
MERILA ZA OCENJEVANJE TVORBNEGA BESEDILA (npr. ‘COURSEWORK’) 

Predmet: TUJI JEZIKI 

6. – 9. razred 

VSEBINA 

5 Vsebina je primerna in ustrezna, po obsegu nadpovprečno bogata. Učenec je dosledno upošteval 

dodatna navodila za posamezno temo. Besedilo vsebuje smiselne podatke, je razumljivo, informativno 

oziroma poosebljeno.  

4 Vsebina je primerna in ustrezna. Učenec je upošteval dodatna navodila za posamezno temo. Besedilo 

vsebuje smiselne podatke, je razumljivo, informativno oziroma poosebljeno.  

3 Vsebina je ustrezna, besedilo po obsegu ni posebno bogato.  

2 Vsebina je večinoma ustrezna, besedilo je kratko ali ni v celoti zapisano v povedih. 

1  Vsebina je le delno ustrezna. Besedilo je zelo kratko ali ni zapisano v povedih. 

 

BESEDIŠČE 

4 Besedišče je nadpovprečno bogato, vendar primerno stopnji učencev, razumljivo, ustrezno rabljeno, 

napake v zapisu se pojavijo le izjemoma. 

3 Besedišče je primerno in ustrezno rabljeno, napake v zapisu so redke. 

2 Besedišče je občasno nepravilno rabljeno, pojavljajo se napake v zapisu. / Besedilo je krajše od 

predvidenega. 

1 Besedišče je skromno, občasno nepravilno rabljeno, napake v zapisu so pogoste. / Besedilo je krajše od 

predvidenega. 

 

JEZIKOVNA PRAVILNOST 

3 Besedilo je zapisano v povedih, strukture so raznolike, ustrezne in pravilno tvorjene. 

2 Besedilo je zapisano v povedih, prisotnih je nekaj napak v tvorbi ali rabi struktur. / Besedilo je krajše od 

predvidenega. 

1 Besedilo je zapisano v povedih, strukture so osnovne, pojavljajo se napake v rabi in tvorbi. / Besedilo je 

krajše od predvidenega. 

 

UREJENOST BESEDILA IN IZGLED IZDELKA 

2 Besedilo je natisnjeno, izjemoma je lahko besedilo napisano ‘na roke’. Slikovno gradivo je ustrezno, 

smiselno urejeno ob besedilu. Učenec je upošteval navodila glede oblike pisnega izdelka. Izdelek ima 

ustrezen naslov in je podpisan. Celoten izdelek je urejen in ima visoko estetsko vrednost. 

1 Izdelek je povprečen, enostaven, nedosledno urejen, manjka ustrezen naslov teme ali podpis. 

0 Izdelek je površno pripravljen, zelo poenostavljen, ni urejen. Slikovnega gradiva ni.  

 

UPOŠTEVANJE ROKA ZA ODDAJO 

1 Izdelek je pravočasno oddan. 

0  Izdelek je oddan naknadno, v roku enega tedna.* 

 

*Če izdelek iz neopravičljivih razlogov ni oddan v roku enega tedna, se ne upošteva v skupno oceno. 

 

Učiteljici angleščine: 

Metoda Debevc 

Urška Drobnič 


