
 

 
 

Lestvica Cambridge English (Cambridge English Scale) 
 

 
Legenda: 
Basic user = Osnovni uporabnik 
Independent user = Samostojni uporabnik 
Proficient user = Usposobljeni uporabnik 
 

Grade = Ocena 
Pass = Opravljeno 
Merit = Dobro 
Distinction = Odlično 

  
Lestvica Cambridge English zajema ocene, s 
katerimi so prikazane točke, ki jih kandidati 
dosežejo na izpitih Cambridge English. Nove, 
številčne  ocene nadomeščajo profil 
kandidatov in standardizirane ocene, medtem 
ko stopenjske črkovne ocene A, B in C ter 
uvrstitev v Skupni evropski referenčni okvir za 
jezike (CEFR) ostajajo.  Številčne ocene 
omogočajo jasno primerjavo izpitov med sabo 
in glede na evropski okvir.  
 
Za izpite Cambridge English: First, First for 
Schools, Advanced in Proficiency so ocene 
navedene v skladu z omenjeno lestvico od 
januarja 2015. Izpiti Cambridge English: Key, 
Key for Schools, Preliminary, Preliminary for 
Schools in Business Certificates so na lestvico 
uvrščeni od februarja 2016.  
 
 
Rezultati kandidatov  
 

Kandidati bodo še vedno prejeli obvestilo o 
rezultatih in potrdilo o opravljenem izpitu. Na 
obeh bodo navedene:  
 
• številčne ocene v skladu z lestvico 

Cambridge English za vse štiri spretnosti 
(bralno in slušno razumevanje ter ustno in 
pisno izražanje) ter rabo besedišča in 
slovnice (Use of English) pri izpitih, ki 
vključujejo ta del *  

• skupna ocena za celoten izpit v skladu z 
lestvico Cambridge English  

• črkovna ocena za celoten izpit  
• stopnja CEFR za celoten izpit  
 
Poleg tega je na potrdilu navedena raven v 
skladu nacionalnim britanskim okvirom 
kvalifikacij (National Qualifications Framework 
– NQF). 
 
Določanje ocen v skladu z lestvico 
Cambridge English  



 

 
 

 
Pri vseh izpitih razen Cambridge English: Key 
in Key for Schools* se ocenjuje vsak del izpita 
– bralno razumevanje, pisno izražanje, slušno 
razumevanje in ustno izražanje. Nekateri izpiti 
imajo tudi del Use of English, ki preverja rabo 
besedišča in slovnice ter se ocenjuje posebej.  
 
Skupna ocena je povprečje točk, doseženih na 
posameznih delih. Pri izpitu Cambridge 
English: Key se ocena testa iz pisanja in branja 
podvoji, saj se v tem delu preverjata dve 
spretnosti.  
 
Za črkovne ocene in ravni CEFR je določen 
razpon na lestvici Cambridge English. Na 
primer, rezultat 195 na lestvici Cambridge 
English Scale za izpit Cambridge English: 
Advanced predstavlja oceno B in pomeni, da je 
znanje kandidata na ravni C1.  
 
Primerjava ocen med izpiti 
  
Lestvica Cambridge English predstavlja 
dosežke glede na širši razpon jezikovne 
spretnosti kot kateri koli drug izpit. Vsak izpit 
zavzema del lestvice.  
 
Čeprav so izpiti Cambridge English zasnovani 
glede na določeno raven znanja (na primer, 
izpit Cambridge English: First za raven B2), se 
zahtevano znanje do določene mere prekriva s 
sosednjima izpitoma. Nova lestvica Cambridge 
English Scale jasno prikazuje, kako se znanje, 
zahtevano na različnih izpitih, prekriva, in kako 
se točke, dosežene na enem izpitu, primerjajo 
s točkami na drugem. 
 
Diagram desno kaže, da bi kandidat, ki doseže 
182 točk na izpitu Cambridge English: First, na 
izpitu Cambridge English: Advanced dosegel 
podobno število točk. 
 
Posamezen izpit zajema:  
• od 82 do 150 točk na izpitu Cambridge 

English: Key  
• od 102 do 170 točk na izpitu Cambridge 

English: Preliminary  
• od 122 do 190 točk na izpitu Cambridge 

English: First  
• od 142 do 210 točk na izpitu Cambridge 

English: Advanced  
• od 162 do 230 točk na izpitu Cambridge 

English: Proficiency  
• od 102 do 170 točk na izpitu Cambridge 

English: Business Preliminary  

• od 122 do 190 točk na izpitu Cambridge 
English: Business Vantage  

• od 142 do 210 točk na izpitu Cambridge 
English: Business Higher.  

 
Po večletnih obširnih raziskavah smo 
prepričani,  da imajo kandidati, ki dosežejo 
podobno število točk v skladu z lestvico  
Cambridge English Scale na različnih izpitih, 
približno enako raven znanja. Uskladitev 
izpitov je sestavni del snovanja izpitov in 
ocenjevalnih lestvic, s katerimi ugotavljamo 
uspešnost kandidatov.   
 
Primer uporabe lestvice  
Primer spodaj kaže razmerje med ravnmi 
CEFR, lestvico Cambridge English Scale in 
črkovnimi ocenami, doseženimi na izpitu 
Cambridge English: Advanced. 

 
 
 
 

 



 

 
 

Kandidat, ki doseže med  200 in  210 točk, bo 
ocenjen z oceno A in prejel potrdilo o 
opravljenem izpitu 
 
Cambridge English: Advanced, kjer bo 
navedeno, da izkazuje znanje na ravni C2. 
Najvišje  skupno število točk na izpitu 
Cambridge English: Advanced je 210. 
 
Kandidati, ki osvojijo med 193 in 199 točk, 
prejmejo oceno B. Tisti, ki prejmejo od 180 do 
192 točk, pa do ocenjeni s C. Oboji prejmejo 

potrdilo Cambridge English: Advanced, da so 
dosegli raven C1. 
 
Kandidati, ki osvojijo med 160 in 179 točk, 
prejmejo potrdilo Cambridge English, da 
izkazujejo znanje na ravni 
B2. 
 
Kandidati, ki osvojijo med  142 in 159 točk, ne 
prejmejo potrdila, temveč je na spričevalu 
samo navedene točke glede na lestvico 
Cambridge English Scale. 

 
*Pri izpitih Cambridge English: Key in Key for School so navedene tri ocene, po ena za vsak del izpita (bralno razumevanje, pisno izražanje in ustno 
izražanje). 

 
 
 


