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BRALNO RAZUMEVANJE  24T 
 

1. naloga (14 točk): 
 

A) 
1. Naida Tarakcija 
2. Sarajevo 
3. Milano 
4. Bosniaca 
5. Stilista 
6. Liceo linguistico, Istituto europeo di design (a Milano) 
7. Stilista (presso Roberta) 
8. Ascoltare la musica/ballare/danza jazz 

 
 
B) 

1. 12. 
2. Per scappare dalla guerra.  
3. In Russia e Cipro (e Bosnia).  Op.: Če je poleg pravilne rešitve še dodatna informacija, kandidat  
  vseeno dobi točko. 
4. Biancheria intima.  Op.: Če je poleg pravilne rešitve še dodatna informacija, kandidat vseeno dobi točko. 
5. Di notte.  
6. Solare/grintoso/positivo/ottimistico (ottimista). 

 
 
2. naloga (10 točk): 

 
 1. V 

2. V 

3. F 

4. V 

5.  V 

6. F 

7. V 

8. V 

9. F 

10. F 
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POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 36T 
 

 

1. naloga (10 točk): 
 

1b 
2d 
3d 
4a 
5c 
6c 
7a 
8c 
9b 
10a 

 
 
2. naloga (16 točk) 
 

1. mi teneva 
2. stavo 
3. entravo 
4. facevo 
5. fossi rimasta/rimanevo 
6 avevo messo 
7. era 
8. c'è stata 
9. me ne hanno dette/me ne hanno detto 
10. sono stata/stavo 
11. sarebbero rimasti/rimanessero 
12. potessero 
13. ne ho approfittato 
14. sono tornata 
15. sono risalita 
16. abbiamo fatto 

 
 
 
3. naloga (10 točk) 
 

1. brutta 
2. essere 
3. senza/invece di 
4. in 
5. soccorso 
6. salvargli 
7. sua 
8. mentre 
9. ne 
10. per 
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PISNO SPOROČANJE 30T 
 

MERILA ZA VREDNOTENJE ZNANJA  
 

1. naloga: Krajši pisni sestavek Možne točke 

Sporočanjska ustreznost 5 

Organizacija besedila in jezikovna pravilnost 5 

Skupaj točk 10 

 
 
Sporočanjska ustreznost  
 
5 točk Kandidat upošteva besedilno vrsto in njene značilnosti ter v celoti zadosti vsem zahtevam 

naloge (poda vse zahtevane informacije). Sporočilo je jasno.  
4 točke Besedilo ustreza nalogi, čeprav kandidat ne zadosti vsem zahtevam naloge. Upošteva 

značilnosti besedilne vrste, a je manj natančen pri podajanju informacij. Sporočilo je 
jasno.  

3 točke Besedilo še ustreza nalogi, čeprav kandidat ne zadosti vsem zahtevam naloge. Ne 
vključuje vseh značilnosti besedilne vrste ali ni natančen pri podajanju informacij. 
Sporočilo je razumljivo.  

2 točki Besedilo delno ustreza nalogi. Kandidat zadosti le nekaterim zahtevam. Besedilo vsebuje 
nekatere značilnosti besedilne vrste. Sporočilo je še razumljivo.  

1 točka Vsebina besedila in besedilna vrsta ne ustrezata nalogi. Informacije, ki jih kandidat 
posreduje, so nepomembne ali prepisane iz navodil.  

 
 
Jezikovna pravilnost 
 
5 točk Besedilo je jezikovno pravilno, pravopisne in druge napake (oblikoslovje, skladnja) so 

zanemarljive.  
4 točke Kandidat občasno dela napake pri rabi zahtevnejših jezikovnih struktur.  
3 točke Uporablja pretežno osnovne jezikovne strukture. Pri rabi zahtevnejših struktur dela 

napake, ki pa še ne vplivajo na razumljivost sporočila.  
2 točki Občasno napačno uporablja tudi preproste jezikovne strukture, kar vpliva na razumljivost 

sporočila.  
1 točka Dela napake pri rabi osnovnih jezikovnih struktur, kar večinoma onemogoča razumevanje 

sporočila.  
 
 
Opomba:  
 

Kandidat je ocenjen z 0 točkami, če je sestavek vsebinsko neustrezen (ne ustreza naslovu), če ga 
napiše nečitljivo ali sestavka ne napiše. 
 
 
 
Pazite! 
 
Če kandidat izbere napačno besedilno vrsto (namesto oglasa napiše pismo), mu ocenjevalec odbije 
točke le pri sporočanjski ustreznosti. 
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2. naloga: Daljši pisni sestavek Možne točke 

Sporočanjska ustreznost 5 

Organizacija besedila 5 

Besedišče 5 

Jezikovna pravilnost 5 

Skupaj točk  20 

 
 
Sporočanjska ustreznost 
 
5 točk Kandidat upošteva besedilno vrsto in njene značilnosti ter v celoti zadosti vsem zahtevam 

naloge (poda vse zahtevane informacije). Sporočilo je jasno. Misli razvija ustrezno in 
učinkovito predstavi svoja stališča. Je ustvarjalen. 

4 točke Besedilo ustreza nalogi, čeprav kandidat ne zadosti vsem zahtevam. Upošteva 
značilnosti besedilne vrste, a je manj natančen pri podajanju informacij. Sporočilo je 
jasno. Dejstva posreduje primerno in jih razloži s primeri. Primerno predstavi svoja 
stališča. 

3 točke Besedilo še ustreza nalogi, čeprav kandidat ne zadosti vsem zahtevam. Ne vključuje 
vseh značilnosti besedilne vrste ali ni natančen pri podajanju informacij. Pri predstavitvi 
problema se omejuje na posredovanje dejstev. Sporočilo je razumljivo.  

2 točki Besedilo delno ustreza nalogi. Kandidat zadosti le nekaterim zahtevam. Besedilo vsebuje 
nekatere značilnosti besedilne vrste. Sporočilo je še razumljivo. Besedilo je v nekaterih 
delih nepovezano. 

1 točka Vsebina besedila in besedilna vrsta ne ustrezata nalogi. Informacije, ki jih kandidat 
posreduje, so nepomembne ali prepisane iz navodil.  

 
 
Organizacija besedila 
 
5 točk Besedilo je logično povezano in ustrezno členjeno. Slog in izbira registra popolnoma 

ustrezata.  
4 točke Besedilo je logično povezano in ustrezno členjeno. Slog in register sta še primerna.  
3 točke Besedilo ni v celoti logično povezano in členjeno, ponavljajo se posamezne besede in 

povedi. Slog le delno ustreza, izbira registra je pogosto napačna.  
2 točki Besedilo je le občasno logično povezano in členjeno. Slog je pretežno neustrezen.  
1 točka Besedilo je nepovezano. Kandidat ne loči registra.  
 
 
Besedišče 
 
5 točk Besedišče je pestro in njegova raba pravilna.  
4 točke Besedišče je ustrezno.  
3 točke Kandidat primerno uporabi osnovno besedišče. 
2 točki Besedišče je skromno in občasno neustrezno. Kandidat uporablja pretežno splošne 

sporočanjske vzorce.  
1 točka Besedišče je zelo skromno in neustrezno rabljeno.  
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Jezikovna pravilnost 
 

5 točk Besedilo je jezikovno pravilno, pravopisne in druge napake (oblikoslovje, skladnja) so 
zanemarljive.  

4 točke Kandidat občasno dela napake pri rabi zahtevnejših jezikovnih struktur.  
3 točke Uporablja pretežno osnovne jezikovne strukture. Pri rabi zahtevnejših struktur dela 

napake, ki pa še ne vplivajo na razumljivost sporočila.  
2 točki Občasno napačno uporablja tudi preproste jezikovne strukture, kar vpliva na razumljivost 

sporočila.  
1 točka Dela napake pri rabi osnovnih jezikovnih struktur, kar večinoma onemogoča razumevanje 

sporočila.  
 
 
Opomba:  
 
Kandidat je ocenjen z 0 točkami, če je sestavek vsebinsko neustrezen (ne ustreze naslovu), če ga 
napiše nečitljivo ali sestavka ne napiše. 
 


