
 
 

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

Izpit iz nemščine na ravni A2/B1 

 
Zmožnost  Čas  Cilji  Možni tipi nalog  
 
Bralno razumevanje 
ter besedišče in 
slovnica v kontekstu 
Kandidat/ka mora 
prebrati tri besedila in 
rešiti naloge.  

 
30 minut  

 
1. globalno bralno 
razumevanje  
2. detajlno bralno 
razumevanje  
3. raba besedišča in 
slovničnih struktur v 
kontekstu  

 
1. pravilno/narobe  
2. kratki odgovori  
3. multiple choice  
4. urejanje  
5. zapolnitev vrzeli 

Slušno razumevanje 
Kandidat/ka posluša 
dve besedili dvakrat 
(avdio ali video) in reši 
naloge.  

20 minut  1. globalno slušno 
razumevanje  
2. detajlno slušno 
razumevanje  

1. pravilno/narobe  
2. kratki odgovori  
3. zapolnitev vrzeli 
4. urejanje 

 
Pisanje 
Kandidat/ka napiše 
eno daljše besedilo, pri 
čemer mora upoštevati 
dane iztočnice.  

 
35 minut  

 
1. pisno sporočanje  

 
1. Argumentativni 
sestavek  

 
Govorjenje 
Kandidat/ka  
- odgovarja na splošno 
vprašanje (izpitni 
listek),  
- pripravi kratko 
govorno predstavitev 
specifične teme z 
lastnega področja na 
osnovi članka,  
- sodeluje z 
izpraševalcem/ko v 
pogovoru o specifični 
temi.  

 
15 minut  

 
1. govorno 
sporazumevanje  
2. govorno sporočanje  

 
1. Pogovor na podlagi 
dane iztočnice  
2. Predstavitev in 
pogovor o specifični 
temi  

 

  



 
Izpit iz nemščine na ravni B2/C1 

Zmožnost  Čas  Cilji  Možni tipi nalog  
 
Bralno razumevanje  
Kandidat/ka mora 
prebrati dve besedili in 
rešiti naloge.  

 
35 minut  

 
1. globalno bralno 
razumevanje  
2. detajlno bralno 
razumevanje  
 
 

 
1. pravilno/narobe  
2. kratki odgovori  
3. multiple choice  
4. urejanje  
5. zapolnitev vrzeli 

 
Slušno razumevanje 
Kandidat/ka posluša 
dve besedili dvakrat 
(avdio ali video) in reši 
naloge.  

 
20 minut  

 
1. globalno slušno 
razumevanje  
2. detajlno slušno 
razumevanje  

 
1. pravilno/narobe  
2. kratki odgovori  
3. zapolnitev vrzeli 
4. urejanje 

 
Pisanje 
Kandidat/ka napiše 
eno daljše besedilo, pri 
čemer mora upoštevati 
dane iztočnice.  

 
45 minut  

 
1. pisno sporočanje  

 
1. Argumentativni 
sestavek  

 
Govorjenje 
Kandidat/ka  
- izvede kratko 
govorno predstavitev 
teme s podanega 
področja,  
- sodeluje z 
izpraševalcem/ko v 
pogovoru o temi. 

 
15 minut  

 
1. govorno 
sporazumevanje  
2. govorno sporočanje  

 
1. Predstavitev teme in 
pogovor o njej 
2. Diskusija o temi  

 


