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Izpit iz znanja slovenščine po programu SDTJ   
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Ocenjevalna merila za 1. nalogo 

 

Kandidat dobi za vsako smiselno izpolnjeno rubriko 0,5 točke. 

Za vsako smiselno in jezikovno sprejemljivo napisano vprašanje kandidat dobi 1 točko. 
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Vstopna raven   Ocenjevalna merila 

 

Ocenjevalna merila za 2. nalogo 

 
Lestvica za ocenjevanje pisanja 

 
VSEBINSKA NATANČNOST, SPORAZUMEVALNI NAMEN* Točke 

Naloga je v celoti izpolnjena. Sporočilo je jasno izraženo, v njem posreduje vse zahtevane 

podatke, namen je dosežen. 

3 

Naloga je večinoma izpolnjena. Manjka kateri od podatkov, a namen je večinoma 

dosežen. 

2 

Naloga je le delno izpolnjena, manjkajo bistveni podatki. Sporočilo in/ali namen besedila 

nista povsem jasna. 

1 

Naloga ni izpolnjena. Sporočilo ni razumljivo. 0 

* Če je ta kategorija ocenjena z 0 točkami, se druge kategorije ne ocenjujejo.  

 

BESEDIŠČE Točke 

Ima osnovni nabor besed in besednih zvez, povezanih s predvidljivimi konkretnimi 

situacijami. 

2 

Osnovni nabor besed in besednih zvez je nekoliko omejen. Uporablja nekatere za 

kontekst neustrezne, tudi neslovenske besede. 

1 

Pozna posamične besede in besedne zveze. Pogosto uporablja za kontekst neustrezne, 

tudi neslovenske besede. 

0 

 

SOCIOLINGVISTIČNA USTREZNOST Dosega Delno dosega 

Ustrezno se naveže na izhodiščno besedilo (npr. pismo), uporablja 

začetne in sklepne formule v pismih, se podpiše. 

1 točka 0,5 točke 

Ne uporablja uvodnih in sklepnih formul ali se ne podpiše, ni navezave na 

izhodiščno besedilo. 

0 točk 

KOHERENCA 

Tvori preproste izjave in jih poveže v zelo preprosto besedilo. Uporablja 

najosnovnejše linearne povezovalce (in, potem). 

1 točka 0,5 točke 

Uporablja nepovezane osnovne besede in izraze za posredovanje 

informacij o sebi. 

0 točk 

JEZIKOVNA PRAVILNOST, PRAVOPIS 

V preprostih izjavah uporablja nekatere osnovne strukture in stavčne 

vzorce, pri tem ima omejen nadzor nad pravilnostjo zapisanega. Pravilno 

zapiše znane besede in besedne zveze. Lahko si pomaga s prepisom iz 

izhodiščnega besedila. 

1 točka 0,5 točke* 

Uporablja posamične besede in osnovne izraze. Zapisano ni razumljivo. 0 točk 

* Kadar gre zgolj za prepis iz izhodiščnega besedila. 


