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8. Izpitni katalog 

Izpitni katalog vsebuje: 

1. opredelitev štirih ravni znanja slovenščine za pridobitev javno veljavne listine o znanju slovenščine, 

2. izpitne cilje na posameznih ravneh, 

3. sestavo in vrednotenje izpita ter izpitne vsebine. 

8.1 Opredelitev ravni 

Posamezne ravni so shematsko prikazane v preglednici , natančno pa so opredeljene v standardih 
znanja v pogl. Katalog znanja; spodnja preglednica prinaša kratke povzetke teh standardov. 

Raven 

SDTJ 

Raven 

SEJA 

Opis 

Vstopna  A1 Preprosto se sporazumeva v vsakodnevnih situacijah, povezanih z 

uresničevanjem konkretnih potreb jaz-tukaj-zdaj). Sporazumevanje je 

podprto z neverbalnimi prvinami. Ob jasnem in počasnem govoru v znanih 
situacijah razume konkretne informacije in sledi preprostim napotkom. 

Razume zelo kratka, preprosta besedila. Pisno in govorno zna posredovati 

informacije, povezane z osebnimi zadevami, in po njih vprašati. 

Osnovna  A2 B1 Pri razločnem govorjenju v standardnem jeziku razume glavne točke, kadar 
gre za znane stvari, s katerimi se redno srečuje na delu, v šoli, prostem času 
itn. Znajde se v večini vsakodnevnih in ponovljivih situacij. Tvoriti zna 
preprosta povezana besedila o temah, ki so mu znane ali ga zanimajo. Opisati 

zna izkušnje in dogodke, na kratko utemeljiti svoje mnenje in pojasniti načrte. 

Vi a  B2 Razume glavne ideje v kompleksnem besedilu tako o konkretnih kot 

abstraktnih temah. V medosebnih stikih govori dovolj tekoče in spontano, da 
njegova komunikacija z domačimi govorci ni naporna ne zanj in ne za 
sogovorca. Tvoriti zna jasno, poglobljeno besedilo iz širokega nabora tem in 
razložiti stališče o nekem aktualnem vprašanju, tako da pojasni prednosti in 

pomanjkljivosti različnih rešitev. 

Od ič  C1 C2 Razume zahtevnejša, daljša besedila in prepoznava implicitne pomene. V 
spontanem govoru se izraža tekoče brez očitnega iskanja ustrezne ubeseditve. 
Jezik uporablja prožno in učinkovito, tako za družabne kot za akademske in 
poklicne namene. Tvoriti zna jasna, dobro organizirana in poglobljena ter 

jezikovno pravilna besedila o kompleksnih temah.  

Preglednica 4: Opredelitev ravni 


