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USTNO OCENJEVANJE 
 
 
1. Sprotno ustno ocenjevanje znanja iz obravnavane snovi pri jezikovnem in književnem 
pouku 
 
Dijaku iz obravnavane snovi, vključno z obveznim domačim branjem, načeloma ustno zastavimo tri vprašanja 
oziroma naloge, ki jih lahko v procesu ocenjevanja dopolnimo z ustreznimi podvprašanji; ta so dveh vrst, in sicer 
lahko z njimi dijaku pomagamo, da odgovori na zastavljeno vprašanje, ko sam ne zmore celovito oblikovati 
odgovora (ta tip podvprašanj niža oceno), lahko pa mu z njimi omogočimo, da pokaže znanje na višji taksonomski 
ravni, s čimer zvišuje svojo oceno. 
 
MERILA  
 
– za nezadostno: 
ne odgovori, odgovori napačno, število podatkov je preskromno, razvidno je zelo slabo poznavanje snovi, pri 
književnem pouku tudi literarnih besedil, ubeseditev je na zelo nizki ravni, knjižno besedišče je zelo skromno, ne 
pozna osnovnih strokovnih izrazov, veliko je različnih jezikovnih napak; 
 
– za zadostno – MINIMALNI STANDARD: 
odgovor je skromen, zato so potrebna podvprašanja; število podatkov je skromno, pri književnem pouku je razvidno 
površno poznavanje literarnih besedil, razumevanje je na nizki ravni, utemeljitev ni, tudi vrednotenja ni ali pa je zelo 
preprosto, knjižno besedišče je skromno, obvladanje strokovnih izrazov je skromno oziroma so le-ti rabljeni napačno, 
veliko je različnih jezikovnih napak, vendar pa so grobe napake redkejše od lažjih, posamezne povedi so lahko tudi 
nelogične; 
 
– za dobro: 
dijak poskuša na zastavljeno vprašanje odgovoriti samostojno, vendar pa mu je navadno potrebno postaviti tudi 
podvprašanja nižjih taksonomskih ravni, znanje je pretežno na ravni urejene reprodukcije, posamezne trditve poskuša 
tudi utemeljevati, zmožen je preprostega vrednotenja literarnih del oziroma jezikovnih problemov, knjižno besedišče je 
primerno, opazne so tudi težave pri rabi strokovnih izrazov, pojavljajo se posamezne jezikovne napake, prevladujejo 
preprostejše povedi; 
 
– za prav dobro: 
dijak odgovarja samostojno, podvprašanja mu postavljamo tudi za doseganje višjih taksonomskih ravni, trditve 
večinoma utemeljuje, dobro pozna in razume književna besedila in jih poskuša tudi samostojno vrednotiti, včasih zna 
znanje, pridobljeno pri književnem oziroma jezikovnem pouku, posplošiti in ga uporabiti v novih primerih, knjižno 
besedišče je precej bogato, raba strokovnih izrazov ustrezna, jezikovnih napak je malo, dijak dokazuje, da obvlada 
tudi nadpovedno skladnjo; 
 
– za odlično: 
dijak odgovarja samostojno in prepričljivo, podvprašanja mu postavljamo kvečjemu za doseganje višjih taksonomskih 
ravni, trditve dosledno utemeljuje, dobro pozna in razume književna besedila in jih samostojno vrednoti, zmožen je 
različnih povezav (npr. z drugimi obravnavanimi deli, avtorji, obdobji, smermi ipd.), zna posploševati znanje, 
pridobljeno pri književnem oziroma jezikovnem pouku, in ga uporabljati v novih primerih, knjižno besedišče je bogato, 
raba strokovnih izrazov ustrezna in suverena, jezikovnih napak skoraj ni, oziroma jih dijak sam sproti popravlja, 
obvlada tvorbo zahtevnejših povedi in nadpovedno skladnjo. 
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2. Pripravljeni govorni nastop 
 
MERILA 
 
Če pri ustnem ocenjevanju dijak izjavi, da ne bo odgovarjal, ga učitelj oceni z negativno oceno (2. alineja 3. člena 
Šolskih pravil ocenjevanja Gimnazije Koper). 
 
– pomenska sestava 

nezadostno zadostno – MINIMALNI 
STANDARD 

dobro prav dobro odlično 

govorni nastop ne 
ustreza besedilni vrsti, 
razvijanje teme je 
nelogično in 
neustrezno, besedilo 
ni smiselno in 
vsebinsko zaokroženo 

besedilna vrsta je sicer 
ustrezna, vendar je 
razvijanje teme nerodno in 
površno, besedilo je sicer 
pretežno smiselno, vendar 
v celoti ni koherentno  

besedilna vrsta je 
ustrezna, 
razvijanje teme je 
logično, besedilo je 
smiselno in 
vsebinsko 
zaokroženo, 
vendar pa je tema 
obravnavana 
precej skromno 

besedilna vrsta je 
ustrezna, razvijanje 
teme je logično, 
besedilo je smiselno 
in vsebinsko 
zaokroženo, 
tema je obravnavana 
zanimivo in deloma 
tudi poglobljeno 

besedilna vrsta je 
ustrezna, razvijanje 
teme je logično, 
besedilo je smiselno in 
vsebinsko zaokroženo, 
tema je obravnavana 
zanimivo, poglobljeno 
in lahko tudi izvirno 

 
– pragmatična sestava 

nezadostno zadostno – MINIMALNI 
STANDARD 

dobro prav dobro odlično 

dijak ne upošteva 
okoliščin, predvsem 
naslovnika,ne 
vzpostavlja stika s 
sošolci, je tog, ne 
vključuje nebesednih 
prvin 

dijak delno upošteva 
okoliščine, vendar zaradi 
nesproščenosti je precej 
negotov in neprepričljiv, ne 
zmore vključevati tudi 
nebesednih prvin 

dijak upošteva 
okoliščine, 
vzpostavi stik s 
sošolci in je 
večinoma 
sproščen, govori 
tekoče, na 
nekaterih mestih 
zna ustrezno 
vključiti prvine 
nebesednega 
jezika 

dijak dobro upošteva 
okoliščine, hitro 
vzpostavi stik s 
sošolci, je sproščen in 
prepričljiv, spretno 
vključuje tudi prvine 
nebesednega jezika 

dijak zavestno in 
suvereno upošteva 
okoliščine, 
samozavestno 
vzpostavlja stik s 
sošolci, je prepričljiv, 
govori tekoče in 
zanimivo, izjemno 
spretno vključuje prvine 
nebesednega jezika 

 
– besedno-slovnična 

nezadostno zadostno – MINIMALNI 
STANDARD 

dobro prav dobro odlično 

dijakovo besedišče je 
skromno, uporablja 
veliko mašil in  
splošnih izrazov, 
pogoste so slovnične 
napake, povedi so 
zgradbeno skromne, 
tudi nelogične 

dijakovo besedišče je 
sicer skromno, še vedno 
je precej mašil in 
splošnih izrazov, vendar 
pa so povedi zgradbeno 
večinoma ustrezne, 
pojavljajo se posamezne 
slovnične napake 

dijakovo besedišče 
je primerno, mašil in 
ponavljanja splošnih 
izrazov skoraj ni, 
povedi so logično in 
zgradbeno ustrezne, 
so pa posamezne 
slovnične napake  

dijakovo besedišče je 
precej bogato, povedi 
so logične, večinoma 
tudi že zgradbeno 
zahtevnejše, 
slovnične napake so 
redke 

dijakovo besdišče je 
bogato, povedi so 
logične in zgradbeno 
zahtevne, slovničnih 
napak ni, oziroma se jih 
dijak sam zave in jih 
takoj  popravi 

 
– tvarna 

nezadostno zadostno – MINIMALNI 
STANDARD 

dobro prav dobro odlično 

dijak na govorni 
nastop ni pripravljen, 
preveč si pomaga s 
pisno predlogo, 
govorjenje je 
nerazločno,  
pogovorno/žargo-
nsko/slengovsko/nare
čno 

dijak se je za govorni 
nastop besedilo naučil na 
pamet, pri govorjenju se 
mu pogosto zatika, 
govori nerazločno, 
pravorečno normo 
upošteva le delno, zato 
prihaja do številnih 
pravorečnih napak 

dijak govori prosto, 
večinoma razločno 
in razumljivo, delno 
upošteva smiselno 
poudarjanje 
bistvenih vsebinskih 
prvin, večinoma 
upošteva 
pravorečno normo 

dijak govori prosto, 
razločno in 
razumljivo, smiselno 
poudarja bistvene 
vsebinske prvine, 
ima pa nekaj težav 
pri upoštevanju 
pravorečnih pravil 

dijak govori prosto, 
razločno in razumljivo, 
smiselno in prepričljivo 
poudarja bistvene 
vsebinske prvine, 
suvereno upošteva 
pravorečno normo, 
morebitna odstopanja 
takoj sam popravi 

Pri ocenjevanju govornega nastopa dijaka z govorno napako upoštevamo stopnjo te napake. Pri hujši napaki ga 
nastopa načeloma oprostimo, lažjo pa pri ocenjevanju spregledamo. 
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3. Deklamacija 
 
MERILA 
 
– za nezadostno 
dijak odkloni nastop; dijak nastopi, vendar je zelo slabo pripravljen, besedila ne zna v celoti na pamet, zato se mu zelo 
pogosto zatika in prihaja do premolkov; 
 
– zadostno – MINIMALNI STANDARD 
dijak je za nastop pripravljen (besedilo zna bolj ali manj tekoče na pamet), občasno se mu zatika, včasih pride tudi do 
premolka, govori monotono, brez poskusov interpretacije, pogoste so pravorečne napake; 
 
– za dobro 
dijak zna besedilo tekoče na pamet, bolj ali manj upošteva pravila stavčne fonetike, besedilo poskuša tudi 
interpretirati, vendar v tem še ni prepričljiv, še vedno je nekaj pravorečnih napak, med deklamacijo poskuša 
vzpostaviti stik s poslušalci; 
 
– za prav dobro 
dijak zna besedilo tekoče na pamet, večinoma upošteva pravila stavčne fonetike, besedilo poskuša čim bolj 
prepričljivo interpretirati, pravorečne napake so redke, med deklamacijo vzpostavlja stik s poslušalci, uporablja tudi 
prvine nebesednega jezika; 
 
– za odlično 
dijak zna besedilo tekoče na pamet, dosledno upošteva pravila stavčne fonetike, besedilo prepričljivo in samosvoje 
(lahko tudi izvirno) interpretira, pravorečnih napak skoraj ni, med deklamacijo suvereno vzpostavlja stik s poslušalci in 
interpretacijo dopolnjuje s prvinami nebesednega jezika (mimiko, kretnjami ...); 
 
 
Pri ocenjevanju deklamacije dijaka z govorno napako upoštevamo stopnjo te napake. Pri hujši napaki ga nastopa 
načeloma oprostimo, lažjo pa pri ocenjevanju spregledamo. 
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PISNO OCENJEVANJE ZNANJA  
 
1. Naloga odprtega tipa (spis, esej) 
 
1. 1.  
1. in 2. letnik pišeta spis na književno temo (razlagalni spis). Predpisano število besed je: 
1. letnik: od 200 do 400 
2. letnik: od 300 do 500 
 

Ocenjevanje je lahko celostno (holistično) in/ali analitično. 
1.  Celostno (holistično) ocenjevanje  
 
–  za nezadostno 
Besedilo ne ustreza izbrani besedilni vrsti. 
Med vsebino besedila in naslovno temo ni smiselne povezanosti.                               
Besedilo sicer v glavnem ustreza zgornjima meriloma, vendar je kakovost ubeseditve na tako nizki ravni, da zaradi tega dijak ne 
dosega minimalnega standarda; npr. tema je obravnavana zelo poenostavljeno, poznavanje snovi je zelo pomanjkljivo in 
površno. Besedilo ni zgradbeno razčlenjeno (uvod, jedro, zaključek; odstavki). Veliko je nepotrebnih podatkov in zastranitev. 
Pogoste so grobe slovnične in pravopisne napake. Knjižno besedišče je skromno, veliko je neknjižnih izrazov. Povedi so 
nelogične, prav tako povezave med njimi itd. 
 
–  za zadostno – MINIMALNI STANDARD 
Besedilo načeloma ustreza izbrani besedilni vrsti in naslovni temi.  
Poznavanje besedilne vrste je površno, tema je večinoma obravnavana površinsko, vendar je poznavanje temeljnih podatkov 
zadovoljivo. Zunanja zgradba le delno ustreza notranji. Besedilo ni v celoti koherentno. Knjižno besedišče je skromno, ponavljajo 
se iste besede in besedne zveze, precej je tudi neknjižnih izrazov, hkrati pa ni potrebnih strokovnih izrazov oziroma so rabljeni 
napačno. Veliko je različnih jezikovnih napak, vendar so grobe napake redkejše od lažjih. Posamezne povedi so lahko tudi 
nelogične. 
 
–  za dobro 
Besedilo ustreza izbrani besedilni vrsti in naslovni temi. 
Dijak pozna snov in jo razume, vendar so lahko opazne tudi vrzeli v znanju. Obravnavanje teme je večinoma korektno, ustrezno, 
vendar ni poglobljeno, pogosto gre za urejeno reprodukcijo. Besedilo je koherentno in tudi ustrezno zgradbeno členjeno. Knjižno 
besedišče je primerno, opazne pa so težave pri rabi strokovnih izrazov. Težje slovnične in pravopisne napake so redke, 
prevladujejo lažje, ki pa jih je še zmeraj precej. Izražanje je večinoma logično, nadpovedna skladnja pa je še precej šibka, zato je v 
besedilu več slogovnih nerodnosti (npr. odvečne ponovitve besed/ besednih zvez, ker dijak ne obvlada pozaimljenja ipd.). 
 
–  za prav dobro 
Besedilo ustreza izbrani besedilni vrsti in naslovni temi. 
Dijak pozna snov in jo razume, k njej pristopa tudi problemsko. Obravnavanje teme je večinoma poglobljeno. Reprodukcija je 
kakovostna. Svoje trditve utemeljuje in  logično izpeljuje. Besedilo je koherentno in tudi ustrezno zgradbeno členjeno. 
Knjižno besedišče je precej bogato, raba strokovnih izrazov ustrezna. Slovnične, pravopisne in slogovne napake so redke. Dijak 
obvlada tudi tvorbo zahtevnejših povedi in temeljna pravila nadpovedne skladnje, zato je  njegovo izražanje tekoče. 
 
–  za odlično 
Besedilo ustreza izbrani besedilni vrsti in naslovni temi. 
Dijak dobro pozna snov in jo razume, k njej pristopa problemsko. Obravnavanje teme je poglobljeno, zanimivo in prepričljivo, 
včasih tudi izvirno. Svoje trditve dosledno utemeljuje in logično izpeljuje. Besedilo je koherentno in ustrezno zgradbeno členjeno, 
zgradba je lahko tudi izvirna. Knjižno besedišče je bogato, raba strokovnih izrazov ustrezna in suverena. Dijak obvlada tvorbo 
zahtevnejših povedi in pravila nadpovedne skladnje. Njegovo izražanje je tekoče, lahko tudi slogovno prepoznavno. 
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2.  Analitično ocenjevanje: 
 
a) Vsebina do 30 točk (točke razporedimo glede na dana navodila). 
 
b) Jezik do 20 točk, ki so razporejene na naslednji način: 
 

• Jezik do 8 točk (sem sodita pravopisna in slovnična pravilnost). Način odbijanja točk je usklajen z 
maturitetnim načinom. 

2 istovrstni napaki =  – 0,5 t. 
4 istovrstne napake = – 1 t. 
7 istovrstnih napak = – 2 t. 
10 istovrstnih napak = – 3 t. 
 
2 raznovrstni napaki = – 0,5 t. 
4 raznovrstne napake = – 1 t. 
6 in več raznovrstnih napak = – 2 t. 

 
• Slog do 6 točk (sem sodijo jasnost, natančnost, jedrnatost, ustreznost). Način odbijanja točk je usklajen z 

maturitetnim načinom. 
2 istovrstni napaki =  – 0,5 t. 
4 istovrstne napake = – 1 t. 
7 istovrstnih napak = – 2 t. 
10 istovrstnih napak = – 3 t. 
 
2 raznovrstni napaki = – 0,5 t. 
4 raznovrstne napake = – 1 t. 
6 in več raznovrstnih napak = – 2 t. 
 

• Zgradba do 6 točk (sem sodijo napake, kot so dolžina, členitev na odstavke, zastranitve, nepovezanost delov 
besedila, rokopisna neurejenost, odsotnost uvoda). Način odbijanja točk je usklajen z maturitetnim načinom, 
vsaka napaka pomeni – 1 točka.  

 
Učitelj lahko nalogam, ki vsebinsko in/ali jezikovno izstopajo, doda do 3 točke za jezik in do 3 točke za vsebino.  
 
Pragovi za določanje ocene so: 
25–31 točk je zadostno, 32–38 točk je dobro, od 39–44 je prav dobro, od 45–50 je odlično. 
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1. 2.  
3. in 4. letnik pišeta razpravljalni ali razlagalni esej. 
 
Predpisano število besed je: 
3. letnik: od 500 do 700 
4. letnik: najmanj 700 
 

Ocenjevanje je lahko celostno (holistično) in/ali analitično. 
1.  Celostno (holistično) ocenjevanje  
 
–  za nezadostno 
Besedilo ne ustreza izbrani besedilni vrsti. 
Med vsebino besedila in naslovno temo ni smiselne povezanosti.                               
Besedilo sicer v glavnem ustreza zgornjima meriloma, vendar je kakovost ubeseditve na tako nizki ravni, da zaradi tega dijak ne 
dosega minimalnega standarda; npr. tema je obravnavana zelo poenostavljeno, poznavanje snovi je zelo pomanjkljivo in 
površno. Besedilo ni zgradbeno razčlenjeno (uvod, jedro, zaključek; odstavki). Veliko je nepotrebnih podatkov in zastranitev. 
Pogoste so grobe slovnične in pravopisne napake. Knjižno besedišče je skromno, veliko je neknjižnih izrazov. Povedi so 
nelogične, prav tako povezave med njimi itd. 
 
–  za zadostno – MINIMALNI STANDARD 
Besedilo načeloma ustreza izbrani besedilni vrsti in naslovni temi.  
Poznavanje besedilne vrste je površno, tema je večinoma obravnavana površinsko, vendar  je poznavanje temeljnih podatkov 
zadovoljivo. Zunanja zgradba le delno ustreza notranji. Besedilo ni v celoti koherentno. Knjižno besedišče je skromno, ponavljajo 
se iste besede in besedne zveze, precej je tudi neknjižnih izrazov, hkrati pa ni potrebnih strokovnih izrazov oziroma so rabljeni 
napačno. Veliko je različnih jezikovnih napak, vendar so grobe napake redkejše od lažjih. Posamezne povedi so lahko tudi 
nelogične. 
 
–  za dobro 
Besedilo ustreza izbrani besedilni vrsti in naslovni temi. 
Dijak pozna snov in jo razume, vendar so lahko opazne tudi vrzeli v znanju. Obravnavanje teme je večinoma korektno, ustrezno, 
vendar ni poglobljeno, pogosto gre za urejeno reprodukcijo. Besedilo je koherentno in tudi ustrezno zgradbeno členjeno. Knjižno 
besedišče je primerno, opazne pa so težave pri rabi strokovnih izrazov. Težje slovnične in pravopisne napake so redke, 
prevladujejo lažje, ki pa jih je še zmeraj precej. Izražanje je večinoma logično, nadpovedna skladnja pa je še precej šibka, zato je v 
besedilu več slogovnih nerodnosti (npr. odvečne ponovitve besed/ besednih zvez, ker dijak ne obvlada pozaimljenja ipd.). 
 
 
–  za prav dobro 
Besedilo ustreza izbrani besedilni vrsti in naslovni temi. 
Dijak pozna snov in jo razume, k njej pristopa tudi problemsko. Obravnavanje teme je večinoma poglobljeno. Reprodukcija je 
kakovostna. Svoje trditve utemeljuje in  logično izpeljuje. Besedilo je koherentno in tudi ustrezno zgradbeno členjeno. 
Knjižno besedišče je precej bogato, raba strokovnih izrazov ustrezna. Slovnične, pravopisne in slogovne napake so redke. Dijak 
obvlada tudi tvorbo zahtevnejših povedi in temeljna pravila nadpovedne skladnje, zato je  njegovo izražanje tekoče. 
 
–  za odlično 
Besedilo ustreza izbrani besedilni vrsti in naslovni temi. 
Dijak dobro pozna snov in jo razume, k njej pristopa problemsko. Obravnavanje teme je poglobljeno, zanimivo in prepričljivo, 
včasih tudi izvirno. Svoje trditve dosledno utemeljuje in logično izpeljuje. Besedilo je koherentno in ustrezno zgradbeno členjeno, 
zgradba je lahko tudi izvirna. Knjižno besedišče je bogato, raba strokovnih izrazov ustrezna in suverena. Dijak obvlada tvorbo 
zahtevnejših povedi in pravila nadpovedne skladnje. Njegovo izražanje je tekoče, lahko tudi slogovno prepoznavno. 
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2.  Analitično ocenjevanje: 
 
a) Vsebina do 30 točk (točke razporedimo glede na dana navodila). 
 
b) Jezik do 20 točk, ki so razporejene na naslednji način: 
 

• Jezik do 8 točk (sem sodita pravopisna in slovnična pravilnost). Način odbijanja točk je usklajen z 
maturitetnim načinom. 

2 istovrstni napaki =  – 0,5 t. 
4 istovrstne napake = – 1 t. 
7 istovrstnih napak = – 2 t. 
10 istovrstnih napak = – 3 t. 
 
2 raznovrstni napaki = – 0,5 t. 
4 raznovrstne napake = – 1 t. 
6 in več raznovrstnih napak = – 2 t. 

 
• Slog do 6 točk (sem sodijo jasnost, natančnost, jedrnatost, ustreznost). Način odbijanja točk je usklajen z 

maturitetnim načinom. 
2 istovrstni napaki =  – 0,5 t. 
4 istovrstne napake = – 1 t. 
7 istovrstnih napak = – 2 t. 
10 istovrstnih napak = – 3 t. 
 
2 raznovrstni napaki = – 0,5 t. 
4 raznovrstne napake = – 1 t. 
6 in več raznovrstnih napak = – 2 t. 
 

• Zgradba do 6 točk (sem sodijo napake, kot so dolžina, členitev na odstavke, zastranitve, nepovezanost delov 
besedila, rokopisna neurejenost, odsotnost uvoda). Način odbijanja točk je usklajen z maturitetnim načinom, 
vsaka napaka pomeni – 1 točka.  

 
Učitelj lahko nalogam, ki vsebinsko in/ali jezikovno izstopajo, doda do 3 točke za jezik in do 3 točke za vsebino.  
 
Pragovi za določanje ocene so: 
25–31 točk je zadostno, 32–38 točk je dobro, od 39–44 je prav dobro, od 45–50 je odlično. 
 
 
2. Celovito pisno ocenjevanje znanja iz obravnavane snovi   
 
Tematske sklope, obravnavane pri jezikovnem in književnem pouku, pisno ocenjujemo z nalogami: 

− zaprtega tipa, 
− polodprtega tipa, 
− odprtega tipa. 

 
Sestavljajo jih točkovana vprašanja oziroma naloge iz obravnavane snovi (jezik, književnost), pri književnem 
pouku vključno z obveznim domačim branjem, skladno s cilji pouka slovenščine, kot jih predpisuje učni 
načrt.  
 
Pri odgovorih ocenjujemo tudi kakovost ubeseditve in jezikovno pravilnost.  
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Pragovi za ocene so:  
50 % je zadostno, od 65 % je dobro, od 78 % je prav dobro, od 90 % je odlično. 
 
POPRAVNI/DOPOLNILNI/PREDMETNI IZPIT 
 
Izpit iz slovenščine je sestavljen iz dveh delov, pisnega in ustnega. 
 
1.  Pisni del traja do 90 minut in obsega praviloma spis/esej, po presoji učitelja pa lahko 
tudi preizkus znanja jezika in/ali književnosti.   
 
2.  Ustni del traja do 20 minut (in 15 minut priprave), obsega tri vprašanja s področja jezika in/ali 
književnosti.  
 
Dijak opravlja popravni/dopolnilni/predmetni izpit ali iz celotne snovi posameznega letnika ali iz delov 
snovi posameznega letnika. 
    
 
          Aktiv učiteljev slovenščine 


	AKTIV UČITELJEV SLOVENŠČINE
	MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA
	IN DOLOČITEV MINIMALNIH STANDARDOV

	USTNO OCENJEVANJE
	MERILA
	MERILA
	–  za nezadostno
	–  za zadostno – MINIMALNI STANDARD
	–  za dobro
	Besedilo ustreza izbrani besedilni vrsti in naslovni temi.
	Dijak pozna snov in jo razume, vendar so lahko opazne tudi vrzeli v znanju. Obravnavanje teme je večinoma korektno, ustrezno, vendar ni poglobljeno, pogosto gre za urejeno reprodukcijo. Besedilo je koherentno in tudi ustrezno zgradbeno členjeno. Knjiž...
	–  za prav dobro
	–  za odlično
	–  za nezadostno
	–  za zadostno – MINIMALNI STANDARD
	–  za dobro
	Besedilo ustreza izbrani besedilni vrsti in naslovni temi.
	Dijak pozna snov in jo razume, vendar so lahko opazne tudi vrzeli v znanju. Obravnavanje teme je večinoma korektno, ustrezno, vendar ni poglobljeno, pogosto gre za urejeno reprodukcijo. Besedilo je koherentno in tudi ustrezno zgradbeno členjeno. Knjiž...
	–  za prav dobro
	–  za odlično


