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PREDMETNI IZPIT IZ ANGLEŠČINE 
OB PREHODU IZ PROGRAMA STEKLAR V PROGRAM TEHNIK STEKLARSTVA 

 

1. ZGRADBA IZPITA  

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.  
 
Pisni del obsega: 
- preverjanje znanja slovničnih struktur do 3. letnika programa tehnik steklarstva, 
- branje neumetnostnega besedila in razčlenjevanje, 
- kratek voden sestavek o aktualnih in predelanih temah (vreme, vremenski pojavi, šolska pravila, 
pravila doma, razmišljanje o prihodnosti. 
 
Ustni del izpita obsega:  
- 4 vprašanja iz predelane snovi 2. letnika program tehnik steklarstva (enote 5–7). 

 
Ocena izpita je sestavljena iz točk pisnega in ustnega dela izpita.  
 

2. TRAJANJE IZPITA  

Pisni del izpita obsega 90 minut, ustni del pa do 20 minut. Kandidat ima pravico, da se na ustnem 
delu izpita pripravlja na odgovore do 15 minut.  
 

3. VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE  

A) Točkovanje pisnega izdelka (60 točk):  
- preverjanje znanja slovničnih struktur do 3. letnika programa tehnik steklarstva (30), 
- branje neumetnostnega besedila in razčlenjevanje (15), 
- kratek voden sestavek o aktualnih in predelanih temah (vreme, vremenski pojavi, šolska pravila, 
pravila doma, razmišljanje o prihodnosti (15). 
 
B) Točkovanje ustnega izpita (40 točk; vsako vprašanje vredno 10 točk) 
 
Možno število točk: 100  
 
Kriterij za meje med ocenami:  
0 %–49 %  nezadostno 
50 %–61 % zadostno 
62 %–75 % dobro 
76 %–89 % prav dobro 
90 %–100 % odlično 
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4. SEZNAM SNOVI ZA PISNI IN USTNI DEL IZPITA 

Modalni glagoli 

Dijak zna uporabljati naklonske glagole, zna izraziti dovoljenje, prošnjo, zahtevo, ukaz. Pozna pravila 
obnašanja doma in po svetu. Zna primerjati življenje otrok včasih in danes. 

Prihodnost 

Dijak govori in piše o aktualnih temah, zna opisati vreme, se dogovoriti za srečanje, razmišljati o 
prihodnosti, pri čemer zna uporabljati prihodnjik (Future Simple, going-to-Future). 

Vprašanja z »LIKE« 

Dijak govori in piše o ljudeh in stvareh okoli sebe, postavlja vprašanja z LIKE, uporablja pridevnike in 
prislove ter oziralne zaimke. Zna opisati prostor (kuhinja, moja soba). Zna povedati nekaj o svojih 
prehranjevalnih navadah. 

Present Perfect Simple Tense 

Dijak spozna in uporablja Present Perfect, tvori stavke s prislovi yet, just, already, zna povedati, kaj 
mu je všeč, česa ne mara, govori o svojih izkušnjah ter o aktivnostih prostega časa. 

Tvorba in raba mešanih časov 

Dijak zna uporabljati vse obravnavane glagolske čase v besedilu (Present Simple, Present Continuous, 
Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple in Future tenses) in zna ločiti med aktivno in 
pasivno obliko. 

 

Dogovorjeno na sestanku aktiva učiteljev tujih jezikov, 26. 1. 2021.  

 

Vodja aktiva tujih jezikov Agata Brantuša 

 


