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SZLOVÉN NEMZETISÉGI NÉPISMERET
II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga
projekt
80 pont

Emelt szint
Szóbeli vizsga
15 perc
70 pont

Írásbeli vizsga
180 perc
100 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök

A vizsgázó biztosítja
A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
NINCS
NINCS
NINCS
A feladatok
megjelölésével
összefüggő
segédeszköz (képi,
nyomtatott, illetve
elektronikus
ismerethordozó)

Emelt szint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
Egynyelvű szótár
NINCS
NINCS
A feladatok
megjelölésével
összefüggő
segédeszköz (képi,
nyomtatott, illetve
elektronikus
ismerethordozó)

Nyilvánosságra hozandók

Anyag
Mikor?

Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
NINCS
tételcímek
NINCS
jogszabály szerint

Emelt szint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
NINCS
tételcímek
NINCS
jogszabály szerint

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga (projekt)
Egy téma önálló, évközi feldolgozása
80 pont

Szóbeli vizsga
15 perc
A projektmunka megvédése
20 pont

Egy tétel kifejtése
50 pont

Írásbeli vizsga
Az írásbeli feladat tartalmi és formai jellemzői
Egy projekt készítése váltja ki az írásbeli vizsgát.
A projekt témája a tanulmányok alatt érintett nyolc ismeretcsoport (lásd Részletes követelmények) bármelyikéből
választható, melyet a vizsgázó a szóbeli vizsgán véd meg.
A projekttel szemben támasztott követelmények:
10-20 oldal terjedelmű, amelyből szemléltetések nélkül a szöveg hossza 12-es betűmérettel, másfeles sortávolsággal
minimum 5 oldal. A projektleírásnak tartalmaznia kell a munka fázisait: a téma kiválasztása indoklását, hipotézisek
illetve célkitűzések megfogalmazását, bibliográfiát, szakirodalmi vonatkozásokat, a gyűjtőmunka leírását, a téma
tartalmi részének kidolgozását, következtetéseket, személyes élményeket.
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A projektmunka a téma kiválasztásától a végső forma létrehozásáig önálló munka. A vizsgázó a projektmunka
elkészítése során konzulens segítségét kérheti. Ha a vizsgázó már nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal, és konzulens
segítségét kéri, akkor saját maga gondoskodik konzulensről. A tanulói jogviszonyban lévő vizsgázó konzulense lehet a
szaktanára is. A vizsgázó legkésőbb az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig leadja a kész projektmunkát.
A vizsgázó a projektmunka bemutatásához szemléltető anyagot vagy rövid, tézisszerű összefoglalást készít, amit a
szóbeli vizsgán használ fel, a projekt megvédésekor.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A projektmunkára összesen 80 pont adható. A teljesítmény értékelése a következő általános értékelési kritériumokat
tartalmazó központi javítási-értékelési útmutató alkalmazásával történik.
I. Tartalom
a) komplexitás, a téma többoldalú megközelítése
b) a téma újszerű megközelítése
c) bibliográfia és a téma szakirodalmi vonatkozásainak megjelenítése

30 pont
10 pont
5 pont

II. A projektkészítés folyamata
a) a projekt fázisainak megjelenítése
b) az egyéni kutatómunka megjelenítése

5 pont
15 pont

III. Forma
a) nyelvi megformáltság
b) szerkezet, végső megjelenítés minősége

8 pont
7 pont

Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen rövidebb a minimális szövegmennyiségnél (kevesebb mint 4 oldal), a
projektmunka értékelhetetlen.
Szóbeli vizsga
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A vizsgázó 5 percben bemutatja projektmunkáját. Ehhez előre elkészített szemléltető anyagot vagy rövid, tézisszerű
összefoglalást hoz magával. Ezután 10 perc áll rendelkezésére, hogy kifejtse a tételét.
A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik. A
tételsor a négy kötelező ismeretcsoportból összeállított 20 tételből áll. (Történeti ismeretek, Nemzetiségpolitikai
ismeretek, Néprajzi ismeretek, a Szlovén nemzetiség nyelvével kapcsolatos ismeretek) A témakörök arányait a
felkészülés során érvényesített súlypontok határozzák meg, de a tételeknek összességükben le kell fedniük mind a négy
ismeretcsoportot. A tételek mindegyike tartalmazzon egy, a tétel témájához kapcsolódó forrást is, amelynek elemzése
szintén a felelet része.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 70 pont. Ezen belül a projekt bemutatására 20 pont, a tétel
kifejtésére 50 pont adható. A vizsgateljesítmény értékelése a következő általános értékelési kritériumokat tartalmazó
központi értékelési útmutató alkalmazásával történik.
A projekt bemutatása - összesen 20 pont
- a projektmunka lényegre törő összefoglalása
- prezentációs technika, előadásmód
- nyelvi megformáltság
- szemléltetés

7 pont
5 pont
5 pont
3 pont
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A szóbeli tétel értékelése - összesen 50 pont
- tartalom
- a forrás elemzése
- nyelvi megformáltság
- szerkezeti felépítés, a felelet felépítése

25 pont
10 pont
10 pont
5 pont

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
180 perc
Esszé
100 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
Tétel kifejtése
50 pont

Írásbeli vizsga
Az írásbeli feladat tartalmi és formai jellemzői
Emelt szinten az írásbeli vizsgarészben a vizsgázónak központi feladatok alapján (három megadott címből
választva) egy 600-700 szavas esszét kell megírnia.
Az írásbeli vizsga a részletes vizsgakövetelményekre épül. Az írásbeli vizsgarész nyolc ismeretcsoportból (ld.
Részletes követelmények) tartalmaz forrásokra épülő feladatot, amelyekkel kapcsolatban a vizsgázó összefüggően
kifejti az adott témát egyéni véleményével alátámasztva, és a feladatban megadott forrásokra reagálva.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A dolgozat egészére maximálisan 100 pont adható. A pontozási útmutatót az írásbeli vizsgarész feladatainak
központi javítási-értékelési útmutatója tartalmazza.
Szóbeli vizsga
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsgára 10 központilag meghatározott tétel készül. Minden tétel két altételből áll. Az „A” altételt a
vizsgázó a Történeti ismeretek és Nemzetiségpolitikai ismeretek témakörből, a „B” altételt a Néprajzi ismeretek és a
Szlovén nemzetiség nyelvével kapcsolatos ismeretek témakörből húzza. Az egyes tételsorokon belül a témakörök
aránya nem 50-50%, egy-egy témakör nagyobb hangsúlyt kaphat. A vizsgázónak kétszer tíz perc áll rendelkezésére,
hogy a kihúzott két feladatban meghatározott témákat kifejtse.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. A két altételre 25-25 pont adható.
A vizsgateljesítmény értékelése a következő általános értékelési kritériumokat tartalmazó központi értékelési
útmutató alkalmazásával történik.
1. „A” altétel:
- tartalom
- szerkezeti felépítés, a felelet felépítése
- nyelvi megformáltság

15 pont
5 pont
5 pont

2. „B” altétel:
- tartalom
- szerkezeti felépítés, a felelet felépítése
- nyelvi megformáltság

15 pont
5 pont
5 pont
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II. OPIS IZPITA
Deli izpita
Višja raven
Ustni izpit
Pisni izpit

Srednja raven
Pisni izpit

Ustni izpit

projekt

15 minut

180 minut

20 minut

80 točk

70 točk

100 točk

50 točk

Dovoljeni pripomočki na izpitu
Srednja raven
Pisni izpit
Ustni izpit
Kandidat
NI
NI
zagotavlja
Ustanova, kjer
deluje izpitna
komisija
zagotavlja

NI

Pripomočki, ki so
povezani z nalogami
(slikovni, tiskani
oziroma elektronski
nosilci znanja)

Višja raven
Ustni izpit
Pisni izpit
Enojezični
slovar

NI

NI

Pripomočki, ki
so povezani z
nalogami
(slikovni,
tiskani oziroma
elektronski
nosilci znanja)

Za javnost
Srednja raven
Pisni izpit
Ustni izpit

Višja raven
Ustni izpit
Pisni izpit

Gradivo

NI

Naslovi vprašanj

NI

Naslovi
vprašanj

Kdaj?

NI

Po pravnih pravilih

NI

Po pravnih
pravilih

IZPIT NA SREDNJI RAVNI
Pisni izpit (projekt)
Samostojna obdelava neke
teme med šolskim letom
80 točk

Ustni izpit
15 minut
Zagovor projektnega dela
Obrazložitev ene teme
20 točk

50 točk

Pisni izpit
Vsebinske in oblikovne značilnosti pisne naloge
Vsebinska struktura
Projekt nadomečša pisni izpit.
Tema projekta se lahko izbere iz katerekoli od osmih vsebinskih sklopov, ki so jih obravnali
med študijem (glej Podrobne zahteve), maturant jo zagovarja na ustnem izpitu.
Zahteve, ki jih mora projekt izpolnjevati:
Projekt naj obsega 10-20 strani, od česa mora biti dolžina besedila 5 strani, brez
ponazoritev, z velikostjo črk 12 pt., razmik med vrsticami 1,5. Opis projekta mora vsebovati
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faze dela: utemeljitev izbire teme, hipoteze oz. cilje, bibliografijo, strokovno literaturo, opis
raziskovalnega dela, vsebinsko izdelavo teme, sklep in osebna doživetja.
Projektno delo je od izbire teme do nastanka dokončne oblike samostojno delo. Kandidat
lahko ob pripravi projektnega dela prosi pomoč strokovnega svetovalca. Če kandidat že nima
status dijaka in prosi pomoč strokovnega mentorja, potem si ga poskrbi sam. Strokovni
mentor kandidata, ki ima status dijaka, je lahko tudi njegov profesor. Kandidat najkasneje do
začetka pisnega izpitnega roka odda svoje projektno delo.
Kandidat za predstavitev projektnega dela pripravi gradivo za ponazoritev ali kratek
povzetek, ki ga bo uporabil pri ustnem izpitu ob zagovoru projekta.
Ocenjevanje
Projektno delo se lahko oceni s 80 točkami. Delo se ocenjuje z upoštevanjem centralnih
navodil za popravljanje in ocenjevanje, ki vsebujejo naslednje splošne ocenjevalne kriterije.
I. Vsebina
a) kompleksnost, večsplastno približevanje k temi
30 točk
b) približevanje teme s strani novosti
10 točk
– c) navedba bibliografije in strokovne literature
II. Priprava projekta
a) opis projektnih faz
b) opis samostojnega raziskovalnega dela

5 točk
5 točk
15 točk

III. Oblika
a) jezikovno oblikovanje
b) struktura, kvaliteta končnega izdelka

8 točk
7 točk
V primeru, če je besedilo znatno krajše od minimalnega besedila (manj kot štiri strani) se
projektno delo ne oceni.
Ustni izpit
Vsebinske in oblikovne značilnosti seznama vprašanj za ustni izpit
Vsebinska struktura
Kandidat v petih minutah predstavi svoje projektno delo. Za predstavitev prinese s sabo
vnaprej pripravljeno gradivo za ponazoritev ali kratek povzetek projekta. Potem ima na
razpolago 10 minut za obrazložitev vprašanja.
Seznam vprašanj ustnega izpita na srednji ravni poskrbi ustanova, pri kateri deluje izpitna
komisija. Seznam vprašanj sestoji iz 20-ih vprašanj, sestavljenih iz štirih obveznih sklopov
znanj (Znanja iz zgodovine, Znanja iz manjšinske politike, Znanja iz etnologije, Znanja iz
jezika slovenske manjšine). Sorazmerje med vsebinskimi sklopi določijo težišča, ki so bila
uveljavljena pri pripravi, vendar vprašanja morajo pokriti vse štiri sklope znanj. Vsako
posamezno vprašanje mora vsebovati tudi vir, ki se nanaša na vsebino teme, analiza le-tega je
prav tako del izpita.
Ocenjevanje
Ustni del izpita se lahko oceni maksimalno s 70 točkami. Znotraj tega se lahko projekt
oceni z 20 točkami, za predstavitev teme lahko kandidat dobi 50 točk. Vrednotenje izpita
poteka z upoštevanjem centralnih navodil za popravljanje in ocenjevanje, ki vsebujejo
naslednje splošne ocenjevalne kriterije.
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–
–

–
–

Predstavitev projekta - skupaj 20 točk
- jedrnat povzetek projekta
- prezentacijska tehnika, način predstavitve
- jezikovna oblikovanost
- ponazoritev
Ocenjevanje ustnega vprašanja - skupaj 50 točk
- vsebina
- analiza virov
- jezikovna oblikovanost
- struktura, zgradba odgovora

7 točk
5 točk
5 točk
3 točke
25 točk
10 točk
10 točk
5 točk

IZPIT NA VIŠJI RAVNI
Pisni izpit
180 minut
Esej

Ustni izpit
20 minut
Obrazložitev teme

100 točk

50 točk

Pisni izpit
Vsebinske in oblikovne značilnosti pisne naloge
Na višji ravni mora maturant na pisnem izpitu napisati esej (600-700 besed) po centralno
sestavljenih nalogah (izbira lahko med tremi naslovi).
Pisni del izpita temelji na podrobnih izpitnih zahtevah.. Pisni izpit vsebuje nalogo iz 8
sklopov znanj, ki temelji na virih (glej Podrobne zahteve), v zvezi s temi kandidat predstavi
posamezno temo in jo podpre z lastnim mnenjem, reagira na vire, podane v nalogi.
Ocenjevanje
Celotna naloga se lahko oceni maksimalno s 100 točkami. Točkovne smernice vsebujejo
centralna navodila za popravljanje in ocenjevanje nalog pisnega dela izpita.
Ustni izpit
Vsebinske in oblikovne značilnosti seznama vprašanj za ustni izpit
Vsebinska struktura
Za ustni izpit se centralno pripravi 10 izpitnih listkov. Vsako vprašanje sestoji iz dveh
podvprašanj. Podvprašanje „A” kandidat potegne iz vsebinskih sklopov Znanja iz zgodovine
in Znanja iz manjšinske politike. Podvprašanje „B” pa potegne iz vsebinskih sklopov; Znanja
iz etnologije, Znanja iz jezika slovenske manjšine. Sorazmerje znotraj posameznih seznamov
vprašanj ni 50-50%, določeni vsebinski sklopi lahko dobijo večji poudarek. Kandidat ima na
razpolago dvakrat 10 minut, da razloži določene teme pri dveh nalogah.
Ocenjevanje
Ustni del izpita se lahko maksimalno oceni s 50 točkami. Obe podvprašanji lahko ocenimo
z 25-25 točkami. Vrednotenje izpita poteka z upoštevanjem centralnih navodil za popravljanje
in ocenjevanje, ki vsebujejo naslednje splošne ocenjevalne kriterije.
1. Podvprašanje „A” :
- vsebina
15 točk
- struktura, zgradba odgovora
5 točk
– - jezikovna oblikovanost
5 točk
2. Podvprašanje„B”:
- vsebina
15 točk
- struktura, zgradba odgovora
5 točk
– - jezikovna oblikovanost
5 točk
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