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8.3 Sestava in vrednotenje izpita, izpitne vsebine ter ocenjevalna merila 

8.3.1 Sestava izpita na vstopni ravni (A1) 

Izpit na vstopni ravni je sestavljen iz dveh receptivnih poslušanje, branje  in dveh produktivnih delov 
(govorjenje, pisanje).  

Sporazumevalna 

dejavnost 

Izpitne vsebine (poudarek testiranja oz. jezikovna 

opravila po SEJU) 

Ča  
e e a a 

De e  i 
oceni 

Branje Branje za orientacijo, branje za iskanje podatkov in 

utemeljitev, branje korespondence 

25 min. 25 % 

Poslušanje Razumevanje pogovora med drugimi govorci, 

poslušanje avdiomedijev in posnetkov/neposredno 
poslušanje med občinstvom, poslušanje obvestil in 
navodil  

15 min. 25 % 

Pisanje  Izpolnjevanje obrazcev, dopisovanje 20 min. 25 % 

Govorjenje  Družabni pogovor, monolog opisovanje , izmenjava 
informacij, pridobivanje dobrin in storitev 

(vodeno, ob predhodni pripravi) 

15 min.  

(+ 15 min. za 

pripravo) 

25 % 

SKUPAJ ZA IZPIT (s pripravo vred) 90 minut  

Preglednica 5: Sestava izpita na vstopni ravni 

I h di č a be edi a i  i  i i a g 

Izhodiščna besedila, iz katerih so izpeljane izpitne vsebine, so izbrana glede na predvidene oz. 

pričakovane sporazumevalne potrebe udeležencev izpitov. Gre za zelo kratka in enostavna besedila, ki 
so relevantna za ciljno skupino in na katere uporabnik slovenščine lahko naleti v vsakodnevnem 
sporazumevanju. Besedila so v veliki meri prirejena za potrebe jezikovnega testa oz. so zanj posebej 

napisana. Gre za zelo kratka in preprosta monološka in dialoška besedila, ki vsebujejo predvidljive 

informacije. Tipi nalog so različni, z njimi je mogoče izzvati razmeroma realno jezikovno rabo in pri 
receptivnih delih obsegajo naloge povezovanja in izbiranja ter kratke odgovore na vprašanja, pri 
produktivnih pa naloge za vodeno tvorjenje besedila (govorno in pisno). 

Ocenjevanje  

V receptivnih delih se za pravilne odgovore dodeljujejo točke glede na točkovalno šablono, v 
produktivnih delih pa se govorna in pisna produkcija udeležencev izpita ocenjujeta po analitičnih 
ocenjevalnih lestvicah. Lestvici za ocenjevanje govorjenja in pisanja sta nastali na podlagi opisnikov v 

SEJU in njegovem dodatku (ravni Pred A1 in A1). Izdelani in preizkušeni sta bili za potrebe tega 
programa in sta povezani s formatom izpita, kot je predviden za vstopno raven. To pomeni, da se lahko 

ob spremembi formata izpita tudi nekoliko spremenita, vendar tako, da to ne vpliva na mejno vrednost 

gl. v nadaljevanju . »Teža« izpita v vsakem primeru ostaja na vsebinski natančnosti in komunikacijskem 
namenu, tj. izvedbi naloge, vse druge kategorije imajo manjšo težo. 

Pri govorjenju se tako ocenjujejo vsebinska natančnost in sporazumevalni namen, besedišče, 
sociolingvistična ustreznost ter izgovor in tekočnost. Pri pisanju se ocenjujejo vsebinska natančnost in 


