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Izpitna pola 1
Vsak pravilen odgovor je vreden eno (1) točko. Skupno je možno doseči trideset (30) točk.
Naloga 1: Kratki odgovori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(international) roaming
up to 14 days, up to two weeks (Samo 14 days/two weeks ni dovolj.)
charges, price, cost (of roaming)
no
(extra) vouchers
(nearest) (British) Embassy and (your) hotel
mobile's serial number (mobile number je napačen odgovor!)
a password

Naloga 2: Povezovanje
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(7 točk)

B
B
C
B
D
D
C

Naloga 4: Dopolnjevanje
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

(7 točk)

D
B
F
C
G
E
H

Naloga 3: Izberite pravi odgovor
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

(8 točk)

E
J
H
B
I
G
C
D

(8 točk)
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Izpitna pola 2
A) KRAJŠI PISNI SESTAVEK
Merila za ocenjevanje
Vrednotimo:
1. sporočilnost: jasnost in razumljivost sporočila, upoštevanje zahtev naloge (utemeljitev izbire med
danimi možnostmi, navajanje zahtevanih informacij, odziv na neko problemsko izhodišče, odgovor
na oglas itd.)
2. besedišče: raznovrstnost in ustreznost besedišča, pravilnost rabe
3. vezljivost: povezanost na ravni stavka in odstavka
1. Sporočilnost
Štev. točk

Merila

4

Sporočilo je jasno in utemeljeno. V sestavku so upoštevane vse zahteve (iztočnice) iz
naloge.

3

Sporočilo je ustrezno. Posamezne utemeljitve so nejasne in/ali se ponavljajo. V sestavku
so upoštevane vse zahteve (iztočnice) iz naloge.

2

Sporočilo je pomanjkljivo/nejasno. Posamezne utemeljitve si nasprotujejo. V sestavku
niso upoštevane vse zahteve (iztočnice) iz naloge.

1

Sporočilo vsebuje neprimerne informacije. Utemeljitve so nejasne/si nasprotujejo. V
sestavku niso upoštevane vse zahteve (iztočnice) iz naloge.

0

Sporočilo je popolnoma neustrezno. Utemeljitev ni.

2. Besedišče
Štev. točk

Merila

4

Besedišče je bogato/raznovrstno in v celoti ustrezno. Napake v zapisu le izjemoma.

3

Besedišče je ustrezno/posamezna napačna raba/se ponavlja. Več napak pri zapisu.

2

Besedišče je ozko/najosnovnejše. Pogosta napačna raba in napačen zapis.

1

Besedišče je tako skromno, da ovira razumevanje sporočila.

0

Besedišče je tako skromno, da je sporočilo popolnoma nerazumljivo.

3. Vezljivost
Štev. točk

Merila

2

Sestavek je smiselno in logično povezan na ravni stavka in odstavka.

1

Deli sporočila so nepovezani.

0

Vezljivosti ni.

OPOZORILO: Če sestavek vsebinsko ni v skladu s predpisano temo oziroma je sporočilno popolnoma
neustrezen ali če ga kandidat sploh ni napisal, se vse kategorije ocenijo z 0 točkami.
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B) DALJŠI PISNI SESTAVEK
Merila za ocenjevanje
Vrednotimo:
1. sporočilnost: jasnost in razumljivost sporočila, upoštevanje zahtev naloge (izražanje lastnih
stališč, utemeljitev izbire med danimi možnostmi, dajanje zahtevanih informacij, odziv na neko
problemsko izhodišče itd.)
2. jezik: jezikovna pravilnost (pravopisna, oblikoslovna in skladenjska)
3. besedišče in slog: ustreznost besedišča, slogovna in funkcijskozvrstna zaznamovanost (register)
4. zgradbo: upoštevanje besedilne vrste, povezanost in razčlenjenost besedila
1. Sporočilnost
Štev. točk

Merila

5

Besedilo je jasno. Kandidat upošteva vse iztočnice, izčrpno navede vse zahtevane
informacije in utemelji lastna stališča. Misli razvija ustrezno.

4

Besedilo je jasno. Kandidat upošteva vse iztočnice, navaja pretežno vse zahtevane
informacije ali izraža lastna stališča, le da so utemeljena manj izčrpno.

3

Besedilo je razumljivo. Kandidat upošteva večino iztočnic. Navede nekatere zahtevane
informacije ali svoja stališča utemelji pomanjkljivo.

2

Besedilo je še razumljivo. Kandidat upošteva le nekaj iztočnic. Navede nekatere
zahtevane informacije ali stališča le opiše in jih ne utemelji.

1

Besedilo ni razumljivo. Kandidat navede posamezne nepovezane podatke.

0

Besedilo je vsebinsko neustrezno oziroma ga kandidat ne napiše.

2. Jezik
Štev. točk

Merila

5

Besedilo je jezikovno pravilno, pravopisne in druge napake so 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 razumljivo.

0

Besedilo je zaradi številnih jezikovnih napak nerazumljivo.

3. Besedišče in slog
Štev. točk

Merila

5

Besedišče je ustrezno. Kandidat loči slogovno in funkcijsko zvrstno zaznamovanost.

4

Besedišče je še ustrezno. Kandidat pretežno loči slogovno in funkcijsko zvrstno
zaznamovanost.

3

Besedišče je osnovno, a še dokaj ustrezno. Kandidat le občasno loči slogovno in
funkcijsko zvrstno zaznamovanost.

2

Besedišče je skromno. Kandidat ne loči slogovne in funkcijske zvrstne zaznamovanosti.

1

Besedišče je zelo skromno, se ponavlja. Kandidat ne loči slogovne in funkcijske zvrstne
zaznamovanosti.

0

Besedišče je neustrezno. Kandidat ne loči slogovne in funkcijske zvrstne
zaznamovanosti.
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4. Zgradba
Štev. točk

Merila

5

Besedilo upošteva vse značilnosti besedilne vrste. V celoti je smiselno povezano in
ustrezno členjeno.

4

Besedilo upošteva skoraj vse značilnosti besedilne vrste. Povezano je smiselno in še
ustrezno členjeno.

3

V besedilu so upoštevane nekatere značilnosti besedilne vrste. V nekaterih delih ni
povezano, je pomanjkljivo ali pretirano členjeno.

2

Besedilo ne upošteva značilnosti besedilne vrste, ni povezano in ni ustrezno členjeno.

1

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

0

Besedilo je sestavljeno iz posameznih nepovezanih stavkov.

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

