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Ocenjevalna merila  
Pogovor na temo  
Dialog: naracija, interakcija, argumentacija (2 točki) 
Temo jasno in tekoče predstavi in jo komentira. Spontano odgovarja na 
vprašanja in se odziva na spodbude sogovorca, ki v ničemer ne prilagaja 
svojega govora. V pogovoru ne okleva. Argumentacija je sistematično 
razvita, odnosi med idejami so učinkovito vzpostavljeni z različnimi 
povezovalci. 

2 

 

Temo smiselno in precej tekoče predstavi in jo komentira. Dejavno sodeluje 
v pogovoru, če sogovorec le malo prilagaja svoj govor. Argumentacija je 
mestoma slabše razvita. 

1 
 

Ob spodbudi sogovorca temo še ustrezno predstavi, v pogovoru okleva. 
Argumentacija je skopa, enostavna, mestoma lahko nejasna. 0  

 
Predstavitev teme (ob poslušanju)  
Razumevanje, upoštevanje, obdelava izhodiščnega besedila (5 točk) 
V celoti razume izhodiščno besedilo, ga ustrezno povzame in glavne 
poudarke na več mestih smiselno vključi v svoje besedilo, tako da tvori 
prepričljivo, dobro povezano in kompleksno predstavitev. Vsebino 
učinkovito nadgradi (npr. ilustrira z lastnimi primeri in stališči). 

5 
 

Dobro razume izhodiščno besedilo in ga ustrezno povzame, večino glavnih 
poudarkov smiselno vključi v svojo predstavitev, vključuje tudi svoje primere 
in poglede. Predstavitev je logično oblikovana in zaokrožena z ustreznim 
zaključkom. 

4 
 

Predstavitev je sistematično razvita. Besedilo je povzeto v glavnih delih, 
manjka kak bistveni del. Izhodiščno besedilo sicer dobro razume, a nekatere 
glavne poudarke ter lastne poglede in primere izpostavi šele ob dodatnih 
vprašanjih/ob sogovorčevi spodbudi. 

3 
 

Večinoma razume izhodiščno besedilo, a v svoje besedilo vključi le nekatere 
glavne poudarke. Predstavitev je logično oblikovana, a razmeroma 
enostavna; odnosi med idejami so vzpostavljenimi z enostavnimi 
povezovalci. Mestoma je lahko opazno »preskakovanje«, včasih potrebuje 
nekaj sogovorčeve spodbude. 

2 

 

Izhodiščno besedilo deloma razume, povzetek je skop, glavnih poudarkov 
mestoma ne vključi ustrezno v svoje besedilo ali jih vključi le malo. Odnosi 
med idejami mestoma niso jasno vzpostavljeni. Potrebna sogovorčeva 
spodbuda. 

1 
 

Izhodiščnih besedil ne razume ali jih neustrezno povzema oz. jih sploh ne 
povzema v svojem besedilu. Predstavitev je kratka, slabo povezana, 
mestoma nelogično zgrajena ter terja veliko pomoči sogovorca. Predstavitev 
ne ustreza nalogi. 

0 
 

 

Bonus (+): samostojne formulacije glede na izhodiščno besedilo; lastno stališče do teme oz. 
do izhodiščnih besedil. 
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Skupaj za celotno govorno produkcijo:  
 
Besedišče (obseg in nadzor) (3 točke) 
Širok obseg besedišča uporablja pravilno, učinkovito spreminja ubesedenje, 
da se izogne ponavljanju. 3  

Širok obseg besedišče večinoma uporablja pravilno; vrzeli precej spretno 
zapolnjuje z opisnim izražanjem, izbira neustreznih besed ne moti 
sporazumevanja. 

2 
 

Spretno uporablja osnovno besedišče. Pri izražanju bolj zapletenih misli in 
idej lahko več napačnih izbir. 1  

Besedišče je omejeno (osnovno), raba vsebinsko neustreznih ali 
neslovenskih besed na več mestih, izogibanje vrzelim z opisovanjem. 0  

 

Bonus (+): Posebej bogato besedišče; raba ustreznega strokovnega besedišča, spretna raba 
idiomatike. 

 
Jezikovna pravilnost (3 točke) 
Visoka stopnja slovnične pravilnosti, dober slovnični nadzor ob uporabi 
kompleksnih skladenjskih struktur, manjše slovnične pomanjkljivosti so 
težko opazne. 

3 
 

Precej dober slovnični nadzor, nekatere manjše sistematične napake. 2  

Nekatere temeljne napake v slovnici, ki se sistematično ponavljajo in lahko 
mestoma otežujejo razumevanje. 1  

Različne nepravilnosti pri uporabi jezikovnih struktur, ki lahko mestoma 
povzročajo nesporazume. 0  

 
Izgovor in tekočnost (2 točki) 

Jasna in naravna izgovarjava in intonacija, tekoče in spontano izražanje.* 2  

Izraža se s precejšnjo lahkoto, nekatere pomanjkljivosti v izgovoru. 1  

Opazen tuji naglas in nepravilnosti v izgovoru (npr. napačna naglasna 
mesta), netekoč, kontroliran govor. 0  

 

* Tolerirajo se izgovorne značilnosti iz prvega jezika (npr. pogrkovanje ipd.). 
 
Če je katerikoli od parametrov ocenjen z 0 točkami, je skupno število točk za besedilo 0. 
Skupaj 15 točk. Mejna vrednost: 9 točk (za C1). 
 
http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/Slovenscina_kot_drugi_in_tuji_jezik.pdf 
 
 


