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8.2 Izpitni cilji 

Izpitni cilji so izpeljani iz izpitnih vsebin oz. poudarka testiranja (gl. sestavo izpitov in izpitne vsebine v 

nadaljevanju).
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Na VSTOPNI RAVNI kandidat 

 poišče in razume osnovne predvidljive podatke v preprostem vsakdanjem pisnem gradivu npr. 
napisih, letakih, oglasih, programih itn.); 

 razume najbolj osnovne informacije v predvidljivih situacijah; 

 razume zelo kratka, preprosta pisma in sporočila, poslana prek družabnih medijev; 
 v preprostem, jasnem in razločnem govoru o znanih in predvidljivih temah razume besede in 

kratke izjave; 

 sledi počasi in jasno posredovanim navodilom in napotkom; 

 v znanih situacijah ob jasnem in počasnem govoru razbere konkretne informacije; 
 posreduje osebne podatke (govorno in pisno); 

 napiše preprosto sporočilo in pisno odgovori na preprosta vprašanja;  
 sodeluje v preprostem pogovoru o osebnih in zelo predvidljivih stvareh; 

 preprosto opiše običajne plati svojega življenja; 

 preprosto se sporazumeva v znanih vsakodnevnih situacijah pri pridobivanju dobrin in storitev 

npr. v trgovini, restavraciji, pri osebnih izmenjavah … . 

Na OSNOVNI RAVNI kandidat 

 poišče in razume relevantne podatke v vsakdanjem pisnem gradivu npr. v pismih, brošurah, 
kratkih uradnih dokumentih itn.); 

 prepozna glavne poudarke in utemeljitve v preprostih časopisnih člankih o znanih/predvidljivih 
temah; 

 razume opise dogodkov, občutkov, želja v osebnih pismih in zna odgovoriti nanje si dopisuje ; 
 razume bistvo in glavne točke jasnega standardnega govora tudi daljšega pogovora  o znanih in 

predvidljivih temah; 

 lahko sledi napotkom; 

 zna zbrati informacije iz več virov; 

 zna preprosto parafrazirati kratka besedila; 

 zna pisati preprosta obvestila in sporočila v ustaljenih oblikah za neposredne potrebe; 
 zna razmeroma tekoče predstaviti sebe in glavne vidike svojega življenja; 
 zna opisati dogodke in svoja doživetja ter pojasniti svoje mnenje; 

 se kot stranka znajde v vsakdanjih situacijah pri pridobivanju dobrin in storitev (npr. v trgovini, 

banki … ; v zvezi s tem zna pojasniti, zakaj je nekaj težava, in se pogovarjati o tem, kaj je treba 
storiti; zna se pritožiti. 

Na VIŠJI RAVNI kandidat 

 poišče relevantne podrobnosti v daljših, kompleksnih besedilih; hitro prepozna vsebino novic, 
člankov, poročil o širokem razponu tem; 

 poišče specifične podatke in prepozna stališča v dolgih besedilih o sodobnih problemih; 
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 Pripravljeni so bili na podlagi pilotnih testiranj, ki jih je za potrebe priprave tega programa izvedel Center za 

slovenščino kot drugi in tuji jezik FF UL.  


