
Spremembe in prilagoditve v Načrtu ocenjevanja znanja pri pouku italijanščine v 
šolskem letu 2020/2021- učenje na daljavo in izredne razmere zaradi epidemije Covid 19 
 
 
 

1. ITALIJANŠČINA KOT DRUGI JEZIK 
 
            USTNO IN PISNO OCENJEVANJE 
 
1. letnik:  Pisno ocenjevanje znanja 
                2 oceni : - bralno razumevanje, raba jezika, pisno sporočanje 
                                1. preizkus znanja: november - december 
                                2. preizkus znanja: marec – maj 
 
                  Ustno ocenjevanje znanja: najmanj 1 ocena  
 
2. letnik: Pisno ocenjevanja znanja 
                2 oceni : - bralno razumevanje, raba jezika, pisno sporočanje 
                                1. preizkus znanja: november - december 
                                2. preizkus znanja: marec – maj 
                                 
                  Ustno ocenjevanje znanja: najmanj 1 ocena  
 
3. letnik: Pisno ocenjevanja znanja 
                2 oceni : - bralno razumevanje, raba jezika, pisno sporočanje 
                                1. preizkus znanja: november - december 
                                2. preizkus znanja: marec – maj 
 
                  Ustno ocenjevanje znanja: najmanj 1 ocena  
 
  4. letnik: Pisno ocenjevanja znanja 
                  2 oceni : - bralno razumevanje, raba jezika, pisno sporočanje 
                               -  pisno sporočanje (150-180 besed) in raba jezika ali ocenjevanje znanja   
                                  iz književnosti 
                                1. preizkus znanja: november - december 
                                2. preizkus znanja: februar– marec  
                                 
                  Ustno ocenjevanje znanja: najmanj 1 ocena  
 
            
                                 Poglabljanje za maturo:         
    
                            OR: Pisno ocenjevanja znanja  
                            1 ocena: - raba jezika in bralno razumevanje 
                         
                                       Preizkus znanja: marec 
                
                 Ustno ocenjevanje znanja: 1 ocena  v prvem ocenjevalnem obdobju 
 
                                  VR: Pisno ocenjevanja znanja   



                       1 ocena: - raba jezika in bralno razumevanje 
                         
                                           Preizkus znanja: marec 
                
         Ustno ocenjevanje znanja: 1 ocena  v prvem ocenjevalnem 
  
 
 
 
 
 
 

2. ITALIJANŠČINA KOT TUJI JEZIK 
 
         USTNO IN PISNO OCENJEVANJE 
 
1. letnik: Pisno ocenjevanje znanja 
               2 oceni: - bralno razumevanje, raba jezika, pisno sporočanje 
 
                   1. preizkus znanja: november - december 
                   2. preizkus znanja:  marec - maj 
 
                Ustno ocenjevanje znanja: najmanj 1 ocena  
 
2. letnik: Pisno ocenjevanje znanja 
                2 oceni: - bralno razumevanje, raba jezika, pisno sporočanje 
 
                   1. preizkus znanja: november - december 
                   2. preizkus znanja:  marec - maj 
               
                 Ustno ocenjevanje znanja: najmanj 1 ocena 
 
3. letnik: Pisno ocenjevanje znanja 
                2 oceni: - bralno razumevanje, raba jezika, pisno sporočanje 
 
                   1. preizkus znanja: november - december 
                   2. preizkus znanja:  marec - maj 
 
                Ustno ocenjevanje znanja:najmanj 1 ocena 
 
4. letnik: Pisno ocenjevanje znanja 
               2 oceni: - bralno razumevanje, raba jezika, pisno sporočanje 
 
                   1. preizkus znanja: november - december 
                   2. preizkus znanja: februar - marec 
           
                 Ustno ocenjevanje znanja: najmanj 1 ocena 
 
 


