
OCENJEVALNA LESTVICA ZA PET VPRAŠANJ ODPRTEGA TIPA: NATEČAJNI RAZRED AB24       

        

Kazalnik Opisnik  Točke 
1. 

vprašanje 
2. 

vprašanje 
3. 

vprašanje 
4. 

vprašanje 
5. 

vprašanje 

Obvladovanje 
strokovnih 
vsebin in 
veščin, ki 

pridejo v poštev 
pri učnem 
predmetu.   

Neodgovorjeno vprašanje ali brez identifikacije temeljnih tematskih jeder predmeta.  0           

Pavšalna in/ali netočna znanja in veščine.  0.5  -  1.5           

Nepopolna in / ali presplošna znanja in veščine. 2  -  3             

Primerna znanja in veščine. 3.5           

Obsežna in / ali poglobljena znanja in veščine.   4  -  5           

Obvladovanje 
didaktično-

metodoloških 
znanj in veščin, 

ki pridejo v 
poštev pri 

poučevanju 
navedenega 
predmeta.  

Neodgovorjeno vprašanje ali brez obvladovanja didaktično-metodoloških znanj in 
veščin  

0 
          

Pavšalna in/ali netočna didaktično-metodološka znanja in veščine  0.5  -  1.5           

Nepopolna in / ali presplošna didaktično-metodološka znanja in veščine  2  -  3           

Primerna didaktično-metodološka znanja in veščine  3.5           

Obsežna in / ali poglobljena didaktično-metodološka znanja in veščine  4  -  5   
        

Jezikovno-
komunikacijske 

veščine: 
organiziranost 

sestavka, 
točnost, 

besedišče, slog.  

Neodgovorjeno vprašanje ali odgovori, ki niso skladni s postavljenim vprašanjem 0           

Nezadostno strukturiran odgovor na vprašanje, slaba kohezija med stavki in odstavki 
ter omejeno upoštevanje pravil zahtevane vrste besedila. Pomanjkljivo spoštovanje 
pravopisnih in slovničnih pravil in besedilne kohezije ter neustrezna uporaba ločil. 
Besedišče je omejeno, večkrat neustrezno. Pisno izražanje ni zelo tekoče.  

0.5  -  1.5   

        

Besedilo je le delno strukturirano. Uporaba glavnih veznikov je neustrezna, le delno 
skladna z uporabljeno vrsto besedila.  Nekaj je napak pri spoštovanju pravopisnih in 
slovničnih pravil. Uporaba mehanizmov besedilne kohezije je omejena. Uporaba ločil 
je včasih neustrezna. Besedni zaklad je omejen. Prevladuje osnovno besedišče. Na 
splošno pisno izražanje ni zelo tekoče.  

2  -  3     

        

Odgovor na vprašanje je dobro strukturiran z ustrezno uporabo glavnih veznikov in 
spoštovanjem pravil tipologije besedila, zadovoljivim upravljanjem temeljnih 
mehanizmov besedilne kohezije in skoraj vedno ustrezno uporabo ločil. Besedišče 
je primerno in ustrezno.  Pisno izražanje je na splošno tekoče.  

3.5   

        

Besedilo je učinkovito strukturirano z ustreznimi logičnimi povezavami in popolno 
skladnostjo s pravili sestave različnih vrst besedila. V celoti spoštuje pravopisna in 
slovnična pravila. Uporaba različnih mehanizmov besedilne kohezije je dovršena. 
Uporaba ločil je učinkovita. Besedišče je bogato. Terminologija je ustrezna kot tudi, 
kjer je potrebno, uporaba strokovnih izrazov. Pisno izražanje je tekoče.  

4  -   5   

        

SKUPNO …./ 75 

    
    



NATEČAJNI RAZRED AB24: OCENJEVALNA LESTVICA ZA 6. VPRAŠANJE      

Kazalnik Opisnik  Točke 
6. 

vprašanje     

Jezikovno-
komunikacijske 

veščine: 
organiziranost 

sestavka, 
točnost, 

besedišče, slog  

Neodgovorjeno vprašanje ali odgovori, ki niso skladni s postavljenim vprašanjem. 
Neustrezna raba ločil. Neprimerna struktura. Omejena kohezija med stavki in 
odstavki in pomanjkljivo spoštovanje značilnosti besedilne tipologije. Besedilo ni 
tekoče. Pomanjkljiva pravopisna in slovnična pravilnost. Številne pravopisne, 
leksikalne in skladenjske napake.   

0   

    

Nezadostno strukturiran odgovor na vprašanje, slaba kohezija med stavki in odstavki 
ter omejeno upoštevanje pravil zahtevane vrste besedila. Pomanjkljivo spoštovanje 
pravopisnih in slovničnih pravil ter besedilne kohezije. Nepravilna uporaba ločil. 
Omejeno besedišče, večkrat neustrezno. Besedilo ni povsem tekoče.   

0,5   

    
Le delno strukturirano besedilo z negotovo uporabo glavnih veznikov in malo 
spoštovanja pravil besedilne tipologije, vsebuje nekaj pravopisnih in slovničnih 
napak. Uporaba mehanizmov besedilne kohezije je omejena. Uporaba ločil je 
občasno nepravilna. Besedni zaklad je omejen. Prevladuje osnovno besedišče. Na 
splošno besedilo ni zelo tekoče. 

1   

    

Odgovor na vprašanje je dobro strukturiran z ustrezno uporabo glavnih veznikov in 
spoštovanjem pravil besedilne tipologije. Spoštovanje pravopisnih in slovničnih 
pravil je ustrezno. Besedilna kohezija je zadovoljiva. Uporaba ločil je skoraj povsem 
ustrezna . Besedišče je primerno in ustrezno. Besedilo je na splošno tekoče.  

1,75   

    
Besedilo je učinkovito strukturirano z ustreznimi logičnimi povezavami in popolno 
skladnostjo s pravili besedilne tipologije. V celoti spoštuje pravopisna in slovnična 
pravila. Uporaba različnih mehanizmov besedilne kohezije je dovršena. Uporaba 
ločil je učinkovita. Besedišče je bogato. Terminologija je ustrezna kot tudi, kjer je 
potrebno, uporaba strokovnih izrazov. Besedilo je tekoče.  

2,5   

    

Osebni odgovor  

Kandidat/ka ne izraža svojega stališča in ne utemeljuje na ustrezen način.  0           

Kandidat/ka le delno izraža svoje stališče s površnim utemeljevanjem.  0,5           

Kandidat/ka pavšalno izraža svoje stališče s posplošenim utemeljevanjem.  1       
    

Kandidat/ka primerno izraža svoje stališče z ustreznim utemeljevanjem. 1,75       
    

Kandidat/ka bogato in izvirno izraža svoje stališče s poglobljenim utemeljevanjem. 2,5       
    

 SKUPNO   ..../5     
 


