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 Zna začeti, vzdrževati in končati pogovor z učinkovito menjavo vlog.  
 Lahko dejavno sodeluje v vsakdanjih in nevsakdanjih formalnih razpravah; lahko prispeva k 

razpravi o stvareh, ki so mu blizu.  

 Lahko pojasni svoje ideje in mnenja ter jih podpre z relevantnimi razlagami, utemeljitvami in 

komentarji.  

 Zna jasno na kratko predstaviti zadevo ali težavo. Sposoben se je pogajati, da bi rešil zaplete 
npr. neupravičena kazen za prometni prekršek .  

 Zna zanesljivo posredovati podrobne informacije. 

 V intervjuju zna ob spodbudi spraševalca razširiti in razviti misli. 

M  

 Posredovati zna jasne, podrobne prikaze najrazličnejših tem, povezanih s področji, ki ga 
zanimajo.  

 Zna jasno argumentirati, svoja stališča osvetljuje z ustreznimi primeri. Argumente zna logično 
povezati; zna predstaviti prednosti in pomanjkljivosti različnih možnosti.  

 Posredovati zna jasne, sistematično razvite opise in pripravljene predstavitve, pri tem navaja 
prednosti in slabosti različnih možnosti.  

 Zna izraziti različna čustvena stanja in poudariti osebni pomen dogodkov in doživetij. 
 Zna na različne načine ubesediti to, kar želi povedati. Zna načrtovati, kaj je treba reči in s 

katerimi sredstvi, ter pri tem upošteva učinek na naslovnike.  

P a e 

 Razume glavne ideje vsebinsko in jezikovno kompleksnega standardnega govora o konkretnih in 

abstraktnih temah npr. podrobna navodila, obvestila in sporočila  v običajni hitrosti.  
 Z nekaj truda razume večino tistega, kar govorijo ljudje okoli njega.  
 Lahko sledi bistvu izobraževalnih/strokovnih predstavitev npr. predavanja, govori, poročila . 
 Razume obvestila in sporočila o konkretnih in abstraktnih temah, povedana v standardnem 

jeziku z normalno hitrostjo.  

 Razume večino radijskih dokumentarnih oddaj in večino drugega posnetega avdio gradiva v 

standardnem jeziku in normalni hitrosti ter prepozna govorčevo razpoloženje, ton govora itn. 

Branje 

 Bere precej samostojno, pri čemer način in hitrost branja prilagaja različnim besedilom in 
namenom.  

 Bere korespondenco, ki se nanaša na njegovo interesno področje, in hitro razbere bistvo 
sporočila. 

 Zna na hitro preleteti dolga in kompleksna besedila npr. novice, članki in poročila  ter v njih 
prepoznati vsebino in najti relevantne podrobnosti.  

 Razume članke in poročila o sodobnih problemih, v katerih pisci zastopajo določena stališča ali 
poglede.  

 Razume daljša kompleksna navodila s svojega strokovnega področja.  

Pisanje 

Pisanje 

 Zna pisati jasna, strukturirana besedila o različnih temah z znanih področij.  
 Zna pisati jasne, podrobne opise na različne teme, povezane z njegovim interesnim področjem. 


