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MERILA ZA OCENJEVANJE
Predmet: ANGLEŠČINA IN NEMŠČINA
Šolsko leto 2018/2019
1. PISNO OCENJEVANJE
Splošna pravila:
- pisno ocenjevanje znanja je napovedano
- učenci so obveščeni najmanj pet delovnih dni prej
- pred ocenjevanjem znanja z učenci preverjamo znanje
- učenci so s kriteriji in pragovi ocenjevanja znanja seznanjeni na začetku šolskega leta
Pragovi ocenjevanja znanja
OCENA
5
4
3
2
1

Število točk %
90 – 100
75 – 89
60 - 74
45 – 59
0 – 44

2. USTNO OCENJEVANJE
Splošna pravila:
- ustno ocenjevanje je nenapovedano
- način ustnega ocenjevanja je avtonomija učitelja
- učitelj na začetku šolskega leta seznani učence s kriteriji in načinom ustnega ocenjevanja
OCENA OPISNIKI
5
Učenec samostojno pripoveduje o obravnavanih vsebinah. Pozna in samostojno uporablja
različne jezikovne strukture. Učenec se ustrezno odziva, navaja primere iz lastnih izkušenj.
Uporablja bogato besedišče, napake so redke.
4
Učenec dobro pozna obravnavane vsebine in slovnična pravila. Ustrezno se odziva v
komunikaciji z učiteljem, občasno potrebuje dodatno spodbudo.
Uporablja ustrezno besedišče, prisotne so napake, ki ne vplivajo na razumevanje sporočila.
3
Učenec pozna obravnavane vsebine in slovnična pravila. Na vprašanja se odziva s kratkimi
odgovori, večkrat potrebuje dodatno spodbudo.
Prisotne so napake pri jezikovnih strukturah in izgovorjavi. Učenec pri izražanju uporablja
pretežno osnovno besedišče.
2
Učenec le delno pozna obravnavane vsebine in slovnična pravila. Njegovi odgovori so kratki,
potrebuje veliko dodatne spodbude učitelja. Učenec uporablja skromno besedišče in osnovne
slovnične strukture.
1
Učenec ne pozna obravnavanih vsebin in slovničnih pravil. Se ne odziva na vprašanja ali pa so
njegovi odgovori kratki, večinoma napačni.
Njegovo izražanje je nerazumljivo ali nepovezano, uporablja skromno besedišče in osnovne
jezikovne strukture.

3. OCENJEVANJE GOVORNEGA NASTOPA
KRITERIJI
Vsebina
Učenec vnaprej odda osnutek in pride na posvet 1t
Učenec upošteva navodila in temo govornega nastopa. 1t
Nastop traja od 3 do 5 minut. 1t
Jezik
Učenec uporablja bogato in ustrezno besedišče. 3t
Učenec uporablja različne slovnične strukture. 2t
Nastop
Učenec prosto pripoveduje o izbrani temi. 1t
Učenec vzpostavi stik z razredom. 0,5t
Učenec vključi izdelek (plakat) v predstavitev. 0,5t
SKUPNO ŠTEVILO TOČK

ŠT. TOČK
3

5

2

10

4. OCENJEVANJE POWERPOINT PREDSTAVITVE

Vsebina

50 %

Oblika

10 %

Viri
Predstavitev

10 %
30 %

Kriterij
Vsebina je ustrezna, v pravilnem zaporedju, ter vsebuje
ustrezno slikovno predstavitev in razlago novih pojmov.
Vsebina ustreza slovničnim pravilom in zapisu. Vsebina je
samo opora, ne celoten zapis povedanega.
Predstavitev ima naslov, primerno velikost pisave, nazoren
in pregleden prikaz. Slike so primerne in ustrezno
razporejene.
Viri so zapisani v ustrezni obliki.
Učenec pripoveduje tekoče, brez pomoči predloge. (10%)
Uporablja primeren jezik, govori glasno in razločno. (10%)
Učenec je suveren in prepričljiv. (10%)

Pragovi ocenjevanja znanja
Število točk
9 – 10
8
6–7
5
0–4

Ocena
5
4
3
2
1

Aktiv angleškega in nemškega jezika
Tatjana Lekan
Sabina Nardin
Polona Setnikar
Polona Šivec

Št. točk
5

1

1
1
1
1

