
Podrobnejši kriteriji preverjanja in ocenjevanja znanja 
 

1.1 1.1 Način in število ocenjevanj v posameznem ocenjevalnem 
obdobju: 

1.1.1 pisne ocene 

 

Vsak dijak mora med šolskim letom obvezno pridobiti najmanj 3 pisne ocen. Izjema so dijaki 

pri prvem tujem jeziku, ki morajo pridobiti  najmanj 4 pisne ocene.  

Pisne naloge bodo po ocenjevalnih obdobjih razporejene kot 2+1 ali 1+2, oziroma 2+2, kar bo 

določil učitelj. 

Pisne naloge bodo sestavljene tako, da bo dijakova ocena odsevala kriterije, zapisane v točki 

4. 

Za preverjanje doseganja ciljev bomo zlasti uporabljali naslednje tipe nalog: 

naloge izbirnega tipa 

odgovor DA/NE 

odgovori PRAVILNO/ NEPRAVILNO 

naloge z dopolnjevanjem 

tvorba stavkov iz posameznih elementov 

črtanje odvečnih besed 

popravljanje napak 

pretvorbene naloge 

sestavljanje besedil 

pisanje daljših vodenih sestavkov in pisem 

slušno razumevanje 

narek 

bralno razumevanje 

in podobno. 

 

Dijaki posamezno pisno nalogo pišejo do  45 minut,  izjemoma in če je to mogoče, pa do 

največ 60 minut (spisi, kombinirane oblike testov, predvsem dijaki pri prvem tujem jeziku). 

Vsi dijaki oddelka hkrati pišejo dve enakovredni različici nalog (A/B), lahko pa pišejo tudi vsi  

isto različico nalog. (zagotovi se samostojno reševanje nalog) 

 

1.1.2 ustne ocene 

 

Dijak mora v šolskem letu pridobiti najmanj 1 ustno oceno. Teža ustne ocene je 

enakovredna teži pisne ocene.  

 

 

 



1.1.3 Druge ocene 

 

Vsak dijak pridobi eno oceno iz zbranih kreditnih točk. Dijaki lahko oceno pridobijo tudi z 

izdelavo referata. Pri ocenjevanju referata vrednotimo po priloženih kriterijih . 

 

1.1.4 Nagrade 

 

Z odlično oceno nagradimo tudi vsakega dijaka, ki: 

 doseže zlato, srebrno na državnem tekmovanju iz nemščine 

 doseže nad 90% pri bralnem tekmovanju iz nemščine  

 opravi DSD diplomo na C1  

 v nemškem jeziku vodi javno prireditev ali vodenje po mestu- pri tem se upoštevajo 

kriteriji za ustno ocenjevanje znanja  

 

1.2 1.2  Obteženost ocen, pridobljenih na različne načine 

 

Vse pridobljene ocene so enakovredne. Če bo v izjemnih primerih zaradi dijakove opravičene 

odsotnosti ustna ocena nadomeščala pisno ali obratno, bo tako pridobljena ocena 

enakovredna. 

Dijak pridobi v šol. letu največ 6 ocen. Razporeditev- razmerje po ocenjevalnem obdobju  je 

prepuscena učitelju. 

 

1.3 Napovedovanje ustnega ocenjevanja 

 

Dijaku napovemo ustno ocenjevanje najkasneje v tekočem tednu za naslednji teden. 

 



1.3 1.4 Kriteriji ocenjevanja 

 

1.4.1KRITERIJI USTNEGA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA  

 

      OCENE                  

 

 

MERILA                     

NEZADOSTNO ZADOSTNO DOBRO PRAV DOBRO ODLIČNO 

Sporočilnost, 

komunikacijsk

a ustreznost 

ter 

interpretacij

a in 

utemeljevanj

e(glede na 

vprašanje), 

besedišče 

 

1- komunikacija 

je neustrezna, 

pogovor je 

nerazumljiv, 

poznavanje 

tematike je 

nezadovoljivo, 

besedišče je 

neustrezno 

 

2- 

sporočilnost je 

le delno 

dosežena , 

osnovno 

besedišče 

obvlada a ima 

težave pri 

izražanju 

mnenja in 

argumentiranj

u, povedi so 

mestoma težje 

razumljive 

 

3- napake, a je 

sporočilnost 

jasna oz. le 

nekoliko 

motena, podaja 

mnenje; 

mestoma slabo 

obvladuje 

besedišče 

4- 

sporočilnost je 

dosežena, a z 

nekaj lažjimi 

napakami pri 

besedišču in 

predstavitvi 

teme 

 

5-  

sporočilnost je 

dosežena, 

povedano 

ustreza 

vprašanju, 

bogato 

besedišče- 

obvlada 

besedišče, zna 

izraziti mnenje 

in ga 

utemeljevati 

 

Jezikovna 

pravilnost 

 

1- napačno rabi 

posamezne 

jezikovne 

elemente 

2- povedano je 

zaradi števila 

napak težje 

razumljivo 

 

3- besedišče 

in jezikovne 

strukture so 

ustrezno 

uporabljene, a 

je pri tem 

precej napak 

 

4- širok 

besedni 

zaklad, nekaj 

napak pri 

uporabi 

oblikoslovno- 

skladenjskih 

struktur 

 

5- širok 

besedni 

zaklad, 

uporaba 

zahtevnejših 

oblikoslovno- 

skladenjskih 

struktur- 

nekaj lažjih 

napak 

Izgovorjava 

 

1- je težko 

razumljiv ali celo 

nerazumljiv 

2- na več 

mestih 

nejasen, a je 

povedano še 

razumljivo  

 

3- nekoliko 

manj jasna, a 

razumljiva 

 

4- le nekaj 

lažjih napak 

 

5- jasna in 

čista 

 

 

1.4.2PISNE IZDELKE bomo ocenjevali po naslednjem kriteriju: 

         0%-49%=nezadostno 

50% - 59%= zadostno 2 

60% - 74%= dobro 3 

75% - 89%= prav dobro 4 

90% - 100%= odlično 5 

 



 

 

Kršitve pravil ocenjevanja znanja so: prepisovanje, prišepetavanje, uporaba nedovoljenih 

pripomočkov,  uporaba informacijsko telekomunikacijskih naprav, ki omogočajo 

nedovoljeno komunikacijo. 

Dijaka, ki krši pravila ocenjevanja, se oceni z negativno oceno. O kršitvi učitelj zapiše 

zapisnik v dnevnik šolskega dela. 

 

Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) 
 

Sporočilna ustreznost 

Točke Merila 

5 Sestavek po vsebini in sporočilnem namenu popolnoma ustreza nalogi. Sporočilo je jasno. 

Kandidat upošteva besedilno vrsto, njene značilnosti in jezikovni register ter izčrpno navede 

vse zahtevane informacije. Sestavek deluje zelo prepričljivo. 

4 Sestavek po vsebini in sporočilnem namenu ustreza nalogi. Kandidat upošteva besedilno 

vrsto, njene značilnosti in jezikovni register. Sporočilo je sicer jasno, iztočnice so razvite, 

vendar so informacije navedene skopo oziroma je sestavek krajši od 100 besed. Sporočilni 

namen sestavka je dosežen. 

3 Sestavek po vsebini in sporočilnem namenu ustreza nalogi. Sporočilo je jasno. Kandidat 

upošteva jezikovni register, vendar pri pisanju ne upošteva ene od značilnosti besedilne 

vrste, dodaja vsebinsko neustrezno informacijo ali izpušča eno od zahtevanih informacij. 

Sestavek deluje kot celota, vendar so povezave med posameznimi elementi manj spretno 

izražene oziroma je sestavek krajši od 80 besed. 

2 Sestavek po vsebini in sporočilnem namenu delno ustreza nalogi, sporočilo je na nekaterih 

mestih nejasno, toda večinoma razumljivo. Jezikovni register je ustrezen, upoštevanje 

besedilne vrste je pomanjkljivo. Kandidat dodaja vsebinsko nekaj neustreznih informacij ali 

izpušča nekatere od zahtevanih informacij. Elementi so med seboj slabo povezani. 

1 Sestavek po vsebini in sporočilnem namenu samo še delno ustreza nalogi. Sporočilo je 

pretežno nejasno, jezikovni register je delno ustrezen. Kandidat ne upošteva značilnosti 

besedilne vrste, izpušča več zahtevanih informacij ali pa dodaja več vsebinsko neustreznih 

informacij. 

0 Sestavek po vsebini in sporočilnem namenu ne ustreza nalogi ali pa kandidat sestavka ne 

napiše. Sporočilo je nejasno, jezikovni register in besedilna vrsta ne ustrezata. 

Opomba Če je sporočilna ustreznost ocenjena z 1 točko, se v kategoriji jezikovna pravilnost 

dodelita največ 2 

točki. 

 

Jezikovna pravilnost 

Točke Merila 

4 Sestavek je jezikovno pravilen in se tekoče bere, je skoraj brez jezikovnih napak. Kandidat 

uporablja tudi zahtevnejše jezikovne strukture. 

3 Kljub uporabi zahtevnejših jezikovnih struktur v sestavku je nekaj lažjih 

oblikoslovnoskladenjskih 

in/ali pravopisnih napak, kar pa ne ovira razumevanja. 

2 V sestavku je več oblikoslovno-skladenjskih in/ali pravopisnih napak, ki na nekaterih 

mestih 

ovirajo razumevanje. 

1 Sestavek je zaradi oblikoslovno-skladenjskih in pravopisnih napak na nekaterih mestih 

težko razumljiv in berljiv. 



0 Besedilo je zaradi številnih oblikoslovno-skladenjskih in pravopisnih napak in napačno 

rabljenih jezikovnih struktur nerazumljivo. 

 

Besedišče 

Točke Merila 

3 Besedišče je raznovrstno, bogato in ustrezno rabljeno. 

2 Besedišče je ustrezno, bolj preprosto, na nekaterih mestih je napačno rabljeno. 

1 Besedišče je skromno, se ponavlja oziroma je večkrat neprimerno rabljeno. 

0 Besedišče je neprimerno. 

OPOMBA: Če sestavek ne ustreza nalogi oziroma če kandidat sestavka ni napisal, dobi 0 

točk. 

Vmesnih točk ni. 

OR 

 

Daljši pisni sestavek 
 

Vsebina 

Točke Merila 

7 Sestavek popolnoma ustreza nalogi. Je smiseln, jasen in vsebinsko bogat. Podprt je s 

prepričljivimi argumenti/protiargumenti oziroma primeri ali navedki in kaže veliko stopnjo 

samostojnosti in izvirnosti. 

6 Sestavek ustreza nalogi. Glede na izražene misli je nekoliko manj bogat in izviren, glede 

sporočilnosti je jasen in podprt s prepričljivimi argumenti/protiargumenti oziroma primeri. 

5 Sestavek skoraj v celoti ustreza nalogi, vendar je v njem manj izvirnosti in prepričljivih 

argumentov/protiargumentov oziroma primerov. Misli se včasih ponavljajo. Sporočilo 

celotnega sestavka je razumljivo. 

4 Sestavek je skromen, misli se pogosto ponavljajo, sporočilnost ni vedno jasna. Tema je 

obravnavana zelo površno. Trditve niso podprte z argumenti/protiargumenti oziroma 

primeri. Ali: uporabljenih je premalo besed (170–190). 

3 Sestavek je sporočilno zelo skromen, vsebina ni vedno osredotočena na naslov. Ali: 

uporabljenih je premalo besed (110–170). 

2 Sestavek je izrazito skromen, sporočilnosti skoraj ni oziroma je nejasna. Vsebina je le delno 

osredotočena na naslov. Ali: uporabljenih je premalo besed (80–110). 

1 Zahteve, izražene v navodilih, so (lahko tudi zaradi premalo besed, 30–80) neuresničene, 

sporočilnosti ni oziroma sestavek je komaj razumljiv. 

 

Zgradba 

Točke Merila 

4 Sestavek je smiselno členjen. Kandidat zelo dobro razvija misli, ki si sledijo v jasnem 

zaporedju. Besedilo je povezano. 

3 Sestavek je smiselno členjen. Kandidat večinoma dobro razvija misli, ki pa si ne sledijo 

vedno v logičnem zaporedju. Besedilo je povečini povezano. 

2 Sestavek ni smiselno členjen. Kandidat ponekod nespretno razvija misli oziroma med 

povedmi ni vedno jasne povezave. 

1 Slaba členitev, nepovezanost besedila, misli so le navržene. 

0 Sestavek ni členjen. 

 

Jezikovna pravilnost 

Točke Merila 

7 Kandidat spretno uporabi pridobljeno jezikovno znanje in tudi zahtevnejše jezikovne 



strukture, ima bogato besedišče. Slogovno je sestavek skoraj brezhiben. 

6 V sestavku je nekaj lažjih leksikalnih in/ali oblikoslovno-skladenjskih in pravopisnih napak. 

Raba besedišča je ustrezna. Nekaj lažjih slogovnih pomanjkljivosti. Nekoliko manj bogat 

besedni zaklad. 

5 V sestavku je več lažjih oblikoslovno-skladenjskih in/ali nekaj pravopisnih napak. Nekaj 

pomanjkljivosti pri rabi besedišča in pri slogu. 

4 V sestavku je veliko oblikoslovno-skladenjskih in/ali pravopisnih napak. Skromno 

besedišče. Precej slogovnih napak. 

3 Veliko oblikoslovno-skladenjskih in/ali pravopisnih napak. Pogosto neustrezna raba 

izrazov/ponavljanje istih besed oziroma delov povedi oziroma besedilo je lahko na 

nekaterih mestih nejasno. Ali: kljub ustrezni rabi jezikovnih struktur in besedišča je izrazito 

veliko pravopisnih napak. 

2 Veliko slovničnih napak, ponavljanje istih besed ali povedi. Neustrezna raba izrazov. 

Besedilo je na nekaterih mestih težko razumljivo. 

1 Besedilo je zaradi neustrezne rabe izrazov, ki se ponavljajo v celotnem besedilu, in veliko 

oblikoslovno-skladenjskih in/ali pravopisnih napak večinoma nerazumljivo. 

0 Kandidat ne obvlada osnovnih jezikovnih struktur in/ali ne upošteva osnovnih pravopisnih 

pravil oziroma sestavek je nerazumljiv. 

Opomba Če je sestavek krajši od 110 besed, se v tej kategoriji dodelijo največ 4 točke. 

OPOMBA: Če sestavek ne ustreza predpisani temi oziroma če ga kandidat ni napisal, dobi 0 

točk. Vmesnih 

točk ni. 

VR 

 

 Pisni sestavek na temo iz književnosti 
 

Vsebina 

Točke Merila 

7 Sestavek popolnoma ustreza temi naloge. Je zanimiv, jasen, prepričljiv, vsebinsko bogat. 

Argumenti/protiargumenti, pravilno uporabljeni primeri in navedki ter pravilna umestitev 

odlomka v širše sobesedilo kažejo na visoko stopnjo razumevanja umetnostnega besedila. 

Pri interpretaciji kaže kandidat veliko stopnjo samostojnosti, prepričljivosti in izvirnosti. 

6 Sestavek ustreza temi naloge. Je zanimiv, njegovo sporočilo je jasno. 

Argumenti/protiargumenti, navedki, primeri, uvrstitev v širše sobesedilo so pogosti in 

ustrezni. Iz interpretacije je razvidno, da kandidat razume sporočilo umetnostnega besedila, 

in je pri tem še zmeraj precej izviren in samostojen. 

5 Sestavek delno ustreza temi naloge. Kandidat navaja argumente/protiargumente, primere 

in navedke, vendar niso zmeraj ustrezni. Interpretacija umetnostnega besedila je omejena 

na navajanje očitnega, ne kaže pa samostojnosti ali višje stopnje razumevanja. Nekatera 

mesta so nejasna, misli se ponavljajo, sporočilo celotnega sestavka pa je razumljivo. 

4 Sestavek je skromen in komaj še ustreza temi naloge. Obravnava umetnostnega besedila 

ne presega navajanja golih dejstev, argumenti/protiargumenti, primeri in navedki so 

pomanjkljivi ali neustrezni. Pri uvrščanju odlomka v širše sobesedilo je kandidat negotov. 

Ali: uporabljenih je premalo besed (170–190). 

3 Sestavek komajda ustreza temi naloge. Kandidat omenja temo samo v posameznih 

povedih, pri tem pa se omejuje le na navajanje nekaj golih dejstev. Sporočilo sestavka ni 

jasno (lahko tudi zaradi premalo besed: 110–170). Sestavek je komaj razumljiv. 

2 Sestavek je izrazito skromen, sporočilnosti skoraj ni oziroma je nejasna (lahko tudi zaradi 

premalo besed: 80–110). 

1 Zahteve, izražene v navodilih, so (lahko tudi zaradi premalo besed: 30–80) neuresničene, 



sporočilnosti ni oziroma sestavek je komaj razumljiv. 

 

Zgradba 

 

Točke Merila 

4 Sestavek je smiselno členjen. Kandidat zelo dobro razvija misli, ki si sledijo v jasnem 

zaporedju. Besedilo je povezano. 

3 Sestavek je smiselno členjen. Kandidat večinoma dobro razvija misli, ki pa si ne sledijo 

vedno v logičnem zaporedju. Besedilo je v glavnem povezano. 

2 Sestavek ni smiselno členjen. Kandidat ponekod nespretno razvija misli oziroma med 

povedmi ni vedno jasne povezave. 

1 Slaba členitev, nepovezanost besedila, misli so le navržene. 

0 Sestavek ni členjen. 

 

Jezikovna pravilnost 

 

Točke Merila 

7 Kandidat spretno uporabi pridobljeno jezikovno znanje in tudi zahtevnejše jezikovne 

strukture, ima bogato besedišče. Slogovno je sestavek skoraj brezhiben. 

6 V sestavku je nekaj lažjih leksikalnih in/ali oblikoslovno-skladenjskih in pravopisnih napak. 

Raba besedišča je ustrezna. Nekaj lažjih slogovnih pomanjkljivosti. Nekoliko manj bogat 

besedni zaklad. 

5 V sestavku je več lažjih oblikoslovno-skladenjskih in/ali nekaj pravopisnih napak. Nekaj 

pomanjkljivosti pri rabi besedišča in pri slogu. 

4 V sestavku je veliko oblikoslovno-skladenjskih in/ali pravopisnih napak. Skromno 

besedišče. Precej slogovnih napak. 

3 Veliko oblikoslovno-skladenjskih in/ali pravopisnih napak. Pogosto neustrezna raba 

izrazov/ponavljanje istih besed oziroma delov povedi oziroma besedilo je lahko na 

nekaterih mestih nejasno. Ali: kljub ustrezni rabi jezikovnih struktur in besedišča je izrazito 

veliko pravopisnih napak. 

2 Veliko slovničnih napak, ponavljanje istih besed ali povedi. Neustrezna raba izrazov. 

Besedilo je na nekaterih mestih težko razumljivo. 

1 Besedilo je zaradi neustrezne rabe izrazov, ki se ponavljajo v celotnem besedilu, in veliko 

oblikoslovno-skladenjskih in/ali pravopisnih napak večinoma nerazumljivo. 

0 Kandidat ne obvlada osnovnih jezikovnih struktur in/ali ne upošteva osnovnih pravopisnih 

pravil oziroma sestavek je nerazumljiv. 

Opomba Če je sestavek krajši od 110 besed, se v tej kategoriji dodelijo največ 4 točke. 
 



1.4 1.5 Minimalni standardi znanja ob koncu ocenjevalnega  obdobja- 
pozitivno  ocenjen  

 

Dijak ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja doseže minimalni standard znanja, če: 

 je pridobil vse predvidene pisne in ustne ocene in 

 je več kot polovica pisnih in ustnih ocen pozitivnih ali 

 dosega minimalne standarde znanja  

 

Če ima dijak najmanj polovico pisnih in ustnih ocen nezadostnih, presodi učitelj o tem, ali 

je dosegel minimalni standard.  

Za doseganje pozitivne ocene mora dijak doseči minimalne standarde znanja. Če jih ne 

doseže, se ne računa aritmetične sredine in je ocena nezadostna, v primeru doseganja 

minimalnega standarda, se ocena določi z aritmetično sredino 

 

1.5 1.6 Načini izboljševanja in popravljanja ocen 

 

Vsak dijak bo imel ob koncu šolskega leta možnost izboljševanja ene pisne ocene. Pisno 

nalogo, pri kateri bo to mogoče, bo v dogovoru z učiteljem izbral dijak sam, neglede na 

oceno, ki jo ima. V redovalnico vpišemo obe oceni, pri določanju zaključne ocene ob koncu 

pouka pa upoštevamo njuno povprečno vrednost. 

Če je negativno ocenjenih pisnih izdelkov  več kot ena tretjina tistih, ki so bili pisali pisno 

nalogo, se pisno ocenjevanje enkrat ponovi. V redovalnico vpišemo obe pridobljeni oceni. 

Pri določanju zaključne ocene ob koncu pouka pa upoštevamo oceno, ki je povprečna 

vrednost obeh pridobljenih ocen.  Ugodnost izboljševanja ocen lahko dijaki tudi 

izgubimo. Pred ponovnim pisnim ocenjevanjem znanja mora ocenjevalec razredniku in 

ravnatelju oddati pisno poročilo o neuspehu in načrt izboljšanja znanja. Pravico do 

ponavljanja imajo tudi pozitivno ocenjeni dijaki, kjer se upoštevata obe oceni.  

Dijaki, ki so v ocenjevalnem obdobju negativno ocenjeni, učitelj na začetku novega 

konferenčnega obdobja določi datum  novega ocenjevanja znanja predhodnega ocenjevalnega 

obdobje. Ocenjevanje mora biti opravljeno najkasneje v 14 dneh po začetku novega 

konferenčnega obdobja. Pri določitvi zaključne ocene se praviloma  upošteva  nova ocena 

predhodnega obdobja (le oceno, ki jo je popravljal, zamenja nova ocena, v kolikor  je bila 

negativna ocena posledica dela snovi oz. pisnega izdelka. Ostale ocene upoštevamo takšne kot 

so in jih enakovredno upoštevamo) 

Kriterije za določitev negativne ocene ob ocenjevalnem obdobju in upoštevanje novo 

pridobljene ocene  pri zaključni oceni določi strokovni aktiv posameznega aktiva. (glej zgoraj 

in  4.5 in 6) 

 

1.6 1.7 Pridobivanje manjkajočih ocen 

 

Če je dijak pri napovedanem pisnem ocenjevanju opravičeno odsoten, to oceno pridobi v 

zadnjih dveh tednih 1. ocenjevalnega obdobja oziroma v zadnjih treh tednih 2. ocenjevalnega 

obdobja na rokih, ki sta lahko enotna za vse dijake istega učitelja.  



Roku za pridobitev manjkajočih ocen ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja sledi še rok za 

izboljševanje ene pisne ocene, praviloma ločeno za vsak oddelek, ki ga učitelj poučuje. 

Manjkajočo pisno ali ustno oceno lahko nadomestimo z ustno oz. pisno le v izjemnih 

primerih.  

Če je dijak opravičeno odsoten pri napovedanem ustnem ocenjevanju, oceno pridobi v 

dogovoru z učiteljem. 

Oceno iz kreditnih točk, v kolikor je dijak pri preverjanju in vrednotenju opravičeno odsoten, 

si dijak pridobi naknadno. Dijak, ki ni pisal nareka, si lahko te točke pridobi s pisanjem 

pisma. Datum določi učitelj. 

Če je dijak pri napovedanem pisnem ali ustnem ocenjevanju neopravičeno odsoten, izgubi 

vse ugodnosti pri predmetu in manjkajočo oceno pridobi v roku in na način, ki ga določi 

učitelj, a praviloma šele po koncu I. ocenjevalnega obdobju  ali v zadnjih treh tednih II. 

ocenjevalnega obdobja na roku za pridobivanje manjkajočih ocen. 

Dijak, ki v ocenjevalnem obdobju ne opravi vseh predpisanih oblik ocenjevanja, mora to 

opraviti v 14 dneh po začetku novega konferenčnega obdobja. Dijak, ki nima opravljenih vseh 

predpisanih oblik ocenjevanja ob koncu pouka, je ob koncu pouka neocenjen in opravlja 

dopolnilni izpit. Dopolnilni izpit obsega snov celega  šolskega leta. Določba tega člena ne 

velja za dijake s posebnimi potrebami in dijake, ki zaradi starševstva, izjemnih socialnih in 

družinskih okoliščin, bolezni, športnih obveznosti in drugih utemeljenih obveznosti niso 

izpolnili predpisanih obveznosti. 

 

1.7 1.8 Ugodnosti in razlogi za njihovo izgubo 

 

Ugodnosti pri pouku nemščine so: 

 možnost izboljševanja  ene pisne ocene v šolskem letu, 

 napovedano ustno ocenjevanje znanja. 

 

Dijak ugodnosti v celoti izgubi po treh kršitvah iz kateregakoli od naslednjih vzrokov: 

 pri sprotnem preverjanju znanja je nepripravljen 

 ne opravi ali slabo opravi domačo nalogo 

 moti pouk, ne sodeluje ali ne prinaša potrebnih pripomočkov 

ali 

 vsaj enkrat neopravičeno manjka pri napovedanem ocenjevanju znanja oziroma se 

mu namerno izogne 

 ob izrečenem ukoru razrednika (za več kot 10 neopravičenih ur) in nadaljnjih ukorih 

 

Dijak za 3 mesece izgubi vse ugodnosti pri predmetu. 

 

1.8 1.9 Vrednotenje  in ocenjevanje dijakovega sprotnega dela 

 

Skozi celo šolsko leto bomo naključno preverjali znanje dijakov iz tekoče obravnavane snovi 

in  domače naloge dijakov, kar bomo občasno ovrednotili tudi s kreditnimi točkami (0, 3 ali 

6). Dijak bo domače naloge pisal v zvezek ali delovni zvezek, ki ga bo ob preverjanju 



domačih nalog oddal. Če dijak ob preverjanju domačih nalog za kreditne točke manjka, se mu 

domača naloga naključno pregleda , a največ v roku 4 tednov, ko pride ponovno v šolo. 

Dijak bo dobil  

6 kreditnih točk za odlično pripravljenost ali odlično opravljeno domačo nalogo(89%-

100%),  

3 kreditne točke za srednje dobro pripravljenost ali le delno narejeno domačo nalogo (61%-

88%) in  

0 kreditnih točk, če na pouk ne bo pripravljen ali ne bo naredil ali oddal domače naloge 

oziroma jo bo naredil zelo slabo. 

 

Oblike vrednotenj sprotnega dela dijakov: 

 kratko (do 15 minut) napovedano pisno preverjanje tekoče snovi 

 kratko (do 15 minut oz. do 30 minut) napovedano preverjanje tekoče snovi v obliki 

nareka ali pisma  

 (ne) napovedano preverjanje domače naloge iz določenega sklopa snovi, pisanja 

spisov ali pisem.  

 sodelovanje pri uri: ponavljanje zadnje snovi, predstavitev dela, govorni nastop ali 

kratki referat;  

Upostevajo se lahko tudi dijakove zelje, v kolikor bi rad pridobil kreditno točko iz gov. 

nastopa, referata… oz. ce bi si zelel točke na tak način popraviti. 

Število vrednotenj sprotnega dela dijakov: 

Vsak dijak bo najmanj enkrat dobil kreditne točke iz najmanj dveh od navedenih štirih oblik, 

skupno število preverjanj pa je lahko najmanj 3 in največ 5. 

 

Dijaki si bodo pridobili kreditne točke enakomerno tekom šol. leta, a najkasneje do 15. 

maja. Le v izjemnih primerih (opravičena odsotnost učitelja ali dijaka)  se rok podaljša. 

Obveza dijaka/ dijakinje  je, da si v tekočem šol. letu pridobi vsaj 3 kreditne točke. V primeru, 

da se preverjanju izogiba ali ne opravi vseh obveznosti do roka, dobi za posamezno 

preverjanje, ki mu manjka, 0 točk. 

 

1.9 1.10 Določanje zaključne ocene ob koncu ocenjevalnega obdobja 
in  pouka 

 

Zaključno oceno predmeta izračunamo v skladu s točko 5 iz Natančnejših internih 

opredelitev. 

Dijak bo ob koncu ocenjevalnega obdobja negativen, če ima v obdobju dve ali več ocen 

negativnih  ali  

Dijak bo ob koncu pouka ocenjen z nezadostno oceno, če bo imel v drugem ocenjevalnem 

obdobju vse ocene negativne oz. v celem šolskem letu več kot polovico ocen negativnih. 

Prav tako je dijak negativen, če ima vsaj 2 pisni oceni (pregledni testi- strukture in 



besedišče) negativni ali če bo povprečna ocena pisnih nalog  pod 50 % in s tem ne dosega 

minimalnih standardov znanja. (točka 4.5 in 6) 

Razlaga:  

V pisnih nalogah je zajet širši sklop snovi kot pri ustnem preverjanju (večji poudarek na 

komunikaciji); preverjajo in ocenjujejo se jezikovne zmožnosti (obravnavane slovnične 

strukture, skladnja, pravopis ter besedišče…). Snov celotnega leta je v pisnih nalogah 

razdeljena na najmanj 2 do 4 sklope. Snov se nadgrajuje in povezuje ter z vsakim novim 

sklopom ali temo širi. Le-te so tako osnova in nujno potrebne za nadgradnjo snovi v 

prihodnjem šol. letu. Dijak mora doseči pri tem ocenjevanju vsaj 50 %, da je ob koncu šol. 

leta ocenjen pozitivno.  

Npr.: dijak ima pisne ocene 1,1,3, ali 1,1,4- dijak ni dosegel minimalnih standardov, saj ima 

2/3 snovi negativne, ne glede na ustne ocene ali kreditne točke. Pri tem se upošteva, da je 

negativno ocenjen iz snovi, ki je definirana pri minimalnih standardih- točka 6 in 6.1. 

Dijak bo ob koncu pouka neocenjen, če v enem ali obeh ocenjevalnih obdobjih ne bo pridobil 

nobene ocene. 

 

1.10 1.11 Izpiti 

 

Popravni in dopolnilni izpiti iz nemščine so sestavljeni iz pisnega dela, ki traja max. 45 do 

90 minut in iz ustnega dela, ki traja največ 20 minut. Naloge in vprašanja za oba dela sestavi 

strokovni aktiv. Na ustnem delu morajo biti 4 vprašanja več, kot je prijavljenih kandidatov. 

Če predmetni izpit zajema snov celega šolskega leta, je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. 

Pisni del traja max. 90 minut, ustni pa največ 20 minut.  

Če predmetni izpit zajema le del snovi celega šolskega leta, je izpit samo pisni. Pri določanju 

končne ocene v spričevalu se na izpitu pridobljena ocena upošteva v smislu deleža snovi, ki jo 

je izpit pokrival. 

Predmetni izpit sestavi strokovni aktiv na predlog učitelja, ki je dijaka učil. 

Diferencialni izpiti so samo pisni in trajajo max. 90 minut. Pripravi jih strokovni aktiv. 

Izpiti ob spremembi jezika so naceloma pred zacetkom (avgusta)  naslednjega šol. leta. Izpit 

je pisen in usten  obsega snov, ki preverja snov predhodnih letnikov in je potrebna za 

nemoteno delo v tekočem šol. letu. 

Dijaki se morajo za izpit prijaviti najmanj pet delovnih dni pred izpitnim rokom, dva dni pred 

rokom se lahko odjavijo.  Razpored izpitov je objavljen tri dni pred izpitnim rokom 

 

 


