
Kratek opis ECL-testov na stopnji B2 
 

Več jezikov znaš, več veljaš, je star pregovor, a še kako resničen. Danes, ko živimo v 

globalnem svetu, je poznavanje tujih jezikov velika prednost. Zagotovo najmanj en jezik, še 

raje pa več. Da je znanje jezikov velika prednost, se zavedajo tudi delodajalci, ki svoje 

zaposlene velikokrat pošljejo na tečaj tujega jezika, da pridejo do mednarodnega certifikata. 

Če pa ste že sami dovolj samoiniciativni in imate opravljen certifikat, vam bo to odprlo 

marsikatera vrata tako doma kot v tujini. Ko se odločate za učenje tujega jezika, premislite, 

kateri bo na vaši poklicni poti najbolj uporaben. Velika večina se odloča za angleščino, sledi 

nemščina, nato italijanščina, francoščina, španščina. Mednarodno priznani izpiti iz tujega 

jezika kot npr. certifikat ECL lahko opravite na raznih ustanovah, na izpite pa vas pripravijo v 

ECL- jezikovnih šolah ali pa se pripravite sami, s pomočjo učbenikov in računalniških 

programov. 

Ponavadi se mednarodni izpit opravlja na stopnji B2 po evropski lestvici. To je znanje na 

višjem nivoju in pomeni, da jezik zelo dobro obvladate ter se znate sporazumevati o različnih 

temah. 

1. Slušno razumevanje – stopnja B2 
 

Razumem daljše govorjenje in predavanja in sem sposoben/sposobna slediti celo bolj 

zahtevnim pogovorom, pod pogojem, da je tema dovolj splošna. Razumem večino 

televizijskih poročil in oddaj o aktualnih zadevah. Razumem večino filmov v standardnem 

jeziku. 

 

2. Bralno razumevanje – stopnja B2 
 

Berem in razumem članke in poročila, v katerih pisci zastopajo določena stališča ali poglede. 

Razumem sodobno literarno prozo. 

 

3. Govorno sporazumevanje – stopnja B2 
 

Sposoben/sposobna sem se precej tekoče in spontano izražati, tako da se brez večjih težav 

sporazumevam z rojenimi govorci. Lahko se vključim v razprave o splošnih temah in z 

utemeljitvami zagovarjam svoje stališče. Jasno in natančno znam opisati mnogo stvari s 

področij, ki me zanimajo. Razložiti znam svoj pogled na določen problem in podati prednosti 

in pomanjkljivosti različnih možnosti. 

 

4. Pisno sporočanje – stopnja B2 
 

Pisati znam jasna in natančna besedila v zvezi s številnimi temami in vprašanji, ki me 

zanimajo. Pisati znam eseje ali poročila, v katerih moram podati informacije ali zagovarjati 

oziroma zavračati določena stališča. Pisati znam pisma, v katerih moram poudariti pomen 

določenih dogodkov in izkušenj. 


