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MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE  za šolsko leto 2016/17 
    
 

TUJI JEZIKI – SPLOŠNA GIMNAZIJA, UMETNIŠKA GIMNAZIJA, PREDŠOLSKA VZGOJA 
 
 
             1.   Splošna izhodišča: 

Dolžnost dijakov je, da redno in točno obiskujejo pouk, pri pouku sodelujejo, pišejo 
zapiske. 
K pouku redno prinašajo učbenik, delovni zvezek in zvezek, ki so obvezni učni 
pripomočki. 
  
 
2.   Oblike in načini  ocenjevanja znanja 
Ocenjevanje je pisno in ustno, v skladu s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju 
znanja in v dogovoru z učiteljem. 
Pisno ocenjevanje znanja je napovedano na začetku posameznega ocenjevalnega 
obdobja in vnešeno v mrežni načrt pisnih ocenjevanj, ki je določeno v LDN za 
posamezni tuji jezik,  program in letnik. 
 
 
Ustno ocenjevanje znanja poteka v dogovoru s profesorjem in poteka enkrat v 
ocenjevalnem obdobju (napovedano).  
Pravica do napovedanega ocenjevanja se ukine:  

                    -  dijaka, ki je izostal samo od ure, ko je bil napovedan za ustno ocenjevanje, lahko  
                       učitelj nenapovedano ustno ceni kadarkoli do konca ocenjevalnega obdobja.     

            l  
-  dijaku, ki v ocenjevalnem obdobju ne napiše 3 domačih nalog, se ukine  
    napovedano ustno ocenjevanje.  
 
-  če učitelj ugotovi, da se dijaki razreda (trije ali več) ne držijo dogovora glede  
    napovedanega ustnega ocenjevanja, ga lahko ukine za celotni oddelek in o tem 
    obvesti razrednika, dijake in ravnatelja.  
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                          ŠTEVILO PISNIH IN USTNIH OCENJEVANJ ZNANJA 

 

ŠOLSKO LETO 2016/2017 

 

 

ANGLEŠČINA – PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 Pisno ocenjevanje znanja Ustno ocenjevanje znanja 

1. Letnik 3 pisna ocenjevanja v 
šolskem letu  

2 ustni oceni v šolskem letu 

2. Letnik 3 pisna ocenjevanja v 
šolskem letu 

2 ustni oceni v šolskem letu 

3. Letnik 3 pisna ocenjevanja v 
šolskem letu 

2 ustni oceni v šolskem letu 

4. Letnik 3 pisna ocenjevanja v 
šolskem letu 

2 ustni oceni v šolskem letu 

 

ANGLEŠČINA – GIMNAZIJA in UMETNIŠKA GIMNAZIJA 

 

 Pisno ocenjevanje znanja Ustno ocenjevanje znanja 

1. Letnik 3 pisna ocenjevanja v 
šolskem letu 

2 ustni oceni v šolskem letu 

2. Letnik 3 pisna ocenjevanja v 
šolskem letu 

2 ustni oceni v šolskem letu 

3. Letnik 3 pisna ocenjevanja v 
šolskem letu 

2 ustni oceni v šolskem letu 

4. Letnik 4 pisna ocenjevanja v 
šolskem letu 

2 ustni oceni v šolskem letu 

Matura – višji nivo 2 pisni ocenjevanji v šolskem 
letu 

 

 

NEMŠČINA – GIMNAZIJA 105 UR LETNO 

 

Nemščina – Gimnazija 105 ur letno 

1. Letnik 4 pisna ocenjevanja  v šolskem letu 
2 ustni oceni v šolskem letu 

2. Letnik 4 pisna ocenjevanja v šolskem letu 
2 ustni oceni v šolskem letu 

3. Letnik 4 pisna ocenjevanja v šolskem letu 
2 ustni oceni v šolskem letu 

4. Letnik 4 pisna ocenjavanja v šolskem letu 
2 ustni oceni v šolskme letu 
 

5. 4. LETNIK – MATURA 2 pisni ocenjevanji znanja v šolskem letu 
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– 70 UR LETNO 1 ustna ocena v šolskem letu 

 

 

 

NEMŠČINA – UMETNIŠKA GIMNAZIJA 

 

Nemščina – Umetniška 
gimnazija 

 

1. letnik  
70 UR LETNO 

3 pisna ocenjevanja v šolskem letu 
2 ustni oceni v šolskem letu 

2. letnik  
105 UR LETNO 

4 pisna ocenjavanja v šolskem letu 
2 ustni oceni v šolskem letu 

3. letnik  
105 UR LETNO 

4 pisna ocenjevanja v šolskem letu 
2 ustni oceni v šolskem letu 

4. letnik   
70 UR LETNO 

3 pisna ocenjevanja v šolskem letu 
2 ustni oceni v šolskem letu 
 

5. letnik  MATURA   
70 UR LETNO 

2 pisni ocenjevanji v šolskem letu 
1 ustna ocena v šolskem letu 

 

NEMŠČINA – TUJI JEZIK ZA OTROKE – PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

        3. letnik 1 pisno ocenjevanje v šolskem letu 
 

FRANCOŠČINA - UMETNIŠKA GIMNAZIJA 

 

FRANCOŠČINA –  
GIMNANZIJA 

 

1. letnik  
70 UR LETNO 

3 pisna ocenjevanja v šolskem letu 
2 ustni oceni v šolskem letu 

2. letnik  
105 UR LETNO 

4 pisna ocenjevanja v šolskem letu 
2 ustni oceni v šolskem letu 

3. letnik  
105 UR LETNO 

4 pisna ocenjevanja v šolskem letu 
2 ustni oceni v šolskem letu 

4. letnik   
70 UR LETNO 

3 pisna ocenjevanja v šolskem letu 
2 ustni oceni v šolskem letu 

Matura  
70 ur letno 

2 pisni ocenjevanji znanja v šolskem letu 
1 ustna ocena v šolskem letu 

 
 

 

ŠPANŠČINA – GIMNAZIJA 

 

 Pisno ocenjevanje znanja Ustno ocenjevanje znanja 

1. letnik (105 ur letno) 4 pisna ocenjevanja znanja v 2 ustni oceni v šolskem letu 
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šolskem letu 

2. letnik (105  ur letno) 4 pisna ocenjevanja znanja v 
šolskem letu 

2 ustni oceni v šolskem letu 

3. letnik 4 pisna ocenjevanja znanja v 
šolskem letu 

2 ustni oceni v šolskem letu 

4. letnik 4 pisna ocenjevanja znanja v 
šolskem letu 

2 ustni oceni v šolskem letu 

PRIPRAVA NA 
MATURO (70 ur 
letno) 

6 pisnih ocenjevanj znanja v 
šolskem letu 

2 ustni oceni v šolskem letu 

 

 

 

ŠPANŠČINA – UMETNIŠKA GIMNAZIJA 

 

 Pisno ocenjevanje znanja Ustno ocenjevanje znanja 

1. letnik (70 ur letno) 3 pisna ocenvanje znanja v 
šolskem letu 

2 ustni oceni v šolskem letu 

2. letnik (105 ur letno) 4 pisna ocenjevanja znanja v 
šolskem letu 

2 ustni oceni v šolskem letu 

3. letnik (105 ur letno) 4 pisna ocenjevanja znanja v 
šolskem letu 

2 ustni oceni v šolskem letu 

4. letnik (70 ur letno) 3 pisna ocenjevanja znanja v 
šolskem letu 

2 ustni oceni v šolskem letu 

 

 

 

 

 

 
 

              Druge oblike ocenjevanja: 
Dijaki lahko pridobijo oceno tudi iz dodatnih aktivnosti pri pouku, ti. praktičnih 
prispevkov (govorni nastop, referati, izdelava PPT-predstavitve, kreativno pisanje, 
seminarske naloge, projektne naloge, domača branja).  
Z oceno odlično (5) lahko profesor nagradi dijake ob dosežkih na državnem nivoju na 
raznih literarnih natečajih, tekmovanjih, kvizih.  
Po predhodni napovedi profesor lahko oceni tudi njihove domače izdelke (sestavke, 
spise, dialoge, …) ter preveri in oceni znanje krajših učnih enot (besedišče, slovnica).  
 
 
 
 

3. Načrt ocenjevanja znanja 
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Dijak v šolskem letu pridobi  pisne in ustne ocene. Dijak lahko pridobi tudi ocene iz 
praktičnih prispevkov. 
 
Pisno ocenjevanje znanja je napovedano na začetku posameznega ocenjevalnega 
obdobja in je vnešeno v mrežni načrt pisnih ocenjevanj. 
 

Pisno ocenjevanje znanja je napovedano na začetku posameznega ocenjevalnega 
obdobja in vnešeno v mrežni načrt pisnih ocenjevanj, ki je določeno v LDN za 
posamezni tuji jezik,  program in letnik. 

 
 

 
4. Kriteriji in opisna merila za ocenjevanje 

4.1. Merska lestvica za pisne preizkuse znanja: 
                                                         0 - 49%        - nezadostno 
                                                                           50 - 64%      - zadostno 
                                                                           65 - 79%      - dobro 
                                                                           80 - 89%      - prav dobro 

90 - 100%  - odlično 

   
 
      4.2 Opisna merila za ocenjevanje (ustno ocenjevanje in vrednotenje praktičnih   
             prispevkov): 
 

ZA OCENO ZADOSTNO MORA DIJAK:  
 uporabljati smiselne besedne zveze ali / in enostavčne povedi, s katerimi zna opisati, 

kje živi, ljudi, ki jih  pozna,  predstavi svojo družino in druge ljudi, življenjske pogoje in 
šolo, teme obravnavane pri pouku in teme, ki jih je moral napisati v okviru domačih 
nalog. 

 se preprosto pogovarjati, če je sogovornik pripravljen svoje izjave ponoviti počasneje 
ali jih pojasniti in če mu je pripravljen pomagati.       

 v krajših družabnih pogovorih se ustrezno odzivati, čeprav ponavadi ne razume dovolj, 
da bi se samostojno pogovarjal ali prevzel pobudo.  

 pri komunikaciji se večinoma odziva na sogovorčeve vzpodbude in zelo pomanjkljivo 
izrazi svoja stališča.  

 razumeti posamezna pogosto rabljena pojmovanja, besede in preproste povedi. 
 ob poslušanju besedil v tujem jeziku povzeti bistvo / glavno idejo besedila z uporabo 

osnovnega besedišča z osnovnimi slovničnimi strukturami in enostavčnimi povedmi 
 pisati kratka preprosta sporočila (npr. razglednica). 
 pisati  zelo preprosta osebna pisma. 

 
 
ZA OCENO DOBRO MORA DIJAK: 

 tvoriti preproste povedi iz besednih zvez, s katerimi lahko opiše svoje izkušnje in 
dogodke, sanje, želje in ambicije. 
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 pripovedovati zgodbo ali obnoviti vsebino knjige, filma in opisati svoje odzive, pri 
čemer občasno uporablja posamezne zapletene slovnične strukture. 

 razumeti besedila, katerih jezik je pretežno vsakdanji ali povezan z življenjem 
mladostnika. 

 razumeti daljše govorjenje in biti sposoben slediti celo bolj zahtevnim pogovorom, 
pod pogojem, da je tema dovolj splošna.  

 ob poslušanju besedil v tujem jeziku povzeti / razumeti bistvo / glavno idejo besedila, 
pri čemer deloma uporablja tudi zahtevnejše besedišče z osnovnimi slovničnimi 
strukturami. 

 pri govorjenju in pisanju večinoma uporablja osnovne slovnične strukture, s 
posameznimi primeri kompleksnejših in povezane z osnovnimi vezniki, pri čemer 
svoja stališča delno podkrepi z argumenti. 

 pisati povezana besedila v zvezi s splošnimi temami ali temami s področja osebnega 
zanimanja.  
 
 

 
ZA OCENO PRAV DOBRO MORA DIJAK: 

 tvoriti jasna, slogovno dobra besedila in obširneje izraziti svoja stališča. V pismih, 
esejih ali poročilih zna natančno razložiti zahtevane vsebine in pri tem primerno 
poudariti tista dejstva, ki se mu zdijo najpomembnejša. 

 oblikovati različne vrste besedil. 
 jasno in natančno opisati zahtevane vsebine, pri tem smiselno povezati tematske 

točke, razviti in poudariti posamezne vidike ter napraviti ustrezen zaključek. 
 tekoče in naravno izražati, ne da bi pri tem preveč očitno iskal primerne izraze. 
 uporabljati jezik učinkovito in prilagodljivo. 
 natančno izražati svoje misli in poglede ter svoj prispevek spretno povezovati s 

prispevki drugih. 
 razumeti dolga zahtevna besedila z veliko podatki. 
 razumeti daljše govorjenje ali avdio-vizualni posnetek v standardnem tujem jeziku. 

 
 
ZA OCENO ODLIČNO MORA DIJAK: 

 tvoriti jasna, tekoča, slogovno primerna besedila z uporabo raznolikega (bogatega) 
besedišča.  

 tekoče podajati daljše opise ali razlage. 
 sestaviti besedila z zahtevnejšo vsebino, ki imajo logično zgradbo z uporabo 

kompleksnejših povedi in zahtevnejših slovničnih struktur.  
 z lahkoto brati vse vrste zapisanih besedil. 
 nima nobenih težav pri razumevanju jezika, govorjenega v živo ali posredovanega 

prek medijev. 
 pisati povzetke, kritike, poročila.  
 nima večjih težav pri poslušanju govorjenih različic standardnega tujega jezika. 
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 ob poslušanju avdio-vizualnih posnetkov zna dopolniti, zapolniti prazne prostore v 
tekstu, povzeti bistvo slišanega, utemeljiti svoje mnenje v povezavi s temo  posnetka  
in sklepati o pomenu neznanih besed na podlagi že znanega.  

 zna v tujem jeziku ustno opisati ter razložiti predpisana umetnostna besedila. 
 pozna celovito umetnostno besedilo v samostojnem pisnem sestavku z ustreznim 

opisom ter s predstavitvijo lastnega mnenja.  
 
 

5. Popravljanje ocen med poukom  
Popravljanje negativnih ocen znotraj ocenjevalnega obdobja se izvede zgolj enkrat 
pred zaključkom ocenjevalnega obdobja. Pisno oceno dijak popravlja pisno. Ustno 
oceno dijak popravlja ustno.  

             Če ima dijak prvo ocenjevalno obdobje zaključeno negativno, ima dvakrat možnost  
             popravljanja ocene, praviloma prvič v mesecu februarju in drugič v mesecu aprilu. 
              
             6. Oblikovanje zaključne ocene 

Končna ocena je sestavljena iz vseh ocen, ki jih dijak pridobi v šolskem letu. Vse 
pridobljene ocene so enakovredne. 
Če je dijak med dvema pozitivnima ocenama, se pri oblikovanju zaključne ocene 
upošteva tudi odnos do predmeta, ki se kaže v sodelovanju pri učnem procesu, 
prinašanju učnih pripomočkov k pouku in pisanju domačih nalog. 
Če je dijak ob zaključku pouka ocenjen negativno, opravlja popravni izpit v junijskem 
in / ali avgustovskem izpitnem roku.  

 
 
7. Izvedba popravnih, predmetnih, diferencialnih izpitov / način izvedbe 
 

Vrsta   Kriteriji 

Popravni izpit Izpit je sestavljen iz dveh delov – pisnega in ustnega, pri čemer 
velja razmerje: 50 % pisni in 50 % ustni del. Na izpitu se preverja 
znanje učne snovi celega leta, ne glede na to, katero in koliko 
ocenjevalnih obdobij je bil dijak ocenjen negativno. Ocenjevalna 
lestvica je enaka kriterijem za pisne naloge. 

Predmetni izpit Predmetni izpit opravlja dijak, ki hitreje napreduje, izboljšuje 
končno oceno ali se želi vpisati v drug izobraževalni program. Izpit 
opravlja pisno in ustno. 
Dijak se individualno dogovori z učiteljem o obsegu in vsebini 
izpita. 

Dopolnilni izpit Dijak se individualno dogovori z učiteljem o obsegu in vsebini 
izpita. Izpit je sestavljen iz dveh delov – pisnega in ustnega, pri 
čemer velja razmerje: 50 % pisni in 50 % ustni del. 

Diferencialni izpit  Izpit je sestavljen iz dveh delov – pisnega in ustnega, pri čemer 
velja razmerje: 50 % pisni in 50 % ustni del. Na izpitu se preverja 
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znanje učne snovi celega leta.  

 
 
Merila in kriteriji za ocenjevanje so bili usklajeni in sprejeti  
na sestanku aktiva, dne 23. 8. 2016. 
 
Barbara Šulc, vodja aktiva učiteljev tujih jezikov 
prof. angleščine 
 
 
 
 
 


