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MERILA ZA USTNO OCENJEVANJE  
 
PREDMET: TUJI JEZIKI 
 
RAZRED: 6. – 9. r 
 
 

Odlično (5): 

Učenec praviloma prosto govori ustrezno glede na temo: samostojno pripoveduje, opisuje, 

predstavlja stvari, izdelke, osebe, ideje, stališča, mnenja oziroma se ustrezno odziva v medosebnih 

situacijah. Vsebina je bogata. Besedišče je pestro. Jezikovna pravilnost je ustrezna, napake se 

izjemoma pojavijo le pri zahtevnejših jezikovnih strukturah in/ali (še) neobravnavanih strukturah. 

Izgovorjavo, ritem in intonacijo znanih jezikovnih vsebin približuje normi.  

 
 
Prav dobro (4): 

Učenec večinoma samostojno ali z malo vzpodbud govori ustrezno glede na temo: pripoveduje, 

opisuje ali predstavlja stvari, izdelke, osebe, izrazi mnenje, oziroma se ustrezno odziva v medosebnih 

situacijah. Vsebina je razmeroma bogata. Besedišče je ustrezno. Napake v rabi struktur niso pogoste 

in ne vplivajo na razumevanje sporočila. Izgovorjavo, ritem in intonacijo znanih jezikovnih vsebin 

večinoma približuje normi. 

 
Dobro (3):  

Učenec govori ustrezno glede na temo: na kratko pove, opiše, predstavi stvar, izdelek, osebo, izrazi 

mnenje, oziroma se ustrezno odzove v medosebnih situacijah. Vsebina je krajša vendar ustrezna 

glede na temo. Besedišče je osnovno. Prisotne so napake pri jezikovnih strukturah, ki pa še ne vplivajo 

na razumevanje sporočila. Izgovorjavo, ritem in intonacijo znanih jezikovnih vsebin delno približuje 

normi. 

 

Zadostno (2):  

Učenec se samostojno izraža v omejenem obsegu, potrebno je več vzpodbude; večinoma se odziva s 

kratkimi stavki ali enobesedno, vendar še ustrezno glede na temo. Ima težave pri tvorjenju smiselnih 

povedi. Besedišče je skromno. Jezikovne napake so pogoste tudi pri rabi osnovnih jezikovnih struktur. 

Pri izgovorjavi se pojavlja precej napak, ki pa ne ovirajo razumevanja pomena besed oziroma 

sporočila. 

 

Nezadostno (1):  

Učenec se govorno ne odziva v tujem jeziku ali je odziv le enobeseden ali ne govori ustrezno glede 

na temo oziroma je sporočilo večinoma nerazumljivo. Besedišče je zelo skromno in/ali pogosto 

neustrezno rabljeno. Jezikovne napake in napake v izgovorjavi vplivajo na razumevanje sporočila.  

 
 


