
Kriteriji in opisniki za vrednotenje pisnega sporočanja  

Predmet: TUJI JEZIKI 

Razred: 8., 9. r 

VSEBINA 

TOČKE KRITERIJI 

4 Besedilo popolnoma ustreza zahtevam naloge. Vse iztočnice so dobro razvite. Vsebina je bogata in 
izvirna. 

3 Besedilo ustreza zahtevam naloge in vsebuje vse zahtevane iztočnice, čeprav bi se dalo iztočnice bolj 
razviti. Vsebina je primerna. 

2 Besedilo ustreza zahtevam naloge, vendar so nekatere iztočnice pomanjkljivo razvite ali pa je kakšna 
izpuščena. Vsebina je večinoma primerna, vendar je napisana preprosto.   

1 Besedilo delno ustreza zahtevam naloge. Iztočnice so le omenjene, ali pa je več iztočnic izpuščenih. 
Vsebina je zato pomanjkljiva. 

0 Besedilo ne ustreza zahtevam naloge. Nobena iztočnica ni razvita ali pa jih je nekaj le omenjenih. 

 

BESEDIŠČE 

TOČKE KRITERIJI 

4 Besedišče je bogato, pravilno rabljeno in ustreza zahtevam naloge. Napake v zapisu besed se 
pojavljajo le izjemoma.  

3 Besedišče je pravilno rabljeno, ustreza zahtevam naloge in ni ponavljajoče. Nekaj povedi vsebuje 
napake v zapisu, ki ne ovirajo razumevanja besedila. 

2 Besedišče je pravilno rabljeno, ustreza zahtevam naloge, je osnovno in/ali ponavljajoče. Pojavljajo se 
napake v zapisu besed, ki lahko delno ovirajo razumevanje besedila. 

1 Besedišče je delno pravilno rabljeno in delno ustreza zahtevam naloge, je skromno in/ali ponavljajoče. 
Mnoge povedi vsebujejo napake v zapisu besed, ki ovirajo razumevanje besedila. 

0 Besedišče ni pravilno rabljeno, ne ustreza zahtevam naloge in/ali je preskromno za vrednotenje. 
Skoraj vse povedi vsebujejo napake v zapisu besed, pri številnih povedih zato pomen ni jasen. 

 

SLOVNICA 

TOČKE KRITERIJI 

3 Besedilo vsebuje pravilno rabljene osnovne slovnične strukture ter več raznolikih slovničnih struktur, 
ki so večinoma pravilno in ustrezno rabljene. 

2 Besedilo vsebuje pravilno rabljene osnovne slovnične strukture in nekaj raznolikih slovničnih struktur, 
ki so večinoma pravilno in ustrezno rabljene. 

1 Besedilo vsebuje nekaj slovničnih struktur. Tudi osnovne slovnične strukture so občasno nepravilne in 
neustrezno rabljene. 

0 Besedilo ne vsebuje raznolikih slovničnih struktur. Slovnične strukture so večinoma nepravilne in 
neustrezno rabljene. 

 

ZGRADBA BESEDILA 

TOČKE KRITERIJI 

2 Besedilo je koherentno. Misli so jasno izražene in si sledijo v logičnem sosledju. Deli besedila so dobro 
povezani na ravni povedi in na ravni celotnega sestavka. Napak v rabi ločil ni. 

1 Besedilo je pretežno koherentno. Misli so občasno nejasno izražene oziroma si ne sledijo v logičnem 
sosledju. Deli besedila na ravni povedi in na ravni celotnega sestavka niso vedno dobro povezani. 
Napake v rabi ločil so prisotne. 

0 Besedilo ni koherentno. Misli so nejasno izražene in si ne sledijo v logičnem sosledju. Deli besedila na 
ravni povedi in na ravni celotnega sestavka med seboj niso povezani. Napake v rabi ločil so pogoste. 



Če besedila ni, se sestavek v celoti ovrednoti z 0 točkami in negativno oceno. Če je besedilo vsebinsko neustrezno, se 

v celoti ovrednoti z 0 točkami. Če učenec za vsebino dobi 1 točko, se besedišče in slovnica ovrednotita z največ 2 

točkama, zgradba besedila pa se ovrednoti z največ 1 točko.  

Ponavljajoče se pravopisne in slovnične napake se pri vrednotenju upoštevajo le enkrat. 


