
Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet NEMŠČINA. 
 
Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili 
ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim učnim načrtom in maturitetnim katalogom za predmet 
NEMŠČINA. 
 
1. Minimalni standardi znanj 
Minimalni standardi znanj so opredeljeni pri vsakem tematskem sklopu v učnem načrtu. 
 
2. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu ocenjevalnega obdobja 
Pogoj za pozitivno oceno ob koncu ocenjevalnega obdobja so vse pozitivne pisne naloge ter opravljene 
obveznosti za tekoče ocenjevalno obdobje po dogovoru z učiteljem (ustno ocenjevanje, govorni nastopi 
…). Način popravljanja ocen pred ali po izteku prvega ocenjevalnega obdobja in pred iztekom pouka: dijak 
v skladu z roki v šolskem koledarju popravlja oceno enkrat oziroma največ dvakrat. Način in obseg 
ocenjevanja določi učitelj. 

 
3. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu pouka 
Pogoji za pozitivno oceno ob koncu pouka so vse pozitivne pisne ocene in vsaj ena pozitivna ustna ocena 
oziroma opravljene obveznosti za tekoče šolsko leto.  

 
4. Načini pridobivanja ocen  
Učitelj ocenjuje pisno in ustno v skladu s Pravili ocenjevanja znanja Gimnazije Novo mesto. 
Dijaki lahko pridobijo ocene z napovedanim ocenjevanjem pisnih nalog, ustnim spraševanjem, 
govornimi nastopi, preverjanjem tekoče snovi z delnimi ocenami, z aktivnim sodelovanjem in 
ustvarjanjem v okviru posebnih znanj, z rezultati tekmovanj. 
Ocenjevanje ustnih odgovorov je vnaprej napovedano, dijak izgubi pravico do napovedanega 
ocenjevanja v skladu s 13. členom Pravil ocenjevanja znanja Gimnazije Novo mesto (dijak ne zna 
tekoče obravnavane snovi, ne opravi domače naloge ali drugih dogovorjenih obveznosti, moti pouk, 
ne prinaša za pouk potrebnih pripomočkov, ali če se enkrat brez utemeljenih razlogov izogne 
napovedanemu ocenjevanju znanja). 
 
5. Kriteriji ocenjevanja 
Okvirne meje za vse pisne izdelke so: 

50 - 63 %   = zd.   (2) 
64 - 77 %   = db.   (3) 
78 - 89 %   = pdb. (4) 
90 - 100 % = odl.  (5) 
 

Za IMP (4. letnik) se v vsakem ocenjevalnem obdobju vpiše ena ocena k rednemu predmetu v 
redovalnico. Kriteriji za pisanje vodenega spisa in daljšega pisnega sestavka ustrezajo maturitetnim 
kriterijem. 
Kriteriji ustnega ocenjevanja pri nemščini 

 

 
OCENA 

 
VSEBINA 

 
KOMUNIKACIJA 

 
JEZIK, IZGOVORJAVA 

 
odl. 
(5) 

 

Vsebina je podana 
izčrpno in povsem 

skladno z nalogo, je 
dobro predstavljena in 

jasna, odgovori so vedno 
utemeljeni. 

Govorjenje je popolnoma 
samostojno, povezano in 
razumljivo, besedišče je 

bogato in smiselno 
uporabljeno. 

 

Jezik je izredno tekoč z 
uporabo sinonimov in 

zahtevnih struktur. 
Izgovorjava je jasna, lepa in 

pravilna. 

 Vsebina je primerna, Komunikacija je tekoča in Jezik je tekoč z uporabo 



pdb. 
(4) 

razumljiva in jasna, 
odgovori ustrezni, 

utemeljitve in primeri so 
prepričljivi. 

nalogi ustrezna, odzivanje 
dobro, odgovori kažejo 

dokaj natančno 
razumevanje. 

sinonimov, pri zahtevnejših 
strukturah je nekaj napak. 

Izgovorjava je pravilna. 

 
db. 
(3) 

Vsebina je večinoma 
primerna, razumljiva, z 

nekaj utemeljitvami, 
odgovori kratki, pretežno 

pravilni. 

Komunikacija je primerna, 
omejena na krajše povedi, 
odzivanje ustrezno, redko 

potrebna pomoč. 

Jezik je večinoma razumljiv, 
enostaven besedni zaklad, 

uporaba zahtevnejših 
struktur z napakami. 

Izgovorjava je primerna. 

 
zd. 
(2) 

Vsebina je površna in 
komaj razumljiva. 

Odgovori so včasih 
neprimerni, utemeljitve 

so slabe. 

Komunikacija je omejeno 
na krajše povedi in je 

nepovezana, pogosto je 
potrebna pomoč, težave z 

besediščem. 

Jezik ni vedno razumljiv in 
tekoč, omejen besedni 

zaklad, včasih napačna raba 
besed.Izgovorjava je 

nezanesljiva. 

 
nzd. 
(1) 

Vsebina je površna in 
nerazumljiva, odgovori so 

neprimerni, brez 
utemeljitve, ali pa dijak 

sploh ne odgovori na 
vprašanje. 

Komunikacija je 
nepovezana, odzivanje 

pomanjkljivo, potrebna je 
stalna pomoč, skromno 
besedišče, napačna raba 

besed. 

Jezik je mestoma 
nerazumljiv, veliko 

slovničnih napak, jezikovno 
znanje ne zadošča za 

komunikacijo. Izgovorjava 
je pogosto napačna. 

 
6. Preverjanje znanja 
Učitelj sproti preverja usvojeno znanje, pred ocenjevanjem pa sistematično in načrtno preverja 
doseganje učnih ciljev. 
 
7. Odstopanja 
Zaradi individualnih posebnosti dijaka oz. drugih opravičljivih razlogov je možno odstopanje od 
navedenih pravil. 
 
8. Opravljanje popravnega izpita  
 
Način opravljanja  
Vse izpite se opravlja pisno in ustno, pisni del traja od ene do dve šolski uri. Dijaki s posebnimi 
potrebami izpite opravljajo po dogovoru. 
 
8.2. Ocenjevanje  
Kriterij ocenjevanja: 70% pisno, 30% ustno. 
 
9. Opravljanje predmetnega izpita  
 
9.1 Način opravljanja 
Vse izpite se opravlja pisno in ustno, pisni del traja od ene do dve šolski uri. Dijaki s posebnimi 
potrebami izpite opravljajo po dogovoru. 
 
9.2 Ocenjevanje 
Kriterij ocenjevanja: 70% pisno, 30% ustno.  
 
10.   Opravljanje dopolnilnega izpita 
 
10.1 Način opravljanja  



Vse izpite se opravlja pisno in ustno, pisni del traja od ene do dve šolski uri. Dijaki s posebnimi 
potrebami izpite opravljajo po dogovoru. 
 
10.2 Ocenjevanje   
Kriterij ocenjevanja: 70% pisno, 30% ustno.  
 


