
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA, ROŠKA 2, LJUBLJANA 

PROF. MOJCA HAFNER 

 

EKONOMSKI TEHNIK – PRENOVLJENI PROGRAM, 1. LETNIK, IZPIT IZ SLOVENŠČINE 
 

IZPIT: 

1. PISNI DEL (90 min.):  

a) Spis – teme iz književnosti (pesmi, odlomki, o besedilih) 

b) Jezikovni test: teme iz jezika (Na pragu besedila 1), besedilna vrsta 
 

2. USTNI DEL: 

a) vprašanje iz žanrskih in tematskih sklopov 

b) vprašanje iz literarnozgodovinskih sklopov 

c ) vprašanje iz jezika 
 

TEME ZA IZPIT - KNJIŽEVNOST: Učbenik Od branja do znanja 1, DZS 
 

UVOD V KNJIŽEVNOST 
 

Bralna zmožnost, bralna kultura, književne zvrsti in vrste, druge književnozvrstne 

opredelitve, sestava književnih besedil 
 

MLADINSKO PRIPOVEDNIŠTVO 

AVTOR NASLOV OPOMBE 

Dim Zupan Leteči mački  

Anne Provoost Padec  

Suzana Tratnik Ime mi je Damjan  
 

KRIMINLKA 

AVTOR NASLOV OPOMBE 

Sir A. Conan Doyle Prigoda o šestih Napoleonih  

Vinko Moderndorfer Pokrajina št. 2  
 

POSAMEZNIK, DRUŽINA, DRUŽBA 

AVTOR NASLOV OPOMBE 

Ši king Vojakovo domotožje  

Guy de Maupassant Debeluška  

Marjan Tomšič  Grenko morje  

Charels Baudelaire  Tujec  
 

IZ STAREJŠE KNJIŽEVNOSTI 

AVTOR NASLOV OPOMBE 

Biblija  Zgodba o Samsonu  

 Prilika o izgubljenem sinu  

 Palm št. 15 ali Visoka pesem  

Homer  Iliada   

 Odiseja   

Sapfo  Svatovska pesem  

Katul  Živiva, moja Lesbija, in se ljubiva  

Sofoklej  Antigona ali Kralj Ojdip  



TEME ZA IZPIT – JEZIK: učbenik Na pragu besedila 1, prenovljeni program (Rokus Klett) – pregled 

tem 
 

JEZIK 

- besedni jezik; 

- slovenski jezik; 

- zvrsti slovenskega jezika; 

- nastanek slovenskega jezika; 
 

SPORAZUMEVANJE 

- določi izgovor zapisane besede (tj. glasovno vrednost črk - tudi položajske različice, število in mesto 

naglasov, trajanje naglašenega samoglasnika); 

- pojasni razmerje med črkami in glasovi (samoglasniki, zvočniki, zvenečimi in nezvenečimi 

nezvočniki) v slovenščini; 

- pozna možnosti dvosmernega in enosmernega sporazumevanja, posebej faze sporočanja in načela 

uspešnega sporočanja; 
 

BESEDILO 

- raziskovalni pogovor (intervju);  

- uradni dopisi (zahvala, opravičilo in vabilo); 

- predstavitev: osebe, kraja; 

- opis: naprave, postopka; 

- reklamno besedilo (besedilo ekonomske propagande); 
 

PRAVOREČJE 

- prozodične prvine besedila; 

- glasovne prvine in prozodične prvine besede; 
 

PRAVOPIS 

- zapisovanje glasov s črkami; 

- zapisovanje prevzetih besed in besednih zvez; 

- pisanje besed skupaj, narazen ali z vezajem; 

- deljenje besed; 

- kratek pregled razvoja pisave; 

- kratek pregled razvoja slovenske pisave. 
 

Kaj obsega odgovor pri ustnem vprašanju iz književnosti: povzetek odlomka, umestitev v odlomek v 

učbeniku oz. v celotno besedilo, predstavitev (lit. zvrst in vrsta, tema in motivi, zunanja in notranja 

zgradba, osebe, njihova oznaka in medosebni odnosi, slogovna sredstva, spoznanje/sporočilo/ideja), 

umestitev v avtorjevo ustvarjanje in v lit. obdobje oz. slog; lasten odnos o. aktualizacija.  

Kaj obsega odgovor pri ustnem vprašanju iz jezika: predstavitev besedilne vrste (oblikovne, 

vsebinske in slogovne značilnosti), splošne značilnosti besedila (objektivno – subjektivno, uradno – 

neuradno, opisovalno – pripovedovalno – razlagalno …), vprašanje iz jezikovne teme ob primerih iz 

besedila. 


