
Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet ANGLEŠČINA. 

  

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 ANGLEŠČINA. 

  

1. Minimalni standardi znanj 

Minimalni standardi - ob koncu 1. letnika gimnazije 

SLUŠNO RAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  

Vrste besedil Kratka, počasi in zelo razločno govorjena ter zelo jasno in enostavno 
strukturirana. 

Vrsta angleščine in 
hitrost govora 

Standardna posneta govorjena besedila ob počasni hitrosti in počasen, 
zelo jasen govor govorcev v živo z razločno izgovarjavo. 

Okoliščine Pretežno razume bistvo sporočila v njemu znanih ali predvidljivih 
okoliščinah z domačimi govorci. 

Teme in konkretnost 
vsebine 

Razume konkretna govorna besedila, ki so povezana z njegovim 
osebnim družbeno kulturnim okoljem in povezana z njegovim 
predhodnim vedenjem. 

Naloge in dejavnosti Dokaj uspešno rešuje enostavne, njemu znane naloge slušnega 
razumevanja. 

Slušne strategije Prepozna večino ključnih besed, večinoma se ustrezno osredinja na 
zahteve enostavnih nalog, sklepa o bistvu slišanega.  

Zmožnosti slušnega 
razumevanja 

Ob pomoči učitelja izlušči bistvo besedila in poišče del zahtevanih 
podatkov. 

Pragmatični in 
strateški dejavniki 

Okvirno razume bistvo ideje oziroma problema, prepozna pomen večine 
ključnih neznanih besed iz sobesedila. 

Besedišče in slovnica Delno razume govorna besedila s splošnim in povečini znanim 
besediščem in enostavnimi slovničnimi strukturami. 

  

BRALNO RAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  

Vrste besedil Bere in razume kratka, preprosta stvarna besedila vezana na njegov 
izkušenjski svet. 

Teme in konkretnost 
vsebine 

Dokaj dobro razume enostavnejša konkretna besedila, ki so povezana 
z njegovim osebnim okoljem in vsakdanjim življenjem,  povezana z 
njegovim predhodnim vedenjem. 



Strukturiranost 
(kohezija in koherenca) 

Besedila, ki so enostavna in zelo jasno strukturirana. 

Bralne strategije Ob pomoči učitelja prepozna večino ključnih besed, večinoma se 
ustrezno osredinja na zahteve enostavnih nalog, predvideva bistvo 
vsebine besedila.  

Podpora S pomočjo slovarja razume poljudna, preprosta stvarna besedila,  po 
večkratnem branju prepozna ustreznost vsebine besedil in tako izpolni 
enostavne naloge. 

Besedišče in slovnica Bere in razume bistvo besedila s splošnim in po večini znanim 
naborom besedišča in nezahtevnimi jezikovnimi strukturami. 

  

GOVORNO SPOROČANJE/SPORAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  

Vrste govornih 
dejavnosti 

Dokaj jasno strukturirane, krajše in daljše sporočanjske in sporazumevalne 
dejavnosti. 

Teme Govori o nezahtevnih temah iz njegovega bližnjega življenjskega okolja, če 
so bile le-te predelane pri pouku. 

Jasnost in 
natančnost 

Izbrane teme predstavi dokaj razumljivo, z delom preprostih argumentov 
podpira vodilne misli, ob pomoči učitelja  vnaprej pripravljene krajše 
predstavitve poda dokaj jasno. 

Samostojnost Govori z oklevanjem, večinoma potrebuje pomoč  in vzpodbudo učitelja. 

Izgovarjava Enostavne in pogosto rabljene besede večinoma izgovarja razumljivo. 

Besedišče Uporablja enostavne in zelo pogosto rabljene besede in besedne zveze. 

Slovnica Rabi enostavne slovnične strukture s pogostimi napačnimi rabami. 

Govorci Z domačimi govorci angleščine se – ob pomoči učitelja – sporazumeva, če 
le-ti govorijo zelo počasi, jasno in razločno. 

Okolje Sporazumeva se le v zelo nemotečem in predvidljivem (šolskem) okolju. 

PISNO SPOROČANJE/SPORAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  

Vrste besedil Piše kratka, neformalna in nezahtevna besedila. 

Teme Piše preprosta besedila o nezahtevni tematiki, ki je konkretna, povezana z 
njegovim vsakdanjim življenjem in je bila obravnavana pri pouku. 

Procesi pisanja Vodeno opisuje in na preprost način razlaga resnične dogodke in izkušnje; misli 
v besedilu pogosto niso jasno povezane. 

Vezljivost Na preprost način povzame vsebino kratkih neumetnostnih besedil.  

Strategije 
pisanja 

Uporablja naslednje strategije pisanja: zapisovanje, izpolnjevanje. 



Uporaba 
slovarja 

Slovarje uporablja ob znatni pomoči učitelja. 

Besedišče in 
slovnica 

Pri pisanju uporablja enostavne in zelo pogosto rabljene besede in besedne 
zveze ter enostavne slovnične strukture s pogostimi napačnimi rabami. 

  

Minimalni standardi - ob koncu 2. letnika gimnazije 

SLUŠNO RAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  

Vrste besedil Krajša, počasi in razločno govorjena ter jasno strukturirana. 

Vrsta angleščine in 
hitrost govora 

Standardna posneta govorjena besedila ob zmerni hitrosti in 
počasen pogovor govorcev v živo z jasno izgovarjavo. 

Okoliščine Razume bistvo sporočila v njemu znanih ali predvidljivih okoliščinah 
z domačimi govorci. 

Teme in konkretnost 
vsebine 

Razume konkretna govorna besedila, ki so povezana z njegovim 
osebnim družbeno kulturnim okoljem ter bistvo abstraktnih besedil, 
če so le-ta povezana z njegovim predhodnim vedenjem. 

Naloge in dejavnosti Uspešno rešuje enostavnejše, njemu znane naloge slušnega 
razumevanja. 

Slušne strategije Prepozna večino ključnih besed, se ustrezno osredinja na zahteve 
enostavnejših nalog, sklepa o bistvu slišanega, predvideva bistvo 
vsebine besedila. 

Zmožnosti slušnega 
razumevanja 

Izlušči bistvo besedila in poišče del zahtevanih podatkov. 

Sociolingvistični, 
pragmatični, strateški 
dejavniki 

Prepoznava nekatere najočitnejše razlike med tujejezikovno 
skupnostjo in njegovo lastno skupnostjo na področju običajev, 
navad in odnosov, okvirno razume bistvo ideje oziroma problema. 

Besedišče in slovnica Delno razume govorna besedila s kar obsežnim, a povečini znanim 
besediščem in enostavnejšimi slovničnimi strukturami. 

  

BRALNO RAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  

Vrste besedil Bere in razume krajša, preprosta stvarna in književna besedila vezana 
na njegov izkušenjski svet. 

Teme in konkretnost 
vsebine 

Razume konkretna besedila, ki so povezana z njegovim osebnim 
okoljem in vsakdanjim življenjem, če so le-ta povezana z njegovim 
predhodnim vedenjem. 



Strukturiranost 
(kohezija in 
koherenca) 

Besedila, ki so jasno strukturirana. 

Bralne strategije Prepozna večino ključnih besed, se ustrezno osredinja na zahteve 
enostavnejših nalog, predvideva bistvo vsebine besedila. Ob pomoči 
učitelja  uspe napovedati  pomen nekaterih ključnih besed iz 
sobesedila. 

Podpora S pomočjo slovarja razume poljudna in prirejena književna besedila, po 
večkratnem branju prepozna ustreznost vsebine besedil in tako izpolni 
določeno nalogo. 

Besedišče in slovnica Bere in razume bistvo besedila z dokaj širokim naborom besedišča in 
nezahtevnimi jezikovnimi strukturami. 

GOVORNO SPOROČANJE/SPORAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  

Vrste govornih 
dejavnosti 

Zelo jasno strukturirane, krajše sporočanjske in sporazumevalne 
dejavnosti. 

Teme Govori o temah iz njegovega bližnjega življenjskega okolja. 

Jasnost in natančnost Izbrane teme predstavi razumljivo, z delom argumentov podpira vodilne 
misli, vnaprej pripravljene krajše predstavitve poda dokaj natančno. 

Spontanost in 
tekočnost govora 

V vsakdanjih neformalnih okoliščinah se ob primerni vzpodbudi z 
oklevanjem vključuje v pogovor, če je bila tema predelana pri pouku. 

Samostojnost Govori z oklevanjem, za vključevanje v skupinski pogovor potrebuje 
vzpodbudo. 

Izgovarjava Enostavnejše in pogosto rabljene besede in besedne zveze večinoma 
izgovarja razumljivo. 

Besedišče Pretežno uporablja enostavnejše in pogosto rabljene besede in besedne 
zveze. 

Slovnica Rabi enostavne slovnične strukture z občasnimi napačnimi rabami. 

Govorci Z govorci angleščine se, čeprav z oklevanjem, sporazumeva, če le-ti 
govorijo počasi, jasno in razločno. 

Okolje Sporazumeva se le v zelo nemotečem in predvidljivem (šolskem) okolju. 

Okoliščine Pogosto dela napake v jezikovnem registru. 

  

PISNO SPOROČANJE/SPORAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  

Vrste besedil Piše neformalna in krajša, nezahtevna poluradna besedila. 

Teme Piše besedila o tematiki, ki je konkretna, povezana z vsakdanjim življenjem in je 
bila obravnavana pri pouku. 



Procesi pisanja Vodeno opisuje in razlaga resnične dogodke in izkušnje, vzpostavlja odnose 
med njimi; misli v besedilu pogosto niso jasno povezane in organizirane. 

Vezljivost Vsebino krajših neumetnostnih besedil povzame dokaj točno.  

Strategije 
pisanja 

Dokaj dobro uporablja naslednje strategije pisanja: zapisovanje, izpolnjevanje, 
izpisovanje (krajših, nezahtevnih člankov). 

Uporaba 
slovarja 

Slovarje uporablja ob znatni pomoči učitelja. 

Besedišče in 
slovnica 

Pri pisanju uporablja enostavnejše in pogosto rabljene besede in besedne zveze 
ter enostavne slovnične strukture z občasnimi napačnimi rabami. 

  

  

Minimalni standardi - ob koncu 3. letnika gimnazije 

SLUŠNO RAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  

Vrste besedil Pretežno razume daljša in dokaj hitro, vendar razločno govorjena 
besedila. 

Vrsta angleščine in 
hitrost govora 

Pretežno razume standardna posneta govorjena besedila ob normalni 
hitrosti in razločen pogovor govorcev v živo z jasno izgovarjavo. 

Okoliščine Občasno razume bistvo sporočila v delno nepredvidljivih okoliščinah z 
domačimi in tujimi govorci. 

Teme in konkretnost 
vsebine 

Razume bistvo konkretnih in tudi bolj abstraktnih govornih besedil, ki 
so povezana z njegovim osebnim in s širšim družbeno kulturnim 
okoljem in tudi z njegovim predhodnim vedenjem. 

Naloge in dejavnosti Dokaj uspešno rešuje raznovrstne, vendar ne prezahtevne naloge 
slušnega razumevanja; s tipom nalog se je seznanil pri pouku. 

Slušne strategije Prepozna večino ključnih besed, dokaj natančno sklepa o bistvu 
slišanega, večinoma predvideva bistvo vsebine besedila. 

Zmožnosti slušnega 
razumevanja 

Izlušči bistvo besedila in poišče del zahtevanih podatkov. 

Sociolingvistični, 
pragmatični, strateški 
dejavniki 

Dokaj dobro razume različne jezikovne funkcije v nevtralnem registru, 
prepoznava najočitnejše razlike med tuje jezikovno skupnostjo in 
njegovo lastno skupnostjo na področju običajev, navad in odnosov, 
prepozna bistvo ideje oziroma problema. 

Besedišče in slovnica Dokaj dobro razume govorna besedila s kar obsežnim besediščem in 
precej raznolikimi slovničnimi strukturami. 

BRALNO RAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  



Vrste besedil Bere in dokaj dobro razume daljša stvarna besedila; ob pogosti 
uporabi slovarja in s pomočjo prevoda izvirnika razume bistvo 
književnega  besedila.  

Teme in konkretnost 
vsebine 

Razume konkretna besedila, ki so povezana z njegovim osebnim 
okoljem in vsakdanjim življenjem ter delno abstraktna besedila, če so 
le-ta povezana z njegovim predhodnim vedenjem. 

Strukturiranost 
(kohezija in 
koherenca) 

Besedila, ki so dokaj jasno strukturirana. 

Bralne strategije Prepozna večino ključnih besed, dokaj natančno sklepa o bistvu 
prebranega, prepozna del pomembnejših informacij. 

Podpora S pomočjo slovarja in ob podpori učitelja razume poljudna in izvirna 
književna besedila, po večkratnem branju prepozna ustreznost vsebine 
besedil. 

Besedišče in slovnica Bere in razume bistvo besedila z dokaj širokim naborom besedišča in 
tudi z nekaterimi zahtevnejšimi jezikovnimi strukturami. 

GOVORNO SPOROČANJE/SPORAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  

Vrste govornih 
dejavnosti 

Zelo jasno strukturirane, krajše sporočanjske in sporazumevalne 
dejavnosti. 

Teme Dokaj dobro govori o temah iz njegovega bližnjega okolja in ob pomoči 
učitelja tudi iz širšega življenjskega okolja, če je bila tema obravnavana 
pri pouku. 

Jasnost in 
natančnost 

O izbranih temah pripoveduje razumljivo, z delom argumentov podpira 
vodilne misli, vnaprej pripravljene predstavitve poda dokaj natančno in 
strukturirano. 

Spontanost in 
tekočnost govora 

V neformalnih okoliščinah se z oklevanjem vključuje v pogovor, če je bila 
tema predelana pri pouku. 

Samostojnost Govori z oklevanjem, vendar dokaj tekoče, če mu je tema znana; za 
vključevanje v skupinski pogovor potrebuje vzpodbudo. 

Izgovarjava Pogosteje rabljene besede in besedne zveze večinoma izgovarja 
razumljivo. 

Besedišče Pretežno uporablja splošno besedišče, pogosto rabljene besede in 
besedne zveze. 

Slovnica Pretežno rabi enostavnejše slovnične strukture, občasno rabi zahtevnejše 
slovnične strukture s pogostimi napačnimi rabami; napake ne motijo 
razumevanja. 

Govorci Z govorci angleščine se dokaj dobro sporazumeva, če le-ti govorijo z 
normalno hitrostjo, jasno in razločno. 



Okolje Sporazumeva se le v zelo nemotečem in dokaj predvidljivem  okolju. 

Okoliščine Jezikovnega registra se zaveda le občasno. 

  

PISNO SPOROČANJE/SPORAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  

Vrste besedil Ob pogosti uporabi slovarja in s pomočjo povratne informacije učitelja piše 
krajša in daljša neformalna in formalna besedila.  

Teme Piše besedila o tematiki, ki je povezana z vsakdanjim življenjem in s širšim 
družbenim okoljem in je bila obravnavana pri pouku. 

Procesi 
pisanja 

Opisuje in razlaga resnične in izmišljene dogodke in izkušnje, vzpostavlja odnose 
med njimi; misli v besedilu občasno niso jasno povezane in organizirane. 

Vezljivost Vsebino krajših in daljših, umetnostnih in neumetnostnih besedil povzame dokaj 
razumljivo.  

Strategije 
pisanja 

Zadovoljivo uporablja naslednje strategije pisanja: zapisovanje, izpolnjevanje, 
izpisovanje (krajši članki, umetnostna besedila – potek dogajanja, opis oseb). 

Uporaba 
slovarja 

Slovarje uporablja zadovoljivo. 

Besedišče in 
slovnica 

Pri pisanju pretežno uporablja enostavnejše in pogosto rabljene besede in 
besedne zveze, enostavnejše in tudi nekatere zahtevnejše jezikovne strukture s 
pogostimi napačnimi rabami. 

  

Minimalni standardi - ob koncu 4. letnika gimnazije 

SLUŠNO RAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  

Vrste besedil Pretežno razume daljša in hitro, vendar dokaj razločno govorjena 
besedila. 

Vrsta angleščine in 
hitrost govora 

Pretežno razume standardna posneta govorjena besedila ob normalni 
hitrosti in dokaj hiter govor domačih in tujih govorcev v živo z jasno 
izgovarjavo. 

Okoliščine Pretežno razume bistvo sporočila v delno nepredvidljivih okoliščinah z 
domačimi in tujimi govorci. 

Teme in konkretnost 
vsebine 

Razume bistvo konkretnih in tudi zahtevnejših abstraktnih govornih 
besedil, ki so povezana z njegovim osebnim in s širšim družbeno 
kulturnim okoljem in tudi z njegovim predhodnim vedenjem. 

Naloge in dejavnosti Dokaj uspešno rešuje raznovrstne naloge slušnega razumevanja; s 
tipom nalog se je seznanil pri pouku. 

Slušne strategije Prepozna večino ključnih besed, sklepa o bistvu slišanega, predvideva 
bistvo vsebine besedila. 



Zmožnosti slušnega 
razumevanja 

Izlušči bistvo besedila ter nekatere podrobnosti in poišče del zahtevanih 
podatkov. 

Sociolingvistični, 
pragmatični, strateški 
dejavniki 

Dokaj dobro razume različne jezikovne funkcije, prepoznava očitne 
razlike med tuje jezikovno skupnostjo in njegovo lastno skupnostjo na 
področju običajev, navad in odnosov, prepozna bistvo ideje oziroma 
problema, občasno uspešno ločuje med glavnimi mislimi in podpornimi 
podrobnostmi. 

Besedišče in slovnica Dokaj dobro razume daljša govorna besedila s kar obsežnim in 
raznolikim besediščem in z zahtevnejšimi slovničnimi strukturami.  

  

BRALNO RAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  

Vrste besedil Bere in dokaj dobro razume daljša stvarna in abstraktna besedila; ob 
uporabi slovarja in s pomočjo prevoda izvirnika razume bistvo 
književnega besedila. 

Teme in konkretnost 
vsebine 

Razume konkretna besedila, ki so povezana z njegovim osebnim 
okoljem, vsakdanjim življenjem in s širšim družbenim okoljem ter delno 
abstraktna in delno tehnična besedila, če so le-ta povezana z njegovim 
predhodnim vedenjem. 

Strukturiranost 
(kohezija in 
koherenca) 

Kompleksnejša besedila, ki so dokaj jasno strukturirana. 

Bralne strategije Prepozna večino ključnih besed, dokaj natančno sklepa o bistvu 
prebranega, delno ločuje med pomembnimi in nepomembnimi 
informacijami; občasno sklepa o pomenu novih besed iz sobesedila.  

Podpora S pomočjo slovarja razume poljudna in izvirna književna besedila, po 
večkratnem branju prepozna ustreznost vsebine besedil. 

Besedišče in slovnica Bere in razume bistvo besedila s širokim naborom besedišča in tudi z 
zahtevnejšimi jezikovnimi strukturami.  

  

  

GOVORNO SPOROČANJE/SPORAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  

Vrste govornih 
dejavnosti 

Kompleksnejše, krajše in daljše sporočanjske in sporazumevalne 
dejavnosti.  

Teme Dokaj dobro govori o temah iz njegovega bližnjega okolja in ob pomoči 
učitelja tudi iz širšega življenjskega okolja.  



Jasnost in 
natančnost 

O izbranih temah pripoveduje razumljivo, z delom argumentov podpira 
vodilne misli, vnaprej pripravljene predstavitve poda dokaj natančno in 
strukturirano, občasno poglobljeno.  

Spontanost in 
tekočnost govora 

V neformalnih okoliščinah se z oklevanjem vključuje v pogovor; v pogovor 
se z oklevanjem in ob vzpodbudi učitelja vključuje tudi v formalnih 
okoliščinah, če je bila tema predelana pri pouku.  

Samostojnost Govori z oklevanjem, vendar dokaj tekoče, če mu je tema znana; za 
vključevanje v skupinski pogovor potrebuje vzpodbudo. 

Izgovarjava Pogosto rabljene besede in besedne zveze večinoma izgovarja razumljivo. 

Besedišče Pretežno uporablja splošno besedišče, pogosteje rabljene besede in 
besedne zveze. 

Slovnica Rabi enostavnejše slovnične strukture, občasno tudi zahtevnejše slovnične 
strukture z opaznimi napačnimi rabami; napake ne motijo razumevanja. 

Govorci Z govorci angleščine se dokaj dobro sporazumeva, če le-ti govorijo z 
normalno hitrostjo in razločno.  

Okolje Sporazumeva se le v nemotečem in dokaj predvidljivem okolju. 

Okoliščine Pogosto dela napake v jezikovnem registru, vendar se občasno samo 
popravlja. 

  

PISNO SPOROČANJE/SPORAZUMEVANJE 

Dejavniki Minimalni standard glede na pričakovani dosežek  

Vrste besedil Ob uporabi slovarja piše krajša in daljša neformalna in formalna besedila.  

Teme Piše besedila o tematiki, ki je lahko delno abstraktna, povezana z vsakdanjim 
življenjem in s širšim družbenim okoljem.  

Procesi 
pisanja 

Dokaj samostojno opisuje, razlaga in argumentira resnične in izmišljene 
dogodke in izkušnje, vzpostavlja odnose med njimi; misli v besedilu občasno niso 
jasno povezane in organizirane.  

Vezljivost Vsebino krajših in daljših, umetnostnih in neumetnostnih besedil povzame dokaj 
točno.  

Strategije 
pisanja 

Zadovoljivo uporablja naslednje strategije pisanja: zapisovanje, izpolnjevanje, 
izpisovanje (krajši in daljši članki, umetnostna besedila – potek dogajanja, opis 
oseb).  

Uporaba 
slovarja 

Slovarje uporablja dokaj učinkovito. 

Besedišče in 
slovnica 

Pri pisanju uporablja enostavnejše in pogosto rabljene besede in besedne zveze, 
enostavnejše pa tudi nekatere zahtevnejše jezikovne strukture z občasnimi 
napačnimi rabami.  

  



  

  

2. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja 

Dijak mora imeti pozitivno oceno iz vseh ocenjevanih sklopov.  

Učitelj lahko dijaka, ki ni opravil vseh obveznosti in je imel za to utemeljene razloge, oceni 
pozitivno. Dijak ima eno možnost popravljati negativne ocene oziroma pridobiti oceno iz 
neopravljenih obveznosti (ustno, pisno) pred zaključkom ocenjevalnega obdobja. Negativno 
oceno popravlja pisno, seznanjen je z obsegom snovi in tipi nalog. Učitelj se z dijakom, ki je 
bil ob zaključku ocenjevalnega obdobja ocenjen negativno, dogovori o obsegu snovi in 
načinu ocenjevanja. 

  

3. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu pouka 

Dijak mora opraviti vse obveznosti in pridobiti pozitivno oceno iz posameznih ocenjevanih 
sklopov. 

Učitelj pri zaključevanju ocene upošteva tudi sodelovanje pri pouku, pripravljenost na pouk, 
redno prinašanje domačih nalog in opravljanje drugih zadolžitev. 

  

4. Načini pridobivanja ocen  

Dijak mora pridobiti najmanj 3 pisne ocene in najmanj 1 ustno oceno v šolskem letu. Učitelj 
lahko oceni tudi govorni nastop, projektno delo ali izdelek, ki ga je dijak izdelal na podlagi 
dogovora z učiteljem. 

Učitelj lahko določi najmanj tri 15 minutne pisne teste in eno 5 minutno ustno preverjanje, s 
katerimi dijak pridobi delne ocene. Učitelj iz teh delnih ocen določi eno oceno, ki je 
povprečna ocena vseh izdelkov in ustnega preverjanja. 

Učitelj pri ocenjevanju upošteva kriterij za pisni izdelek. 

  

5. Kriteriji ocenjevanja 

Za ustno oceno veljajo sledeči kriteriji: 

Odlično: 

-     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. 

  

Prav dobro: 

-     Vsebina je primerna, razumljiva in jasna, odgovori ustrezni, utemeljitve in primeri 
so prepričljivi. 



-     Komunikacija je tekoča in nalogi ustrezna, odzivanje dobro, odgovori kažejo 
dokaj natančno razumevanje. 

-     Jezik je tekoč z uporabo sinonimov, pri zahtevnejših strukturah je nekaj napak. 
Izgovorjava je pravilna. 

  

Dobro: 

-     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. 

  

Zadostno: 

-     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. 

  

Nezadostno: 

-     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. 

  

Za ocenjevanje pisnih izdelkov velja naslednji kriterij: 

50% = 2 

63% = 3 

76% = 4 

88% = 5 

Zaključena ocena pa ni zgolj matematični izračun, saj odraža tudi dijakovo celoletno delo. Če 
ima dijak na primer povprečno oceno 3,5, mu učitelj zaključi 4 ali mu omogoči popravljanje 
ocene samo, če je aktivno sodeloval pri pouku, delal domače naloge, na pouk prihajal 
pripravljen in pridobil vse ocene. 

  



6. Preverjanje znanja 

Preverjanje znanja učitelj izvaja sproti, po zaključku posameznih sklopov, glede na potrebe 
posameznega razreda in pred pisnimi nalogami. Preverjanje je lahko ustno ali pisno. 
Preverjanje pred pisnim ocenjevanjem znanja pa je izvedeno pisno – dijake seznanimo z 
obsegom snovi in tipom nalog. 

  

7. Odstopanja 

Zaradi individualnih posebnosti dijaka oz. drugih opravičljivih razlogov je možno odstopanje 
od navedenih pravil. Učitelj upošteva individualno pogodbo in priporočila svetovalne službe. 

  

8. Opravljanje popravnega izpita 

  

8.1 Način opravljanja 

Dijak izpit opravlja pisno in ustno.  

  

8.2 Ocenjevanje 

Pisni izdelek je vreden 70% ocene, ustni pa 30%. Kriterij za pisni izdelek: 

50% = 2 

63% = 3 

76% = 4 

88% = 5 

 

9. Opravljanje predmetnega izpita 

  

9.1 Način opravljanja 

Dijak izpit opravlja pisno in ustno.  

  

9.2 Ocenjevanje 

Pisni izdelek je vreden 70% ocene, ustni pa 30%. Kriterij za pisni izdelek: 

50% = 2 

63% = 3 

76% = 4 

88% = 5 

 

10. Opravljanje popravnega izpita 

  



10.1 Način opravljanja 

Dijak izpit opravlja pisno in ustno.  

  

10.2 Ocenjevanje 

Pisni izdelek je vreden 70% ocene, ustni pa 30%. Kriterij za pisni izdelek: 

50% = 2 

63% = 3 

76% = 4 

88% = 5 

 


