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IZPITNA POLA 1
Vsak pravilen odgovor je vreden eno (1) točko. Skupno je možno doseči trideset (30) točk.
Naloga 1: Berufsbild Artist
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(7 točk)

H
I
C
G
D
F
A
Podnaslova E in J sta odveč.

Naloga 2: Dem Menschen so nah …

(7 točk)

8.
9.
10.
11.

Sie sind hoch intelligent. / Sie lernen rasch. / Sie benutzen Werkzeuge.
Sie sind Allesfresser. / (Sie fressen) alles.
Mit der Nahrungssuche (in den Bäumen).
Weil sie aus ihrem natürlichen Lebensumfeld gerissen werden. /
Weil sie von ihren Artgenossen getrennt werden.
12. Medikamente / Kosmetika.
13. Mit einer eigenen Lautsprache. / Mit Handzeichen.
14. Weil sie (in vielen Regionen nach wie vor) gejagt werden. / Wegen der Jagd. /
Weil nur noch wenige tausend Schimpansen leben.
Naloga 3: Was sind Smoothies?
15.
16.
17.
18.
19.
20.

englischen
(der) Schale / (der) Kerne
Fruchtmark / Fruchtpüree
(den) USA / (den) Vereinigten Staaten (von Amerika) / Amerika
Eis / gefrorenen Früchten
in vielen Ländern / als Industrieprodukt / im Handel / an Verkaufsständen

Naloga 4: Ein hellerer Tag für Blinde
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

(6 točk)

(10 točk)

den Finger / die Fingerkuppe
sechs (in verschiedener Anordnung) eingestanzten Punkten
einen Quantensprung / das bedeutendste Hilfsmittel (seit mehr als 180 Jahren)
(mit Fingern) fühlt
nicht alles (was so im Alltag zu lesen ist) in Blindenschrift übertragen wird / abgepackte
Lebensmittel keine Blindenschrift aufweisen / sie Eintöpfe von Ananaskonserven nicht
unterscheiden können
Prototyp
(er über einen Schriftzug geführt wird und) sechs Dioden entsprechend der Brailleschrift
aufleuchten
die Buchstaben (analog der Blindenschrift) direkt auf die Haut am Finger übertragen / die Dioden
ersetzen
die Technik (relativ) einfach ist / es jedem Sehbehinderten eine bedeutende Hilfe sein kann
etwa 180 Millionen

OPOMBA: Rešitve v nalogi 1 so enoznačne. Pri nalogah 2, 3 in 4 upoštevamo tudi vse druge smiselne
in razumljive odgovore, ki izhajajo iz besedila. Upoštevamo tudi odgovore, ki jezikovno niso popolnoma
pravilni, pravopisne in/ali oblikoslovno-skladenjske napake pa ne vplivajo na njihovo razumljivost.
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IZPITNA POLA 2
A) KRAJŠI PISNI SESTAVEK
Merila za ocenjevanje
Vrednotimo:
1. sporočilnost: jasnost in razumljivost sporočila, upoštevanje zahtev naloge, navajanje zahtevanih
informacij
2. zgradbo: upoštevanje značilnosti besedilne vrste (ustreznost glede na pošiljatelja, prejemnika,
datum, nagovor, zaključni pozdrav)
3. jezik: jezikovna pravilnost (pravopisna, oblikoslovna in skladenjska), ustreznost besedišča
1. Sporočilnost
Štev. točk

Merila

5

Sporočilni namen je v celoti dosežen.
Izpolnjene so vse zahteve v nalogi.
Vse informacije so navedene izčrpno.

4

Sporočilni namen je dosežen.
Izpolnjene so vse zahteve v nalogi.
Informacije so navedene manj natančno in izčrpno.

3

Sporočilni namen je delno dosežen in/ali izpolnjeni sta 2 zahtevi v nalogi.
Sporočilo je na nekaj mestih manj jasno in razumljivo.
Navedene informacije so delno povezane.

2

Sporočilni namen je komajda dosežen in/ali izpolnjena je 1 zahteva v nalogi.
Sestavek še ustreza zahtevam naloge. Temeljno misel je mogoče razbrati, veliko je težav
pri upovedovanju.
Navedene informacije so delno povezane.

1

Sporočilni namen ni dosežen.
Sestavek ne ustreza zahtevam naloge.
Navedene so zgolj nepovezane informacije.

0

Sestavek ni skladen s predpisanimi zahtevami oziroma ga kandidat ne napiše.

2. Zgradba
Štev. točk

Merila

2

Zgradba je popolnoma ustrezna, upoštevane so vse značilnosti besedilne vrste.

1

Zgradba je ustrezna, ima do 2 pomanjkljivosti.

0

Zgradba ni ustrezna, ima več kakor 2 pomanjkljivosti.

3. Jezik
Štev. točk

Merila

3

Sestavek je skoraj brez jezikovnih napak. V njem so tudi zahtevnejše strukture in
ustrezno besedišče.

2

V sestavku je več jezikovnih napak, ki ne otežujejo razumevanja. Vsebuje manj zahtevne
slovnične strukture in ustrezno besedišče.

1

V sestavku je veliko jezikovnih napak, ki na nekaj mestih otežujejo razumevanje. Vsebuje
samo osnovne jezikovne strukture in delno ustrezno besedišče.

0

Sestavek vsebuje veliko jezikovnih napak in/ali neustrezno besedišče, zato je
nerazumljiv.

OPOMBA: Če ima sestavek manj kakor 60 besed, dobi kandidat za sporočilnost največ 3 točke.
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B) DALJŠI PISNI SESTAVEK
Merila za ocenjevanje prostega pisnega sestavka

Vrednotimo:
1. sporočilnost: razvijanje misli, opisovanje, izražanje in utemeljevanje lastnih stališč s primeri,
jasnost in razumljivost sporočila
2. jezik: jezikovna pravilnost (pravopisna, oblikoslovna in skladenjska)
3. besedišče in slog: ustreznost besedišča in sloga
4. zgradbo: upoštevanje besedilne vrste, povezanost in razčlenjenost besedila
1. Sporočilnost
Štev. točk

Merila

5–6

Kandidat ustrezno razvija misli in izčrpno opisuje, izraža lastna stališča, ki jih tudi
ustrezno utemelji in ponazori s primeri. Sporočilo je jasno.

4

Kandidat večinoma ustrezno razvija misli in opisuje, izraža lastna stališča, ki jih večinoma
utemelji s primeri. Sporočilo je jasno.

3

Kandidat še primerno razvija misli, navaja podatke in izraža stališča, a jih večinoma ne
utemelji. Sporočilo je razumljivo.

2

Kandidat našteva primere, vendar jih ne utemelji, ampak samo opiše in navaja podatke.
Sporočilo je še razumljivo.

1

Kandidat navaja posamezne nepovezane podatke. Sporočilo ni razumljivo.

0

Kandidat napiše vsebinsko neustrezno besedilo oziroma ga ne napiše.

OPOMBA: Če ima sestavek manj kakor 120 besed, dobi kandidat za sporočilnost največ 3 točke.
Če ima sestavek manj kakor 70 besed, dobi kandidat za sporočilnost 0 točk.
2. Jezik
Štev. točk

Merila

5–6

Besedilo je brez pravopisnih in drugih napak ali pa so te zanemarljive.

4

Besedilo je jezikovno ustrezno, ima nekaj jezikovnih napak, predvsem pri rabi
zahtevnejših jezikovnih struktur.

3

Besedilo je kljub napakam jezikovno ustrezno. Vsebuje le osnovne jezikovne strukture.

2

Besedilo je le delno jezikovno ustrezno. Vsebuje pretežno osnovne jezikovne strukture s
številnimi jezikovnimi napakami.

1

Besedilo je jezikovno komaj ustrezno.

0

Besedilo je zaradi številnih jezikovnih napak nerazumljivo.

3. Besedišče in slog
Štev. točk

Merila

5

Besedišče je bogato, slog je zelo dober.

4

Besedišče in slog sta primerna.

3

Besedišče je osnovno, a še ustrezno. Slog je primeren.

2

Besedišče je skromno. Slog je slab.

1

Besedišče je zelo skromno, se ponavlja. Slog je zelo slab.

0

Besedišče in slog sta neustrezna.
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4. Zgradba
Štev. točk

Merila

3

Besedilo je v celoti smiselno povezano in ustrezno členjeno.

2

Besedilo je dokaj povezano. Med povedmi ni vedno logične povezave.

1

Besedilo je samo deloma povezano. Med povedmi je redko logična povezava.

0

V besedilu so deli popolnoma nepovezani ali se ponavljajo. Besedilo ni členjeno.

OPOMBA: Pisni sestavek je ocenjen z 0 točkami, če je vsebinsko in jezikovno neustrezen, če je
nečitljiv ali če ga kandidat ne napiše.

