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Izpit na osnovni ravni opravi tudi udeleženec izpita, ki pri eh de ih i i a d e e a e  B     
č  a i eč, pri e e  de  a ed   i    č .
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Končna ocena je opisna, in sicer je opravil/a   ali več na vsakem od posameznih podtestov  oz. ni 

opravil/a manj kot   na enem ali več podtestov).  

Z uspešno opravljenim izpitom na osnovni ravni udeleženec izpita dokaže, da  

 se lahko v veliki meri samostojno sporazumeva v predvidljivih sporazumevalnih položajih ob 
vsakdanjih temah; 

 razume bistvene informacije v krajših, enostavnih zapisanih in govorjenih besedilih; 

 zna ob navodilih napisati krajše besedilo za vsakdanjo rabo; 

 je njegovo govorno in pisno izražanje sicer preprosto, a dovolj ustrezno in pravilno, tako da 
sporazumevanje poteka nemoteno. 

8.3.3 Se a a i i a a i i a i B  

Izpit na višji 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, obdelava besedila (povzemanje), 

prepoznavanje sporočilnih signalov 

50 min. 25 % 

Poslušanje Poslušanje avdiomedijev in posnetkov, poslušanje 
navodil in obvestil zapiski , poslušanje pogovora 
med drugimi govorci 

30 min. 25 % 

Pisanje (vodeno) Esej ali daljše praktično besedilo razvijanje teme  70 min. 25 % 

Govorjenje 

(vodeno, ob 

predhodni 

pripravi) 

Interakcija: neformalno razpravljanje, daljši 
monolog: opisovanje 

15. min.  

(+ 15 min. za 

pripravo) 

25 % 

SKUPAJ ZA IZPIT 180 minut 

Preglednica : Sestava izpita na višji ravni 
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 Petletne izkušnje z izvajanjem izpitov iz znanja slovenščine po tem programu in evalvacija izpitov s strani 

združenja evropskih jezikovnih testatorjev ALTE so odprle vprašanje mejne vrednosti za tiste udeležence izpitov, ki 
pri treh delih izpita dosegajo visoke ocene in s tem raven B1, pri enem pa so ocenjeni negativno, a jim za pozitivno 

oceno zmanjka le točka ali dve. Ker je mejna vrednost na osnovni ravni postavljena na A  SEJA  to pomeni, da 

izpit opravi vsak, ki pri vseh štirih delih izpita doseže »le« A  oz.   točk , hkrati pa izpit na tej ravni »pokriva« 
tudi raven B , je tak predlog strokovno utemeljen, predvsem pa je pošten do tistih, katerih jezikovna zmožnost v 
slovenščini je v večini delov izpita izkazano večja. Izpitov, ki bi bili pozitivno ocenjeni s takim načinom ocenjevanja, 
je na splošno zelo malo; od začetka uvedbe programa SDTJ jeseni  do konca leta  bi jih bilo le  od 
skupaj približno . . 


