
 
 

Izpit za pridobitev potrdila o znanju španščine  

 

Opis poteka izpita za raven A2/B1 

Kandidat/ka, ki uspešno opravi izpit, dokaže, da se je sposoben/a sporazumeti v pogostih situacijah ali rutinskih opravilih. Razume krajša in daljša 
besedila, ki obravnavajo vsakdanje oziroma kandidatu/ki poznane teme. Tvoriti zna preprosta, govorna in pisna, besedila o znanih temah na podlagi 
iztočnic.  

Izpit ima tri dele: 

1. Kandidat/ka prebere in reši naloge iz razumevanja dveh izvirnih besedil o vsakdanjih temah. Za reševanje ima na voljo 30 minut. 

2. A) Kandidat/ka dvakrat posluša posnetek o vsakdanjih temah. Nato odgovori na vprašanja o razumevanju vsebine posnetka. Za celotno 
nalogo  ima na voljo 10 minut. 

B) Na osnovi bistvenih informacij s posnetka oblikuje krajši pisni sestavek (v eni stalnih sporočanjskih oblik: elektronska pošta, poročilo ...). Za 
nalogo ima na voljo 35 minut. 

3. Ustna predstavitev kandidata/ke pred izpitno komisijo. Sledita dva dela: 

A) Kandidat/ka izbere eno od treh slik – tematskih iztočnic. Za pripravo na del izpita B) ima na voljo 10 minut in vprašanja, ki ga/jo 
usmerjajo pri predstavitvi izhodiščne izbrane teme. 



 
B) Kandidat/ka opiše sliko – tematsko iztočnico in širše ustno predstavi temo v povezavi s sliko (10 minut). Pri predstavitvi se opira na 
vprašanja, ki jih dobi že v naprej med pripravo.  

Uporaba slovarja pri pisanju ni dovoljena.  

  

Opis poteka izpita za raven B2/C1 

 

Kandidat/ka, ki uspešno opravi izpit, dokaže, da se zna izražati tekoče in spontano, tako da je komunikacija učinkovita in ni ovirana. Razume daljša, 
kompleksna besedila. Tvoriti zna jasna, dobro organizirana in poglobljena besedila o različnih temah. Pri tem zna povzemati, opisovati, razširiti temo 
ter svoja stališča pojasniti in utemeljiti. 

Izpit ima dva dela: 

1. A) Kandidat/ka dvakrat posluša posnetek o kompleksnih temah. Že med poslušanjem si beleži glavne informacije, ki jih uporabi kot iztočnico 
za pisno izražanje v delu B. Na voljo ima 15 minut. 

B) Kandidat/ka napiše daljši sestavek, v katerem vključi glavne informacije s posnetka, in se opredeli do slišane teme. Za pisanje ima na voljo 
60 minut.  

2. A) Kandidat/ka izbere eno izmed treh ponujenih strokovno-poljudnih besedil. Na voljo ima 20 minut za pripravo na ustni del izpita: oblikuje 
miselne vzorce, podčrta bistvene informacije v besedilu, dela zabeležke … 

B) Ustna predstavitev kandidata/ke pred izpitno komisijo. 



 
Kandidat/ka samostojno ustno povzame besedilo in predstavi glavne vsebinske poudarke besedila (približno 3–5minut). Pri tem si lahko 
pomaga z zabeležkami. 

Sledi pogovor z izpraševalcem/ko (približno 10 minut).  

 

Uporaba slovarja pri pisanju ni dovoljena. 

 


