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BRALNO RAZUMEVANJE  24T 
 
1. naloga (16 točk): 
 
A) (5 točk) 
 
Kassem Saleh. 
Statunitense. / Americana. 
Sposato/coniugato. 
Colonnello (militare dell’esercito statunitense). 
172 cm. 
 
B) (11 točk) 
 
1. Tall Personals. 
2. Statura alta. / Alto. 
3. Cinquanta.  
4. In cinque anni.  
5. Sarah Calder.  
6. Hanno comprato gli inviti, il vestito da sposa e le fedi.  
7. Tramite un’emittente televisiva locale (statunitense) ed internet.  
8. In Afghanistan.  
9. (Hanno deciso di) presentare una denuncia (agli organi militari statunitensi).  
10. Sì.  
11. Hanno rifiutato/rispedito al mittente le scuse. 
 
 
2. naloga (8 točk): 
 
0. (primer) 
1. Il colonnello (Kassem Saleh). 
2. che Saleh era stato in Afganistan 
3. con le aspiranti spose / con le ragazze / con le fidanzate 
4. la tv locale 
5. la ragazza 
6. Saleh 
7. Sarah Calder / La ragazza / La sua virtuale fidanzata 
8. scusa 
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POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 36T 
 
1. naloga (8 točk): 
 
1. b 
2. d 
3. a 
4. a 
5. b 
6. d 
7. c 
8. d 
 
 
2. naloga (12 točk): 
 
1. è 
2. lo ha visto 
3. Era 
4. è andato 
5. ha fatto 
6. guardandoci 
7. ha rotto 
8. ricordo 
9. ha trovato 
10. averci salutati 
11. dovrebbero essere/dovreste essere 
12. ha fatto 
 
 
3. naloga (16 točk): 
 
A) (8 točk) 
 
1.  portoghesi 
2.  ricercate 
3.  merlati 
4.  storico 
5.  artigianato 
6.  olandese 
7.  barocchi 
8.  estremamente 
 
B) (8 točk) 
 
1. estiva 
2. stranieri 
3. centro 
4. cariche 
5. enormi 
6. interno  
7. aristocratici/nobili 
8. lusso  
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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 (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. 
 
Pismo je lahko neformalno. 
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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. 
 


