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BRALNO RAZUMEVANJE  24T 
 

1. naloga (12 točk): 
 

A) (8 točk) 
 
1 V 
2 V 
3 V 
4 F 
5 F 
6 F 
7 V 
8 F 
 
B) (4 točke) 
 
1 d 
2 b 
3 a 
4 c 
 
 
2. naloga (12 točk): 
 
1) Francesco Moncada d'Aragona./Un siciliano di sangue blu./È un siciliano (nobile). 
2) Principi e viceré di Sicilia./Aristocratici./Nobili siciliani./Una famiglia nobile di Sicilia. 
3) Banchiere. 
4) Da un suo amico. 
5) Mr. Mozzarella. 
6) Franceschiello. 
7) Negli ambienti più esclusivi (londinesi)./A Buckingham Palace./Nei circoli bene./ 

Ambienti aristocratici. 
8) Internet./Rete./Sito mozzarella.com. 
9) In pochi anni (nel giro di pochi anni). 
10) In Campania./Ad Aversa. 
11) In America e in (estremo) Oriente./Su mercati dal potenziale enorme. 
12) Madonna, Regina d'Inghilterra e Tony Blair./Star dello spettacolo./Uomini politici. 

(Dvanajsti odgovor je pravilen, če dijak napiše eno ime.) 
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POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 36T 
 

1. naloga (8 točk): 
 

1 c 
2 d 
3 b 
4 a 
5 b 
6 c 
7 a 
8 a 
 
 
2. naloga (13 točk): 
 
(1) scoppiato 
(2) sono divampate 
(3)  era 
(4) è stato 
(5)  c'è stato 
(6)  ospitava 
(7)  è andato 
(8)  sprigionatosi 
(9)  hanno aperto 
(10)  avevano preso 
(11)  aveva ospitato 
(12)  hanno cambiato 
(13)  dedicandosi. 
 
 
3. naloga (15 točk): 
 
A) (6 točk) 
 
(1)  riutilizzabili 
(2)  altezze 
(3)  libertà 
(4)  movimento 
(5)  produzione 
(6)  danese. 
 
B) (9 točk) 
 
(1)  intelligenti 
(2)  sicure 
(3)  piacere 
(4)  togliendone 
(5)  rimovibili 
(6)  massima 
(7)  montare 
(8)  comodi 
(9)  nota. 
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PISNO SPOROČANJE 30T 
 

MERILA ZA VREDNOTENJE ZNANJA  
 

1. naloga: Krajši pisni sestavek Možne točke 

Sporočanjska ustreznost 5 

Jezikovna pravilnost 5 

Skupaj točk 10 

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

naloge (navede 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 navajanju 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 navajanju 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 
navede, 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 ga sploh ne napiše. 
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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 (navede 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 navajanju 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 navajanju informacij. Pri predstavitvi 
problema se omejuje na navajanje 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 
navede, 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 ustreza naslovu), če ga 
napiše nečitljivo ali ga sploh ne napiše. 
 


