
 52 

RAVEN ODLIČNOSTI 

G e e i  a e 

Pogovor na temo  

Opravilo v SEJU: Dialog: neformalno razpravljanje 

T č e Opisnik 

2 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. 

1 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. 

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

 

P ed a i e  e e b a * 

Opravila v SEJU: neposredno poslušanje med občinstvom, obdelava besedila, analiziranje in kritika 
izvirnih besedil, pisanje zapiskov; daljši monolog: opisovanje, zastopanje stališča 

T č e Opisnik 

5 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 . 

4 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. 

3 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.  

2 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. 

1 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. 

0 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. 

* Če je ta kategorija ocenjena z  točkami, se ostale kategorije ne ocenjujejo; skupno število točk za besedilo je v 
tem primeru 0. 


