
 
 

Izpit za pridobitev potrdila o znanju italijanščine (A2–B2) 

 

Opis poteka izpita za raven A2 

Kandidat/ka mora pri izpitu dokazati, da je zmožen/zmožna razumeti sporočilo in osnovne informacije v izvirnih pisnih in govorjenih italijanskih 
besedilih, jih ustno in pisno obravnavati oz. posredovati, se ustno in pisno izraziti v eni od besedilnih vrst in razumeti sogovornika/co v vsakdanjem 
pogovoru ter se mu/ji ustrezno odzvati. 

Izpit ima štiri dele: 

1. Kratka uvodna predstavitev kandidata/ke. 

2. Branje in pogovor o informativnem ali poljudnem besedilu, ki ga kandidat/ka dobi od izpraševalca/ke; kandidat/-ka odgovori na vprašanja, ki 
preverjajo njegovo/njeno razumevanje besedila (naloge izbirnega tipa, dopolnjevanje, kratki odgovori ipd). 

3. Poslušanje avdioposnetka ali ogled videoposnetka (podkast na radiu, YouTube, intervju). Posnetek kandidat/-ka lahko posluša/si ogleda 
dvakrat, nato rešuje nalogo (naloge izbirnega tipa, dopolnjevanje, kratki odgovori ipd). 

4. Kandidat/ka napiše krajši sestavek (navodilo, opis …). Iztočnica je bodisi drugo strokovno besedilo (članek, obvestilo) ali 
avdio/videoposnetek (podkast na radiu, YouTube ipd). 

Uporaba slovarja pri pisanju ni dovoljena. 

 



 
Opis poteka izpita za raven B1 

Kandidat/ka mora pri izpitu dokazati, da je zmožen/zmožna razumeti sporočilo in osnovne informacije v izvirnih pisnih in govorjenih italijanskih 
besedilih, jih ustno in pisno obravnavati oz. posredovati, se ustno in pisno izraziti v eni od besedilnih vrst in razumeti sogovornika/co v vsakdanjem 
pogovoru ter se mu/ji ustrezno odzvati. 

Izpit ima štiri dele: 

1. Kratka uvodna predstavitev kandidata/tke. 

2. A) Pogovor o strokovnem besedilu, ki ga kandidat/ka prinese s seboj in ki obravnava temo z njegovega/njenega strokovnega področja.  

B) Branje in pogovor o informativnem ali poljudnem besedilu, ki ga kandidat/ka dobi od izpraševalca/ke; kandidat/-ka odgovori na vprašanja, 
ki preverjajo njegovor/njeno razumevanje besedila (naloge izbirnega tipa, dopolnjevanje, kratki odgovori ipd). 

3. Poslušanje avdioposnetka ali ogled videoposnetka (podkast na radiu, YouTube, intervju). Posnetek kandidat/-ka lahko posluša/si ogleda 
dvakrat, nato rešuje nalogo (naloge izbirnega tipa, dopolnjevanje, kratki odgovori, ipd). 

4. Kandidat/ka napiše krajši sestavek (navodilo, opis …). Iztočnica je bodisi drugo strokovno besedilo (članek, obvestilo) ali 
avdio/videoposnetek (podkast na radiu, YouTube ipd). 

Uporaba slovarja pri pisanju ni dovoljena. 

 

  



 
Opis poteka izpita za raven B2 

 
Kandidat/ka mora pri izpitu dokazati, da je zmožen/zmožna razumeti sporočilo in posamezne informacije v izvirnih pisnih in govorjenih italijanskih 
besedilih, jih ustno in pisno obravnavati oz. posredovati, se ustno in pisno izraziti v eni od besedilnih vrst in razumeti sogovornika/co v vsakdanjem 
pogovoru ter se mu/ji ustrezno odzvati. 
 
Izpit ima štiri dele: 
 

1. Kratka uvodna predstavitev kandidata/tke. 

 

2. A) Pogovor o strokovnem besedilu, ki ga kandidat/ka prinese s seboj in ki obravnava temo z njegovega/njenega strokovnega področja.  
 
B) Branje in pogovor o strokovnopoljudnem oz. strokovnem besedilu, ki ga kandidat/ka dobi od izpraševalca/ke; kandidat/-ka odgovori 
na vprašanja, ki preverjajo njegovor/njeno razumevanje besedila (naloge izbirnega tipa, dopolnjevanje, kratki odgovori ipd.) 
 

3. Poslušanje avdioposnetka ali ogled videoposnetka (podkast na radiu, YouTube, intervju). Posnetek kandidat/ka lahko posluša/si ogleda 
dvakrat, nato rešuje nalogo (obnova, naloge izbirnega tipa, dopolnjevanje, kratki odgovori ipd). 
 

4. Kandidat/ka napiše krajši sestavek (povzetek, poročilo, članek, pritožba, ocena, analiza …). Iztočnica je bodisi drugo strokovno besedilo 
(članek, obvestilo) bodisi avdio/videoposnetek (podkast na radiu, YouTube ipd). 

 

Uporaba slovarja pri pisanju ni dovoljena. 

 

 


