
KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA PRI SLOVENŠČINI  
V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

za 6. in 7., 8. in 9. razred 
 
 

Kriteriji pisnega ocenjevanja 
 

DELEŽ (%) OCENA 
0‒44 % 1 

45‒59 % 2 
60‒74 % 3 
75‒89 % 4 

90‒100 % 5 
 

 

Analitično vrednotenje pisnih nalog 
 

1. NASLOV IN BESEDILNA VRSTA 
Upoštevanje naslova, navodil in besedilne vrste.     2/ 

 
2. VSEBINA 

Zanimivost, prepričljivost vsebine, domiselnost, izvirnost 
(navezanost na besedilo in besedišče določenega gradiva)    4/ 

 
3. ZGRADBA 

Uvod, jedro, zaključek        1/ 
Učinkovit uvodni in zaključni del       1/ 
Primernost jedra in razprava o opisanem problemu     1/ 
Povezava posameznih delov sporočila (rdeča nit)     1/ 

 
     4. JEZIK 
 

PRAVOPIS (ločila, velika/mala začetnica, zapis besed …)               2/ 
OBLIKOSLOVJE  (sklon, raba predlogov, glagolskih oblik …)   2/ 
SKLADNJA (besedni red, tvorba povedi …)                 2/ 

*za vsake tri napake na posamezni ravnini se odbije po 1 tč, vendar le do 0 
 
     5. SLOG 
      Primernost                                                                                                                       2/ 

Živost                                                                                                                               2/ 
             
 
Dosežene točke:      Ocena:     
  
Kriterij ocenjevanja 
 
20-18 odl 
17-15 pd                                                 
14-12db 
11-9 zd 



Kriteriji ocenjevanja govornih nastopov 
 

1. VSEBINA (9) 
- izvirnost (tema, naslov, motivacija, celostni vtis)    (2) 
- vsebinska povezanost posameznih virov po predlagani literaturi  (4) 
- posredovanje podatkov po lastni zamisli, ki so pripravljalcu  
GN še posebej zanimivi, za poslušalce pa neznani    (2) 
- dodatno gradivo, miselni vzorec, prosojnice, teze za sošolce  (1) 

         
          SKUPAJ: ________ 

2. NASTOP (5) 
– primernost gibanja med govorjenjem, mimike in gestikulacije  (2) 
– izvirnost podajanja vsebine, prepričljivost (dvogovor, igre)  (2) 
– očesni stik oz. vzdrževanje psihične vezi s poslušalci              (1) 

 
         SKUPAJ: ________ 

 
3. JEZIK (6) 

–  uporaba knjižnega jezika in izogibanje mašilom           (5+1) 
– primernost hitrosti govora 

 
ODŠTEVANJE TOČK 

– pretirana uporaba neknjižnih besed (sleng, narečje), če to ni vsebinski del govornega 
nastopa (za 3 napake -1tč) 

– napačna raba sklonov, glagolskih oblik, predlogov, ponavljanje besed (za 3 napake 
-1tč) 

– napačna ali nerodna tvorba povedi (za 3 napake -1tč) 
SKUPAJ: ________ 

 
SKUPNO ŠTEVILO TOČK:  _____________ OCENA: ____________________ 
 
KRITERIJ  OCENJEVANJA 
20-18 (odl 5) 
17-15 (pd 4) 
14-12 (db 3) 
11-9 (zd 2) 
 
 
 
 
 
 


