
 
 

Izpit za pridobitev potrdila o znanju angleščine (A2–C1) 

Izpit iz aktivnega znanja angleščine je vsebinsko zasnovan tako, da preverja predvsem kandidatovo/-kino funkcionalno rabo angleščine, s poudarkom 
na ustreznem strokovnem področju. Osredinja se na štiri osnovne jezikovne spretnosti, ki so opredeljene na dveh ravneh jezikovne rabe: 

1. receptivna: poslušanje in branje 
2. produktivna: govor in pisanje 

Izpit ne preverja teoretičnega slovničnega znanja jezika, kot so na primer definicije rabe časov in podobno, pač pa so naloge praktično zasnovane. 
Načini preverjanja jezikovnih zmožnosti so: 

 uvodna predstavitev kandidata/-ke (5 min) [skupaj do 5min] 
 poslušanje: poslušanje/gledanje avdio/videogradiva (do 8 min), kratka obnova (ustno ali pisno) in vprašanja za preverjanje slušnega 

razumevanja (do 8 min), diskusija na temo iz slušnega gradiva (do 10 min) [skupaj do 25 min] 
 branje: branje kratkega besedila (do 500 besed; 10 min), obnova besedila (ustno, do 5 min), vprašanja za preverjanje bralnega razumevanja 

(do 8; 10 min), diskusija na temo iz besedila (10 min) [skupaj do 30 min] 
 govor: kratka govorna predstavitev izbrane teme (10 min za pripravo; 5 min za predstavitev), diskusija na izbrano temo (običajno v 

povezavi s kandidatovim/-kinim strokovnim področjem; do 5 min) [skupaj do 20min] 
 pisanje: kratek sestavek na izbrano temo (ravno tako v povezavi s strokovnim področjem kandidata/-ke; do 25 min), podajanje povratnih 

informacij [skupaj do 25 min] 

Izpit se izvede v časovnem okviru do največ 110 min, vključno z uvodnim predstavitvenim in administrativnim delom. Vse časovne 
postavke so le okvirne; ustrezne prilagoditve so v domeni izpraševalca/-ke. 

 



 
 

V skladu s pestrostjo strokovnih področij se vsebina izpita spreminja in prilagaja specifičnim značilnostim dotičnega področja kandidata/-ke. Za 
aktivacijo ustrezne strokovne in splošne jezikovne rabe angleščine je zato v času neposredno pred izpitom priporočljivo prebiranje literature s 
kandidatovega/-kinega strokovnega področja. 

   Čas 

(predvidoma) 

Aktivnost  Vir besedila Naloga Tip diskurza Domena 

1 5' UVOD: 

Kratka uvodna predstavitev 

kandidata/tke 

  

  predstavitev opisno Osebna, 

strokovna 

2 25' POSLUŠANJE: 

poslušanje/ogled avdio/videogradiva, 

kratka obnova slišanega besedila, 

preverjanje slušnega razumevanja 

TedEx, YouTube, 

didaktično slušno 

gradivo ... 

obnova ali kratki 

odgovori na vprašanja 

in pogovor na 

iztočnico v posnetku 

razlagalno, 

informativno, 

argumentativno 

 

javna, poklicna, 

strokovna 

3 30' BRANJE: 

Branje kratkega sestavka in 

preverjanje bralnega razumevanja na 

podlagi izhodiščnega strokovno 

poljudnega  besedila – vprašanja, 

diskusija 

članek, pogodba, 

priročnik, 

književno besedilo 

kratki odgovori, naloga 

izbirnega tipa, naloga 

dopolnjevanja, 

diskusija na iztočnico v 

besedilu 

razlagalno, 

informativno, 

argumentativno 

javna, poklicna, 

strokovna, 

akademska 



 
4  20' GOVOR: 

kratka govorna predstavitev izbrane 

teme, diskusija na izbrano temo (v 

povezavi s strokovnim področjem) 

vsebino črpa iz 

poznavanja 

področja, 

strokovnih izkušenj 

govorna vaja, po 

potrebi Ppt – 

prosojnica z opornimi 

točkami, prosto govori, 

povezano besedilo, 

strukturirano 

razlagalno, 

informativno, 

argumentativno 

javna, poklicna, 

strokovna 

5 25' PISANJE: 

kratek sestavek na temo s 

strokovnega področja, podajanje 

povratnih informacij 

 

vsebino črpa iz 

poznavanja 

področja, 

strokovnih izkušenj 

 

pisni sestavek (od 200 

do 250 besed) 

razlagalno, 

informativno, 

argumentativno 

javna, poklicna, 

strokovna 

 

 


