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Sporazumevalna 

dejavnost 

Izpitne vsebine (poudarek testiranja oz. jezikovna 

opravila po SEJU) 

Ča  
e e a a 

De e  i 
oceni 

Pisanje z branjem 

(vodeno pisanje) 

Branje za iskanje podatkov in obdelava besedila; 

branje korespondence  dopisovanje 

40 min. 25 % 

Govorjenje 

(vodeno, ob 

predhodni 

pripravi) 

Monolog predstavitev, opis in zastopanje stališča , 
ciljno usmerjeno sodelovanje, pridobivanje dobrin in 

storitev, izmenjava informacij 

15. min.  

(+ 15 min. za 

pripravo) 

25 % 

SKUPAJ ZA IZPIT 135 minut 

Preglednica 6: Sestava izpita na osnovni ravni 

Izh 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 krajša, enostavna avtentična besedila, 
tj. besedila, ki so relevantna za ciljno skupino, izvirna ali prirejena za potrebe jezikovnega testa, na 

katere uporabnik slovenščine lahko naleti v vsakodnevnem sporazumevanju. Kot je razvidno iz zgornje 
preglednice, so pri vseh dejavnostih vključena tako krajša, preprosta monološka kot dialoška besedila, ki 
vsebujejo določene informacije ali tudi stališča pisca oz. govorca. Tipi nalog so različni, z njimi je mogoče 
izzvati razmeroma realno jezikovno rabo in pri receptivnih delih obsegajo naloge dopolnjevanja, 

urejanja, izbiranja, prenašanja informacij, izdelava zapiskov idr., pri produktivnih pa različne naloge za 
bolj ali manj 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 ocenjujeta po analitičnih ocenjevalnih 
lestvicah. Lestvici za ocenjevanje govorne in pisne produkcije sta nastali na podlagi izkušenj z lestvicami 
iz programa SZT in na podlagi opisnikov v SEJU (ravni A2 in B1). Pri govorni produkciji se ocenjujejo 

vsebinska ustreznost oz. izvedba naloge, besedišče, jezikovna pravilnost, menjava vlog in 
sociolingvistična ustreznost ter izgovor. Pri pisni produkciji se ocenjujejo vsebinska ustreznost oz. 

izvedba naloge, besedišče, jezikovna pravilnost ter zgradba in slog. Lestvici za ocenjevanje produkcije na 
osnovni ravni sta navedeni v Prilogi 1. 

Mejna vrednost 

Kot je razvidno iz preglednice 4, se izpit izvaja po posameznih delih oz. podtestih poslušanje, branje, 
pisanje, govorjenje . Mejni vrednosti sta dve, ena pri   in druga pri  . Za uspešno opravljen izpit 
na osnovni ravni zadostuje   točk pri vsakem od podtestov , hkrati pa ta mejna vrednost pomeni, da 

kandidat na posameznem podtestu dosega raven A  po SEJU. Če kandidat pri posameznem podtestu 
doseže   ali več točk, pomeni, da pri tej sporazumevalni dejavnosti dosega raven B  po SEJU. 

Potrdilo o znanju slovenščine, ki ga dobi udeleženec izpita na osnovni ravni po programu SDTJ, ima torej 

t. i. fleksibilen profil (gl. op. 2) in sicer 

   točk za dosego ravni A  pri posameznem podtestu in 

   točk za dosego ravni B  pri posameznem podtestu.  


