
 

 

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE 8. R – UVODNO OBVESTILO 

 

 
VRSTA TEKMOVANJA                  DATUM   
                 
ŠOLSKO TEKMOVANJE              21. 10. 2019, ponedeljek, ob 13.00 

DRŽAVNO TEKMOVANJE          25. 11. 2019, ponedeljek, ob 14.00  
  

 
PRIZNANJE 

 

Bronasta priznanja prejmejo tekmovalci, če dosežejo na šolski ravni najmanj 80 % 

možnih točk ali več in so se uvrstili med prvih 500. 

Kriterija za uvrstitev na državno tekmovanje določi državna tekmovalna komisija po 

vpisu rezultatov šolskega tekmovanja v strežnik, in sicer do največ 10 % vseh 

prijavljenih tekmovalcev, vendar ne več kot 500 tekmovalcev, pri čemer morajo 

tekmovalci doseči najmanj 80 % vseh možnih točk na šolskem tekmovanju. 

Na državnem tekmovanju lahko tekmovalci osvojijo srebrno ali zlato priznanje. Če 

učenci na državnem tekmovanju dosežejo srebrno ali zlato priznanje, se jim bronasto 

priznanje ne podeli, ampak se jim podeli srebrno oziroma zlato priznanje. 

Državno tekmovanje se izvede na izbranih regijskih šolah. 

 

Čas reševanja nalog: 60 minut šolsko tekmovanje 

       90 minut državno tekmovanje 

 

 

 

TEKMOVALNE NALOGE 

 

Naloge na šolski ravni bodo vsebinsko vezane na temo »History of Slovenia – A people 

without the knowledge of their past origin and culture is lika a tree without roots 

(Marcus Garvey). 

 

Državna raven: »History – People are trapped in history and history is trapped in them. 

(James Baldwin)« 

 

Tekmovanje ni vezano na določeno knjigo ali učbeniško gradivo, pač pa pokriva 

izbrana področja, s poudarkom na kreativnem pisanju in uporabi lastnih idej in 

domišljije. 

 

 

NAČIN PRIPRAVE 

 



Učenci se pripravljajo na tekmovanje na dodatnem pouku za 8. razred. 

 

 

PODROBNOSTI: 

 

 

TEKMOVALNE NALOGE/ IZBRANE TEME 

 

Tekmovanje ni vezano na določeno knjigo ali učbeniško gradivo, pač pa pokriva 

izbrana področja, s poudarkom na kreativnem pisanju in uporabi lastnih idej in 

domišljije. 

 

Struktura tekmovalnih nalog na ŠOLSKI RAVNI:  

PART A – READING COMPREHENSION 

PART B – LANGUAGE IN USE 

PART C – CREATIVE WRITING 

PART A 

● Prva in druga naloga sta vezani na besedilo v nalogi, in sta tipa npr. kratkih 

odgovorov, alternativne izbire, izbirnega tipa z eno možno rešitvijo, izbirnega tipa z 

več možnimi izbirami, urejanja, razvrščanja, povzemanja, nadomeščanja, itd. 

PART B 

Prva naloga je lažja (posamezni stavki ali povedi, oz. lažje sobesedilo), druga je 

zahtevnejša (sobesedilo). Tipi nalog so različni, npr.: dopolnjevanje brez nabora, 

dopolnjevanje z naborom, dopolnjevanje s preoblikovanjem, alternativna izbira, 

izbirni 

tip z eno možno rešitvijo, izbirni tip z več možnimi rešitvami, urejanje, razvrščanje, 

korekcija, nadomeščanje, itd. 

PART C 

● Gre za žanrsko pisanje (npr. vključiti v sestavek značilnosti določenega žanra, 

uporabiti dane stalne besedne zveze, dokončati zgodbo, dodati zaplet, spremeniti 

konec ...) ali pa za pisanje zgodbe, opisa, poročila itd. 

● Pisni sestavki z neprimerno ali žaljivo vsebino ne bodo ocenjeni. 

● Tekmovalci zapišejo en, daljši pisni sestavek (130—150 besed). 

Čas reševanja nalog: 60 minut 

 

Struktura tekmovalnih nalog na DRŽAVNI RAVNI: 

PART A – VOCABULARY 

PART B – SOCIAL ENGLISH 

PART C – CREATIVE WRITING 

PART A 

● Prva naloga je vezana na izbrano črko abecede. Vsakokrat je izbrana določena 

črka, na katero se potem naloga navezuje (npr. vse besede so na to črko, besede v 

stavku/pesmi se morajo začeti na isto črko, opis črke, besede na isto črko znotraj 

izbrane teme/pojava ...), 

● Druga naloga je vezana na izbrano temo. Naloga se potem navezuje na 



besedišče izbrane teme (npr. osmerosmerka, premetanka, križanka, slikovni 

slovarček, naloga dopolnjevanja brez nabora, itd.). 

PART B 

● Ker je pomembno tudi poznavanje kulture, je v sklopu tekmovanja tudi naloga, ki 

pokriva to področje. Naloge v tem sklopu so vezane na bralno razumevanje besedila 

v nalogi.. 

PART C 

● Prva naloga je krajša. Pogosto pokriva razlago določenih fraz ali stalnih besednih 

zvez in/ali njihovo uporabo v lastnih povedih. Druga naloga je daljša in zahtevnejša. 

Gre za oblikovanje pisnega sestavka (160 - 180 besed) po danih navodilih, kjer je  

bistvenega pomena tudi tekmovalčeva kreativnost, inovativnost in razumevanje dane 

situacije/zgodbe/naloge. 

● Pisni sestavki z neprimerno ali žaljivo vsebino ne bodo ocenjeni. 

Čas reševanja nalog: 90 minut. 

 


