
 

POKLICNA MATURA IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA  
 
A) ZGRADBA IZPITA, NAVODILA KANDIDATOM 
Na izpit ne zamujajte in na pisni del prinesite osebni dokument s sliko. 
 
Pisni del izpita obsega dve poli.  
1. pola - bralno razumevanje ter uporaba jezika. Časa za reševanje je 60 minut. 
2. pola - pisno izražanje (kratek vodeni sestavek in daljši pisni sestavek, praviloma uradno pismo – prošnja, 
pritožba, zahteva po informacijah). Časa za reševanje je 60 minut.  
 
Pri obeh polah so dovoljeni slovarji – ang-slo, slo-ang, ang-ang. Svetujemo vam, da slovarja ne uporabljajte 
pretirano, da vam ne zmanjka časa. 
Na kaj morate še zlasti paziti pri pisnem delu izpita? Upoštevajte navodila! Če naloga zahteva kratke 
odgovore, pišite kratke odgovore, pa čeprav samo YES ali NO. 
 
Več informacij in pisne pole iz preteklih let najdete na naslovu: 
http://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/anglescina 
 
 
Ustni del izpita obsega tri naloge (slikovno iztočnico, kratko besedilo, kratko vprašanje). Dve nalogi se 
praviloma nanašata na strokovne in okoljevarstvene teme, eno pa na funkcionalno besedišče (igra vlog).  
  
Na ustnem delu izpita najprej izžrebate številko izpitnega listka, nato vam član komisije izroči izpitni listek. 
Izpitni listek lahko enkrat zamenjate.  
Imate čas za pripravo (do 15 minut) - posamezne stvari si lahko tudi napišete na list, ki je na voljo v izpitnem 
prostoru (na izpitni listek ne smete pisati!). Ko pridete na vrsto, se pogovarjate z izpraševalcem. Odgovarjate 
največ 20 minut.  
 
Na kaj morate še zlasti paziti na ustnem delu izpita? Govorite, ne glede na to, kakšno mnenje imate o svojih 
govornih sposobnostih. Pri tem se lahko držite naučenega besedila, poskušajte pa biti originalni - vključite 
svoje mnenje, izkušnje. Ne uporabljajte neprimernih in pretirano pogovornih izrazov. 
 
 

B) TEME NA USTNEM DELU IZPITA 
 varstvo okolja (segrevanje Zemlje, vzroki in posledice)  
 ležaji (vrste, funkcija, vzdrževanje, zgodovina)  
 varjenje (vrste, zgodovina, varnostni ukrepi, kovine...)  
 deli avtomobila, vožnja (opis, izkušnje) 
 varnost na delovnem mestu 
 
 jaz (predstavitev sebe, videza, značaja, svojih interesov, konjičkov, zdravje itd.) 
 moj dom (prostor, prehranjevanje, družina, bivanje, dejavnosti, odnosi itd.) 
 moja šola (poklici, poklicni načrti za prihodnost, vseživljenjsko učenje itd.) 
 moj svet (vzorniki, prijatelji, zabava, šport, odnosi, stališča in vrednote itd) 
 moje okolje (ulica, vas, mesto, prebivalci, promet, kakovost življenja itd) 
 moja/sosednja/evropska/tuja država (prebivalci, jeziki, kulturne značilnosti itd) 
 medkulturnost (pomen učenja tujih jezikov, medkulturne razlike itd.) 
 pri zdravniku 
 v trgovini  
 v hotelu  
 zdrav način življenja in zdrava prehrana  
 česa se ljudje bojijo, česa se bojiš ti, zakaj  
 denar, kako ga služimo/služiš, kaj lahko z njim počnemo  
 mobilni telefoni, internet  
 počitnice (opis, načrtovanje)  

http://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/anglescina

