
 

 

MERILA IN KRITERIJI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA 

ZNANJA – SLOVENŠČINA 

 

Program: splošna gimnazija, umetniška gimnazija, predšolska vzgoja 

Šolsko leto 2016/17 

 

1. SPLOŠNA IZHODIŠČA 

Učitelj seznani dijake z načini ocenjevanja, merili in opisnimi kriteriji  ter         

načrtom ocenjevanja znanja pri uvodni uri. 

Dijake preverjamo in ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v 

srednjih šolah, v skladu s šolskimi pravili preverjanja in ocenjevanja znanja, z veljavnim učnim 

načrtom in maturitetnim izpitnim katalogom za slovenščino. 

  

Minimalni standardi znanj so tiste spretnosti in védenja, ki jih mora dijak izpolniti v posameznem 

ocenjevalnem obdobju oz. letniku; z njimi dokaže, da obvlada določeno snov in da je usvojil temeljne 

operativne cilje. 

 

 

2. OBLIKE IN NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

Znanje preverjamo in ocenjujemo pisno (naloge esejskega tipa, objektivnega tipa, razčlembe, 

kontrolne naloge …) in ustno (ustno spraševanje snovi in govorni nastopi). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. NAČRT PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 
 

Dijak pri pouku slovenščine dobi v šolskem letu v okviru celovitega ocenjevanja vsaj dve ustni oceni in 

vsaj tri pisne ocene (dve nalogi esejskega tipa in eno jezikovno). 

Načrt ocenjevanja znanja v šol. letu 2017/18 

Ocene, ki jih mora dijak pridobiti v šolskem letu: 

1. letnik predšolske vzgoje (1. a, 1. b, 1. c, 1. d) 

 najmanj dve pisni oceni iz spisa na literarno temo (šolska naloga), ena šolska naloga 

je lahko povezana z žanrsko literaturo ali splošno tematiko 

 najmanj eno pisno oceno iz nalog objektivnega tipa (pisno ocenjevanje znanja iz 

jezika) 

 najmanj dve ustni oceni  

 

2. letnik predšolske vzgoje (2. a, 2. b, 2. c, 2. d) 

 najmanj dve pisni oceni iz spisa na literarno temo (šolska naloga na  osnovi domačega 

branja v skladu z letno učno pripravo) 

 najmanj eno pisno oceno iz nalog objektivnega tipa (pisno ocenjevanje znanja iz 

jezika) 

 najmanj dve ustni oceni  

 

3. letnik predšolske vzgoje (3. a, 3. b, 3. c, 3. d) 

 najmanj dve pisni oceni iz spisa na literarno temo (šolska naloga na  osnovi domačega 

branja v skladu z letno učno pripravo, od tega eno vodeno ali samostojno 

interpretacijo) 

 najmanj eno pisno oceno iz nalog objektivnega tipa (pisno ocenjevanje znanja iz 

jezika) 

 najmanj dve ustni oceni  

 

4. letnik predšolske vzgoje (4. a, 4. b, 4. c) 

 štiri pisne ocene  

 najmanj dve ustni oceni  

 

 



 
 

GIMNAZIJA IN UMETNIŠKA GIMNAZIJA 

1. letnik gimnazije in umetniške gimnazije (1. e, 1. f, 1. g, 1. h) 

 najmanj dve pisni oceni iz spisa na literarno temo z esejskimi prvinami (šolska naloga) 

 najmanj eno pisno oceno iz nalog objektivnega tipa (pisno ocenjevanje znanja iz 

jezika) 

 najmanj dve ustni oceni  

 

2. letnik gimnazije in umetniške gimnazije (2. e, 2. f, 2. g, 2. h) 

 najmanj dve pisni oceni iz spisa na literarno temo z esejskimi prvinami (šolska naloga) 

 najmanj eno pisno oceno iz nalog objektivnega tipa (pisno ocenjevanje znanja iz 

jezika) 

 najmanj dve ustni oceni  

 

3. letnik gimnazije in umetniške gimnazije (3. e, 3. f, 3. g, 3. h) 

 najmanj dve pisni nalogi na literarno temo – šolski esej (razpravljalni esej z osnovnimi 

taksonomskimi stopnjami) 

 najmanj eno pisno oceno iz nalog objektivnega tipa (pisno ocenjevanje znanja iz 

jezika, razčlemba izhodiščnega besedila) 

 najmanj dve ustni oceni  

 

4. letnik gimnazije in umetniške gimnazije (4. e, 4. f, 4. g, 4. h) 

 dva šolska eseja (razpravljalni esej z najvišjimi taksonomskimi stopnjami, razlagalno-

interpretativni esej, po izboru dijakov) 

 dve pisni oceni iz nalog objektivnega tipa (pregledno pisno ocenjevanje znanja iz 

jezika, razčlemba izhodiščnega besedila s tvorbo besedilne vrste) 

 najmanj dve ustni oceni  

  

 

 

 

 

 



 
  

4. KRITERIJI IN OPISNA MERILA ZA OCENJEVANJE 

Pri ustnem in pisnem ocenjevanju upoštevamo naslednje meje:  

 

0—49 50—62 63—75 76—89 90—100 

nezadostno Zadostno Dobro prav dobro odlično 

 

OPISNI KRITERIJI ZA USTNO OCENJEVANJE   

OPISNI 

KRITERIJI 

ODLIČNO PRAV DOBRO DOBRO ZADOSTNO NEZADOSTNO 

Poznavanje 

učnih vsebin in 

dijakova 

samostojnost 

Dobro pozna 

učno snov in 

pravilno 

odgovarja na 

učiteljeva 

vprašanja. 

Odgovore 

samostojno 

razloži, utemelji 

in argumentira. 

Pravilno 

odgovori na 

učiteljeva 

vprašanja, 

vendar zna 

odgovore 

utemeljiti le z 

učiteljevo 

pomočjo. 

Pri razlagi in 

utemeljitvi ni 

samostojen. 

Pravilno 

odgovarja na 

učiteljeva 

vprašanja, 

vendar jih 

kljub pomoči 

ne zna 

utemeljiti in 

argumentirati. 

Kljub učiteljevi 

pomoči le 

delno 

odgovori na 

zastavljena 

vprašanja. 

Znanje je na 

ravni 

reprodukcije. 

Ne odgovarja ali 

kljub učiteljevi 

pomoči 

odgovarja 

narobe. 

Upoštevanje 

pravil knjižne 

izreke 

Dosledno se 

izraža v knjižnem 

jeziku, uporablja 

primerno in 

bogato 

besedišče. 

Pravila knjižne 

izreke skoraj 

dosledno 

upošteva, 

morebitne 

napake sproti 

popravlja. 

Pogosto se 

izraža v 

pogovornem 

jeziku, pomaga 

si z mašili, 

napake 

popravlja. 

Izraža se v 

pogovornem 

jeziku, slengu 

ali narečju, 

pomaga si z 

mašili, napak 

ne popravi. 

Izraža se v 

pogovornem 

jeziku, slengu ali 

narečju. Če se 

zmoti, napak ne 

popravi, ker se 

jih ne zaveda. 

Uporablja 

mašila. 

Dijakov prosti 

govor in 

sodelovanje v 

pogovoru 

Na vprašanja 

odgovarja 

samozavestno, 

sproščeno, 

njegov dialog je 

živahen in tekoč. 

Na vprašanja 

odgovarja 

samozavestno, 

sproščeno, 

njegov dialog je 

večinoma 

živahen in tekoč. 

Na učiteljeva 

vprašanja 

odgovarja 

nesproščeno, 

opazna je 

trema, zato 

njegov dialog 

Na učiteljeva 

vprašanja 

odgovarja 

nesproščeno, 

nejasno in 

tiho. 

Na učiteljeva 

vprašanja 

odgovarja 

nejasno, tiho, 

momlja in hiti. 

Obnašanje ni 



 
Sodeluje v 

pogovoru, 

učitelju gleda v 

oči; če se zmoti, 

se opraviči, če 

vprašanja ni 

razumel, prosi 

učitelja, da ga 

ponovi. 

Učitelju gleda v 

oči; če se zmoti, 

se opraviči, če 

vprašanja ni 

razumel, prosi 

učitelja, da ga 

ponovi. 

ni tekoč in 

živahen. 

Učitelju 

občasno gleda 

v oči; če se 

zmoti, se 

opraviči, če 

vprašanja ni 

razumel, prosi 

učitelja, da ga 

ponovi. 

Obnašanje ni 

primerno, 

tremo prikriva 

z mimiko … 

primerno, tremo 

prikriva z 

mimiko, roke v 

žepu, učitelja ne 

gleda v oči. 

 

 

1.5.1 Opisna merila za ocenjevanje literarnih spisov/šolskih esejev  

 KRITERIJI IN OPISNIKI ZA LITERARNI SPIS – 1. LETNIK 

OPISNI 

KRITERIJI 
                                              OPISNIKI 

  Odlično Prav dobro Dobro Zadostno Nezadostno 

Vsebina  Obravnavanje 

izhodiščne teme 

je zanimivo, 

prepričljivo, včasih 

izvirno. Dijak 

pristopa k njej z 

več različnih 

gledišč. Na koncu 

izpelje ustrezne 

zaključke. 

Dijak snov 

pozna in 

razume. K temi 

pristopa 

problemsko. 

Lahko se opira 

na študijsko 

gradivo in pride 

do samostojnih 

sklepov. 

Zmožen je 

zavzeti osebno 

stališče do 

obravnavane 

problematike. 

Vsebina je 

povezana z 

naslovno temo. 

Dijak snov pozna 

in razume, a so 

možne vrzeli v 

faktografskem 

znanju. Temo 

obravnava 

neproblemsko, 

prevladuje 

reprodukcija 

gradiva. 

Vrednotenje je 

le doživljajsko. 

Poskusi analize 

in primerjave so 

šibki. 

Poznavanje 

snovi je 

skromno. Gre 

le za 

obnavljanje 

vsebine knjiž. 

besedila. 

Dijakovo 

faktografsko 

znanje je sicer 

zadovoljivo, a 

je tudi precej 

nebistvenih 

podatkov. 

Med vsebino 

besedila in 

izhodiščno temo 

besedila ni 

smiselne 

povezanosti. 

Besedilo 

obravnava 

naslovno temo 

zelo 

poenostavljeno, 

poznavanje snovi 

je skromno in 

površno. Veliko je 

nebistvenih 

podatkov, ki se ne 

zahtevajo, ni pa 

relevantnih. 

  

  

Zgradba b. je 

ustrezna, včasih 

tudi izvirna. 

Besedišče je 

bogato, vsebuje 

Posamezni deli 

so izvirni (npr. 

kak domislek). 

Besedilo je 

ustrezno 

Prevladuje 

smiselna 

povezava 

odstavkov. Raba 

strok. izrazov ni 

Zunanja 

zgradba ne 

ustreza v celoti 

notranji. 

Pogoste so 

Veliko je različnih 

ali ponavljajočih 

se enakih 

pravopisnih in 

slovničnih napak. 



 

  

  

  

Jezik, zgradba, 

slog 

tudi subjektivne 

bes. zveze, ki so 

povezane z 

literarnimi 

termini. 

Jezikovnih napak 

skoraj ni. 

členjeno. 

Termini so 

ustrezno 

uporabljeni. 

Dijak obvlada 

tudi zapletene 

povedi. 

Njegovo pisno 

izražanje je 

tekoče, jasno, 

jedrnato, 

logično. 

Besedilo 

vsebuje nekaj 

lažjih 

jezikovnih 

napak. 

vedno ustrezna. 

Izražanje je v 

celoti logično. V 

besedilu so 

slovnične in 

pravopisne 

napake. 

nepotrebne 

ponovitve 

povedanega. 

Besedišče je 

revno in 

stereotipno, 

dopolnjujejo 

ga 

nerazumljeni 

ali slabo 

razumljeni 

strokovni 

izrazi. Izrazno 

na sploh zelo 

nerodno. 

Precej je 

jezikovnih 

napak, vendar 

so grobe 

napake 

redkejše od 

lažjih.  

Dijak ne obvlada 

tvorbe 

zahtevnejših 

povedi. Besedilo 

ni ne notranje 

(vsebinsko) ne 

zunanje 

(odstavki) 

ustrezno 

členjeno. 

              

 

  

KRITERIJI IN OPISNIKI ZA LITERARNI SPIS – 2. LETNIK   

OPISNI 

KRITERIJI 
OPISNIKI 

  Odlično Prav dobro Dobro Zadostno Nezadostno 

Vsebina  Obravnavanje 

izhodiščne 

teme je 

zanimivo, 

prepričljivo, 

včasih izvirno. 

Dijak pristopa k 

njej z več 

različnih 

gledišč. Na 

koncu izpelje 

ustrezne 

Dijak snov 

pozna in 

razume. K 

temi pristopa 

problemsko. 

Lahko se opira 

na študijsko 

gradivo in 

pride do 

samostojnih 

sklepov. 

Zmožen je 

zavzeti 

Vsebina je 

povezana z 

naslovno temo. 

Dijak snov pozna 

in razume, a so 

možne vrzeli v 

faktografskem 

znanju. Temo 

obravnava 

neproblemsko, 

prevladuje 

reprodukcija 

gradiva. 

Poznavanje 

snovi je 

skromno. Gre le 

za obnavljanje 

vsebine knjiž. 

besedila. 

Dijakovo 

faktografsko 

znanje je sicer 

zadovoljivo, a je 

tudi precej 

nebistvenih 

podatkov. 

Med vsebino 

besedila in 

izhodiščno temo 

besedila ni 

smiselne 

povezanosti. 

Besedilo 

obravnava 

naslovno temo 

zelo 

poenostavljeno, 

poznavanje snovi 

je skromno in 



 
zaključke. osebno 

stališče do 

obravnavane 

problematike. 

Vrednotenje je le 

doživljajsko. So 

pa tudi poskusi 

analize in 

primerjave. 

Razlaganja ni. 

Primerjava lit. 

sestavin je 

poenostavljena, 

površna. 

površno. Veliko je 

nebistvenih 

podatkov, ki se ne 

zahtevaj, ni pa 

relevantnih. 

  

  

  

  

  

Jezik, zgradba, 

slog 

Zgradba 

besedila  je 

ustrezna, včasih 

tudi izvirna. 

Besedišče je 

bogato, vsebuje 

tudi 

subjektivne 

bes. zveze, ki so 

povezane z 

literarnimi 

termini. 

Jezikovnih 

napak skoraj ni. 

Posamezni 

deli so izvirni 

(npr. kak 

domislek). 

Besedilo je 

ustrezno 

členjeno. 

Termini so 

ustrezno 

uporabljeni. 

Dijak obvlada 

tudi zapletene 

povedi. 

Njegovo pisno 

izražanje je 

tekoče, jasno, 

jedrnato, 

logično. 

Besedilo 

vsebuje nekaj 

lažjih 

jezikovnih 

napak. 

Besedilo je 

koherentno in 

ustrezno 

členjeno. 

Prevladuje 

smiselna 

povezava 

odstavkov. Raba 

strokovnih 

izrazov ni vedno 

ustrezna. 

Izražanje je v 

celoti logično. V 

besedilu so 

posamezne 

slovnične in 

pravopisne 

napake. 

Zunanja zgradba 

ne ustreza v 

celoti notranji. 

Pogoste so 

nepotrebne 

ponovitve 

povedanega. 

Besedišče je 

revno in 

stereotipno, 

dopolnjujejo ga 

nerazumljeni ali 

slabo razumljeni 

strokovni izrazi. 

Izrazno na sploh 

zelo nerodno. 

Precej je 

jezikovnih 

napak, vendar 

so grobe napake 

redkejše od 

lažjih.  

Veliko je različnih 

ali ponavljajočih 

se enakih 

pravopisnih in 

slovničnih napak. 

Dijak ne obvlada 

tvorbe 

zahtevnejših 

povedi. Besedilo 

ni ne notranje 

(vsebinsko) ne 

zunanje 

(odstavki) 

ustrezno 

členjeno. 

  

KRITERIJI IN OPISNIKI ZA SPIS – 3. LETNIK   

OPISNI 

KRITERIJI 
                                              OPISNIKI 

  Odlično Prav dobro Dobro Zadostno Nezadostno 

Vsebina  Obravnavanje 

izhodiščne teme je 

zanimivo, 

prepričljivo, včasih 

izvirno. Dijak 

pristopa k njej z več 

različnih gledišč. Na 

koncu izpelje 

ustrezne zaključke. 

Dijak snov 

pozna in 

razume. K temi 

pristopa 

problemsko. Pri 

primerjavi lit. 

prvin se lahko 

opira na 

študijsko 

Vsebina je 

povezana z 

naslovno temo. 

Dijak snov pozna 

in razume, a so 

možne vrzeli v 

faktografskem 

znanju. Temo 

obravnava 

Poznavanje snovi 

je skromno. Gre le 

za obnavljanje 

vsebine knjiž. 

besedila. Dijakovo 

faktografsko 

znanje je sicer 

zadovoljivo, a je 

tudi precej 

Med vsebino 

besedila in 

izhodiščno temo 

besedila ni 

smiselne 

povezanosti. 

Vsebina b. je bolj 

ali manj povezana 

s temo, a je 



 
Dijak obvlada 

primerjavo z 

analizo, 

sintetiziranje in 

vrednotenje. 

gradivo in pride 

do samostojnih 

sklepov. Svoje 

trditve logično 

izpeljuje. 

Zmožen je 

zavzeti osebno 

stališče do 

obravnavane 

problematike. 

neproblemsko, 

prevladuje 

reprodukcija 

gradiva. 

Vrednotenje je le 

doživljajsko. So 

pa tudi poskusi 

analize in 

primerjave. 

nebistvenih 

podatkov. 

Razlaganja ni. 

Vrednotenje je na 

ravni 

doživljajskega 

opisa. Primerjava 

lit. sestavin je 

poenostavljena, 

površna. 

kakovost 

ubeseditve na 

tako nizki ravni, 

da ne ustreza 

standardu 

zahtevanega. 

Besedilo 

obravnava 

naslovno temo 

zelo 

poenostavljeno, 

poznavanje snovi 

je skromno in 

površno. Veliko je 

nebistvenih 

podatkov, ki se ne 

zahtevajo, ni pa 

relevantnih. 

  

  

  

  

  

Jezik, zgradba, 

slog 

Besedilo je 

koherentno. 

Zgradba  je 

ustrezna, včasih 

tudi izvirna. 

Besedišče je 

bogato, vsebuje 

tudi subjektivne 

bes. zveze, ki so 

povezane z 

literarnimi termini. 

Dijak obvlada tudi 

zahtevna 

skladenjska in 

besedilotvorna 

pravila. Jezikovnih 

napak skoraj ni. 

Besedilo je 

koherentno in 

prepričljivo. 

Posamezni deli 

so izvirni (npr. 

kak domislek). 

Besedilo je 

ustrezno 

členjeno. 

Termini so 

ustrezno 

uporabljeni. 

Dijak obvlada 

tudi zapleteno 

zložene povedi. 

Njegovo pisno 

izražanje je 

tekoče, jasno, 

jedrnato, 

logično. 

Besedilo 

vsebuje lažje 

jezikovne 

napake. 

Besedilo je 

koherentno in 

ustrezno 

členjeno. 

Prevladuje 

smiselna 

povezava 

odstavkov. Raba 

strokovnih 

izrazov ni vedno 

ustrezna. 

Izražanje je v 

celoti logično. V 

besedilu so 

posamezne 

slovnične in 

pravopisne 

napake, vendar 

se težje ne 

ponavljajo. 

Zunanja zgradba 

ne ustreza v celoti 

notranji. Pogoste 

so nepotrebne 

ponovitve 

povedanega. 

Besedišče je revno 

in stereotipno, 

dopolnjujejo ga 

nerazumljeni ali 

slabo razumljeni 

strokovni izrazi. 

Izrazno na sploh 

zelo nerodno. 

Precej je 

jezikovnih napak, 

vendar so grobe 

napake redkejše 

od lažjih.  

Veliko je različnih 

ali ponavljajočih 

se enakih 

pravopisnih in 

slovničnih napak. 

Dijak ne obvlada 

tvorbe 

zahtevnejših 

povedi. Besedilo 

ni ne notranje 

(vsebinsko) ne 

zunanje (odstavki) 

ustrezno členjeno. 

              

 

 



 
  

KRITERIJI IN OPISNIKI ZA ESEJ OZ SPIS NA LIT. TEMO – 4. LETNIK  

OPISNI 

KRITERIJI 
OPISNIKI 

  Odlično Prav dobro Dobro Zadostno Nezadostno 

Vsebina  Obravnavanje izhodiščne 

teme je zanimivo, 

prepričljivo, včasih 

izvirno. Dijak pristopa k 

njej z več različnih 

gledišč. Na koncu izpelje 

ustrezne zaključke. Dijak 

obvlada primerjavo z 

analizo, sintetiziranje in 

vrednotenje. 

Dijak snov 

pozna in 

razume. K 

temi pristopa 

problemsko. 

Pri primerjavi 

lit. prvin se 

lahko opira na 

študijsko 

gradivo in 

pride do 

samostojnih 

sklepov. Svoje 

trditve logično 

izpeljuje. 

Zmožen je 

zavzeti osebno 

stališče do 

obravnavane 

problematike. 

Vsebina je 

povezana z 

naslovno 

temo. Dijak 

snov pozna in 

razume, a so 

možne vrzeli 

v 

faktografske

m znanju. 

Temo 

obravnava 

neproblem-

sko, 

prevladuje 

reprodukcija 

gradiva. 

Vrednotenje 

je le 

doživljajsko. 

So pa tudi 

poskusi 

analize in 

primerjave. 

Poznavanje snovi je 

skromno. Gre le za 

obnavljanje vsebine 

knjiž. besedila. 

Dijakovo 

faktografsko znanje 

je sicer zadovoljivo, a 

je tudi precej 

nebistvenih 

podatkov. 

Analitičnega pristopa 

z razlaganjem ni. 

Morebitno  vrednote

nje je na ravni 

doživljajskega opisa. 

Primerjava lit. 

sestavin je 

poenostavljena, 

površna. 

Med vsebino 

besedila in 

izhodiščno 

temo besedila 

ni smiselne 

povezanosti. 

Vsebina b. je 

bolj ali manj 

povezana s 

temo, a je 

kakovost 

ubeseditve na 

tako nizki 

ravni, da ne 

ustreza 

standardu 

zahtevanega. 

Besedilo 

obravnava 

naslovno temo 

zelo 

poenostavljen

o, poznavanje 

snovi je 

skromno in 

površno. 

Veliko je 

nebistvenih 

podatkov, ki se 

ne zahtevajo, 

ni pa 

relevantnih. 

  

  

Besedilo je koherentno. 

Zgradba  je ustrezna, 

včasih tudi izvirna. 

Besedišče je bogato, 

vsebuje tudi subjektivne 

bes. zveze, ki so 

Besedilo je 

koherentno in 

prepričljivo. 

Posamezni deli 

so izvirni (npr. 

kak domislek). 

Besedilo je 

koherentno 

in ustrezno 

členjeno. 

Prevladuje 

smiselna 

Zunanja zgradba ne 

ustreza v celoti 

notranji. Pogoste so 

nepotrebne 

ponovitve 

povedanega. 

Veliko je 

različnih ali 

ponavljajočih 

se enakih 

pravopisnih in 

slovničnih 



 
  

  

  

Jezik, 

zgradba, 

slog 

funkcionalno  povezane z 

literarnimi termini. Dijak 

obvlada tudi zahtevna 

skladenjska in 

besedilotvorna pravila. 

Jezikovnih napak skoraj 

ni. 

Besedilo je 

ustrezno 

členjeno. 

Termini so 

ustrezno 

uporabljeni. 

Dijak obvlada 

tudi zapleteno 

zložene 

povedi. 

Njegovo pisno 

izražanje je 

tekoče, jasno, 

jedrnato, 

logično. 

Besedilo 

vsebuje lažje 

jezikovne 

napake. 

povezava 

odstavkov. 

Raba 

strokovnih 

izrazov ni 

vedno 

ustrezna. 

Izražanje je v 

celoti logično. 

Dijak obvlada 

pravila 

nadpovedne 

skladnje. V 

besedilu so 

posamezne 

slovnične in 

pravopisne 

napake, 

vendar se 

težje ne 

ponavljajo. 

Besedišče je revno in 

stereotipno, 

dopolnjujejo ga 

nerazumljeni ali 

slabo razumljeni 

strokovni izrazi. 

Izrazno na sploh zelo 

nerodno. Precej je 

jezikovnih napak, 

vendar so grobe 

napake redkejše od 

lažjih.  

napak. Dijak ne 

obvlada tvorbe 

zahtevnejših 

povedi. 

Besedilo ni ne 

notranje 

(vsebinsko) ne 

zunanje 

(odstavki) 

ustrezno 

členjeno. 

 

 

Holistično vrednotenje: 

 

Ocena Merila 

Nezadostno Med vsebino besedila in izhodiščno témo ni smiselne povezanosti. Vsebina 

besedila je sicer bolj ali manj povezana s témo, vendar je kakovost ubeseditve 

na prenizki ravni. Besedilo obravnava naslovno témo zelo poenostavljeno, 

poznavanje snovi je skopo in površno. Veliko je napačnih in nebistvenih 

podatkov, ponavljajočih pravopisnih in slovničnih napak. Besedilo ni niti 

vsebinsko (notranja zgradba) niti zunanje (odstavki) ustrezno členjeno.  

Zadostno V besedilu prevladuje obnavljanje vsebine književnih besedil in reprodukcija 

študijskega gradiva. Besedilo je  na ravni doživljajskega opisa, analitičnega 

pristopa z razlaganjem ni. Zunanja zgradba v celoti ne ustreza notranji; pogoste 

so ponovitve že povedanega. Besedišče je skromno, precej je jezikovnih napak, 

vendar so grobe napake redkejše od lažjih.   

Dobro Vsebina besedila je povezana z naslovno témo. Pisec snov pozna in jo razume, 

vendar so v znanju opazne pomanjkljivosti. Obravnavanje téme je večinoma 

neproblemsko, prevladuje urejena reprodukcija študijskega gradiva s 

posameznimi poskusi primerjave in analize. Raba strokovnih izrazov ni povsem 

ustrezna, izražanje pa je v celoti logično. V besedilu so posamezne slovnične in 

pravopisne napake, vendar se ne ponavljajo.   



 
Ocena Merila 

Prav dobro Pisec besedila k naslovni témi pristopa problemsko, trditve logično izpeljuje in 

zavzema utemeljeno osebno stališče do obravnavane problematike. Pri pisanju 

se opira na študijsko gradivo in zmore priti do samostojnih sklepov (sinteze). 

Besedilo je koherentno, prepričljivo in kompozicijsko ustrezno členjeno. 

Strokovni izrazi so večinoma ustrezno rabljeni, izražanje je tekoče, jasno in 

jedrnato, opaznih je le nekaj lažjih pravopisnih napak.  

Odlično Obravnavanje izhodiščne téme je prepričljivo, zrelo, zanimivo, včasih tudi 

izvirno. Pisec uspešno združuje analizo, sintezo in vrednotenje, k témi pristopa 

večplastno, izpeljuje ustrezne zaključke, obvlada tudi skladenjska in 

besedotvorna pravila. Besedilo je koherentno, jezikovnih napak skoraj ni.   

 

 

1.5.2 Opisna merila za ustno ocenjevanje 

NEZADOSTNO 

Dijak sploh ne odgovarja.  

Odgovarja mimo vsebine vprašanja in mimo pričakovanih odgovorov, kljub opozorilom.  

Odgovarja deloma ustrezno, vendar nepovezano, s številnimi jezikovnimi napakami, navede nekaj 

pravilnih podatkov, vendar zgreši bistvo. 

 

ZADOSTNO 

Dijak samo skopo reproducira snov, navede nekaj bistvenih podatkov. Podrobnosti ni. Snov razume 

samo delno. Zna samo toliko, da nekoliko izkoristi učiteljevo pomoč.  

Odgovori so polni jezikovnih napak.  

Ob pomoči uspe odgovoriti, vendar poenostavljeno, površno. 

 

DOBRO 

Reproducira snov, povzema z lastnimi besedami, primeri so iz učbenika ali učiteljeve razlage. Snov 

pozna in razume, a v znanju so vrzeli. Zmore le enostavnejše primerjave in analize. Zna dobro 

izkoristiti učiteljevo pomoč. Raba strokovnih izrazov je samo delno ustrezna, izražanje je logično. 

Jezikovne napake so občasne. Včasih se sam popravi. 

 

PRAV DOBRO 

Odgovarja večinoma samostojno. Podvprašanja takoj izkoristi za dodatno osvetlitev problema. 

Poskuša se opredeliti. Reprodukcija snovi je natančna. Navaja lastne primere. Je zanesljiv, tudi v rabi 

terminov. Razlaga je večinoma samostojna. Izraža se tekoče, logično, jedrnato. Napravi samo nekaj 

jezikovnih napak. To večinoma sam popravi.  

 



 
 

ODLIČNO 

Odgovarja jasno, zanesljivo. Vprašanje je samo izhodišče za samostojno posredovanje snovi oziroma  

pogovor z učiteljem. Išče izvirne rešitve. Obvlada primerjavo z analizo, sintezo in vrednotenjem. 

Govori pravilno, morda v knjižnem pogovornem jeziku. Skladnja je zahtevnejša, pravilno rabi termine. 

Jezikovnih napak skoraj ni.  

 

1.5.3 Opisna merila za ocenjevanje pripravljenega govornega nastopa  

  

OPISNI KRITERIJI ZA GOVORNI NASTOP  

OPISNI KRITERIJI ODLIČNO PRAV DOBRO DOBRO ZADOSTNO 

Upoštevanje 

značilnosti 

besedilne vrste 

Upošteva vse 

tipične značilnosti 

izbrane besedilne 

vrste. Besedilo 

smiselno členi na 

manjše enote in ga 

nadgradi z 

zahtevnejšimi 

sestavinami. 

Upošteva vse 

tipične značilnosti 

besedilne vrste. 

Besedilo smiselno 

členi na manjše 

enote. 

Upošteva le 

temeljne 

značilnosti 

besedilne vrste. 

Besedila večinoma 

ne členi na 

smiselne enote. 

Upošteva samo 

nekatere 

značilnosti izbrane 

besedilne vrste, v 

govorni nastop 

vpleta značilnosti 

drugih besedilnih 

vrst. 

Pomenska in 

naklonska sestava 

besedila 

Temo besedila 

predstavi jedrnato 

in natančno ter jo 

ustrezno logično, 

jasno in prepričljivo 

razvije. Učinkovito 

upošteva vsa merila 

besedilnosti. 

Stališča utemeljuje 

prepričljivo, izvirno 

Temo besedila 

predstavi jedrnato 

in ne presplošno ter 

jo logično in jasno 

razvije. Upošteva 

vsa merila 

besedilnosti. 

Stališča utemeljuje 

z argumenti iz 

različnih virov. 

Temo besedila 

pozna in predstavi z 

bistvenimi podatki, 

a je pri tem 

presplošen ali 

preveč podroben. 

Merila besedilnosti 

so prepoznavna. 

Stališča navaja, a jih 

večinoma ne 

utemeljuje. 

Temo besedila 

predstavi z 

nekaterimi 

bistvenimi podatki, 

merila besedilnosti 

niso v celoti 

upoštevana. Stališč 

večinoma ne 

navaja. 

Upoštevanje 

značilnosti 

slušnega 

prenosnika 

Govori prosto, 

razločno, 

razumljivo, naravno 

in tekoče. 

Učinkovito in 

primerno uporablja 

slikovno gradivo in 

vidne spremljevalce 

Govori prosto, 

razločno, 

razumljivo in 

tekoče. Učinkovito 

uporablja slikovne 

pripomočke in 

ohranja stik s 

poslušalci. 

Govori prosto in 

večinoma razločno 

in naravno, a ne 

popolnoma tekoče. 

Raba slikovnega 

gradiva je še 

sprejemljiva. 

Deloma upošteva 

Pri govorjenju si 

pomaga z 

zapisanim 

besedilom; govori 

manj razločno ali 

nenaravno. Pri 

predstavitvi ne 

uporablja 
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govorjenja. Ohranja 

stik s poslušalci in 

spremlja njihov 

odziv. Upošteva 

časovno omejitev 

govornega nastopa. 

Upošteva časovno 

omejitev govornega 

nastopa. 

časovno omejitev 

govornega nastopa. 

slikovnega gradiva 

in večinoma ne 

upošteva časovne 

omejitve govornega 

nastopa. 

Jezikovna 
pravilnost  
in ustreznost 

Govori knjižno, 

uporablja primerno 

in bogato 

besedišče, pravilne 

besedne oblike in 

primerno zgradbo 

povedi. Učinkovito 

upošteva ustrezna 

sredstva 

medpovednega 

navezovanja. 

Govori knjižno, 

uporablja primerno 

besedišče, pravilne 

besedne oblike in 

besedilu primerno 

zgradbo povedi. 

Upošteva ustrezna 

sredstva 

medpovednega 

povezovanja. 

Govori knjižno, 

uporablja 

primerno, a 

skromnejše 

besedišče. Raba 

besednih oblik in 

zgradba povedi sta 

sprejemljivi, a ne 

brez 

pomanjkljivosti. 

Govori knjižno, 

izražanje pa je 

okorno in skopo 

zaradi skromnega 

obsega besedišča in 

ponavljanja 

skladenjskih 

vzorcev. V besedilu 

so opazne slovnične 

in pravorečne 

napake. 

Nejezikovna 
(nebesedna) 
govorna realizacija 

Mimika in kretnje 

so ustrezne, deluje 

urejeno, 

dinamično, pazi na 

gibe rok in nog. 

Kaže zavzetost in 

navdušenje nad 

temo in svojimi 

ugotovitvami. 

Mimika in kretnje 

so večinoma 

ustrezne, deluje 

umirjeno, ne togo, 

večinoma pazi na 

gibe rok in nog, 

kaže dobro 

pripravljenost na 

nastop. 

Mimika in kretnje 

so delno ustrezne, 

a še sprejemljive, 

gibi rok in nog 

odražajo zadrego in 

le delno 

pripravljenost na 

nastop. 

Mimika in kretnje 

večinoma niso 

ustrezne, je 

nemiren ali tog 

(prestopanje, 

nemirne roke, roke 

v žepu, stanje kot 

kip), pogled upira  v 

tla ali zre v daljavo, 

kaže le delno 

pripravljenost na 

nastop. 

* Op.: Če kandidat/-ka bere, je govorni nastop ocenjen nezadostno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. POPRAVLJANJE OCEN MED POUKOM 
Meja za ponavljanje pisne naloge: 

V skladu z dopolnjenim pravilnikom o ocenjevanju znanja razveljavimo pisno nalogo, če je več kot 40 

% nalog ocenjenih negativno. Če je negativno ocenjenih pisnih izdelkov več, kot je določeno s 

šolskimi pravili ocenjevanje znanja, se pisanje enkrat ponovi, vpišeta pa se obe oceni. Pozitivno 

ocenjeni dijaki niso dolžni pisati še enkrat, razen če tako želijo. Tudi v tem primeru se vpišeta obe 

oceni.  

Popravljanje nezadostnih ocen (načini in kriteriji) 

Nezadostne ocene se popravlja pisno ali ustno po dogovoru z dijaki in v skladu z načrtom ocenjevanja 

znanja. Kriteriji so enaki kot pri rednem ocenjevanju. Dijak popravlja pisno nezadostno oceno skupaj z 

dijaki, ki so bili na dan prvega pisnega ocenjevanja odsotni. Dodatno možnost popravljanja negativne 

ocene imajo pred koncem ocenjevalnega obdobja v skladu s šolskimi pravili ocenjevanja znanja. 

Dijak, ki v prvem ocenjevalnem obdobju ne izpolni vseh obveznosti, ima možnost, da po ocenjevalni 

konferenci v dogovorjenem roku oceno popravi. 

Minimalni standardi in načrti ocenjevanja znanja so objavljeni na šolski spletni strani. 

6. OBLIKOVANJE ZAKLJUČNE OCENE 

Pri oblikovanju zaključne ocene se upošteva pridobljene ocene iz obeh ocenjevalnih obdobij. Za 

pozitivno zaključeno oceno mora imeti dijak pozitivno ocenjeni obe ocenjevalni obdobji. Če je v 

konferenčnem obdobju pridobil pozitivno oceno samo z izdelkom (referat, seminarska naloga) ali 

govornim nastopom, ni zadostil minimalnemu standardu. Ocene so enakovredne (pozitivno mora biti 

ocenjen iz nalog esejskega tipa, jezika in ustnega ocenjevanja znanja). 

7. IZVEDBA POPRAVNIH, PREDMETNIH, DOPOLNILNIH IZPITOV 

Dijak opravlja popravni, predmetni ali dopolnilni izpit pisno in ustno. Pisni del izpita traja 90 minut. 

Pisni del izpita predstavlja 50 % končne ocene in ustni del 50 %. Dijak doseže pozitivno oceno, če (v 

obeh delih izpita skupaj) doseže najmanj 50 % možnih točk. 

Če je bil dijak v ocenjevalnem obdobju neocenjen, opravlja dopolnilni izpit le iz snovi tega obdobja. 

Če pridobi pozitivno oceno, učitelj oblikuje končno oceno iz vseh ocen, pridobljenih v šolskem letu. 

Če je ocenjen negativno, je končna ocena negativna. 

 

Ljubljana, 29. avgust 2016                           Za aktiv slovenistk: Barbara B. Trampuš 

   


