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Sporazumevalna 

dejavnost 

Izpitne vsebine (poudarek testiranja oz. jezikovna 

opravila po SEJU) 

Ča  
e e a a 

De e  i 
oceni 

Branje in pisanje Branje za iskanje podatkov in utemeljitev, pisanje 

poročila oz. eseja, razvijanje teme 

70 min. 50 % 

Poslušanje in 
govorjenje  

Poslušanje avdio medijev in posnetkov, delanje 
zapiskov, daljši monolog: opisovanje predstavitev 
teme , razumevanje domačega govorca, formalno 
razpravljanje  

15 min. za 

poslušanje in 
pripravo,  

20 min. 

govorjenja 

50 % 

SKUPAJ ZA IZPIT 105  minut 

Preglednica : Sestava izpita na ravni odličnosti 

I h di č a be edi a i  i  i i a g 

Izhodiščna besedila in na njihovi podlagi tvorjena besedila, iz katerih so izpeljane izpitne vsebine, so 
izbrana glede na predvidene oz. pričakovane sporazumevalne potrebe udeležencev izpitov, ki se 
učinkovito sporazumevajo v slovenščini na zelo visoki ravni. Gre za dolga, kompleksna avtentična 
besedila na različne teme, ki jih morajo udeleženci izpita pisno in govorno predstaviti (povzeti glavne 

poudarke , ob njih izraziti svoje stališče in ga utemeljiti. Takšen format nalog omogoča zelo realno 
jezikovno rabo.  

Ocenjevanje 

Za ocenjevanje na ravni odličnosti sta bili oblikovani in preizkušeni dve lestvici: ena za ocenjevanje poslušanja 
in govorne produkcije, druga za ocenjevanje branja in pisne produkcije. Obe lestvici sta nastali na podlagi 

izkušenj z lestvicami iz programa SZT in na podlagi opisnikov v SEJU ravni C  in C . Pri a  in 

govorjenju se ocenjujejo razumevanje in obdelava izhodiščnega besedila, naracija in argumentacija, 
besedišče, jezikovna pravilnost, izgovor in tekočnost. Pri branju in pisanju se ocenjujejo razumevanje in 

obdelava izhodiščnih besedil, vsebina, slog in namen besedila, razvijanje teme in koherenca ter besedišče in 
jezikovna pravilnost. Lestvici za ocenjevanje na ravni odličnosti navajamo v Prilogi 1. 

Mejna vrednost 

Kot je razvidno iz preglednice 6, se izpit izvaja v dveh delih oz. podtestih branje in pisanje, poslušanje in 
govorjenje . Za uspešno opravljen izpit na ravni odličnosti zadostuje   točk pri vsakem od podtestov. 
Končna ocena je opisna, in sicer je opravil/a oz. ni opravil/a. 

Potrdilo o znanju slovenščine, ki ga dobi udeleženec izpita na ravni odličnosti po programu SDTJ, 
izkazuje doseženo raven na celotnem testu, glede na umestitev na lestvice SEJA je to raven, ki obsega 
področje C. 

Z uspešno opravljenim izpitom na ravni d ič i udeleženec izpita dokaže, da  

 je pri sporazumevanju učinkovit in prepričljiv v večini sporazumevalnih položajev; 

 podrobno razume zahtevnejša, dolga besedila in zanesljivo povzame glavne poudarke v njih; 

 tvori daljša besedila o kompleksnih temah; 

 govori naravno in tekoče; 

 se pravilno govorno in pisno izraža. 

  


