0 Opazen tuji naglas, precej nepravilnosti v izgovoru (npr. naglasno mesto ipd.).  

 

Skupaj 15 točk. Mejna vrednost: 9 točk (spodnja B2). 

 

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/07/Sloven%C5%A1%C4%8Dina-kot-drugi-in-tuji-jezik.pdf 

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/07/Sloven%C5%A1%C4%8Dina-kot-drugi-in-tuji-jezik.pdf

