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VSEBINA Vsebina je neustrezna 
glede na nalogo. 

Vsebina je delno 
ustrezna, mestoma je 
preveč nepotrebnega 
ponavljanja ali premalo 
informacij. 

Vsebina je ustrezna 
glede na nalogo. 
Učenec vključuje skoraj 
vse potrebne 
informacije. 

Vsebina je ustrezna. 
Učenec vključuje vse 
potrebne informacije in 
jih mestoma primerno in 
ustvarjalno širi. 

ZGRADBA IN 
VEZLJIVOST 
BESEDILA 

Misli so tako 
razdrobljene ali 
nelogično izražene, da 
je sporočilo moteno. 
Povezovalnih (npr. 
zaimki, členi, vezniki) 
sredstev ni. Učenec 
stavke večinoma ne 
povezuje. 

Misli so izražene 
razumljivo. Pojavlja se 
nedoslednost pri 
nizanju le-teh. Stavke 
občasno neustrezno 
povezuje in skromno 
uporablja povezovalna 
sredstva. 

Misli so večinoma 
ustrezno in logično 
nanizane. Stavke 
pogosto ustrezno 
povezuje. Uporabljena 
so povezovalna 
sredstva. 

Misli so ustrezno in 
logično nanizane. 
Stavki so večinoma 
povezani, uporabljena 
so tudi povezovalna 
sredstva. Zgradba 
besedila je vidna. 

BESEDIŠČE Besedišče je preveč 
pomanjkljivo za najbolj 
osnovno razumevanje. 
Skoraj vse besede 
vsebujejo pravopisne 
napake. 

Besedišče je skromno 
in/ali ponavljajoče in na 
več mestih ne ustreza 
nalogi. 
Učenec ne uporablja 
novih besed. Besede 
pogosto vsebujejo 
pravopisne napake. 

Besedišče je preprosto 
in je ustrezno glede na 
nalogo. Učenec na 
nekaj mestih besedišče 
neustrezno uporabi. 
Učenec včasih 
besedišče ponavlja, 
vendar vključuje tudi 
nekatere nove besede. 
Nekatere besede imajo 
pravopisne napake. 

Besedišče je primerno, 
raznoliko in ustrezno 
glede na nalogo. 
Učenec le občasno ne 
pozna ustrezne besede 
ali besedo napačno 
uporabi. Učenec 
vključuje nove besede, 
mestoma uporablja 
besedišče, ki presega 
povprečna 
pričakovanja. Skoraj 
nobena beseda ne 
vsebuje pravopisnih 
napak. 



JEZIKOVNA 
PRAVILNOST 

Jezikovna sredstva so 
nepravilna, neustrezna 
in/ ali zelo skromna. 

Učenec uporablja 
preproste slovnične 
strukture. Pogosto dela 
manjše ali večje 
slovnične napake. 

Učenec uporablja 
osnovne in nalogi 
primerne slovnične 
strukture. Občasno 
naredi manjše slovnične 
napake. 
 

Učenec uporablja 
primerne slovnične 
strukture. Slovničnih 
napak skoraj ni. 
Jezikovna sredstva so 
večinoma pravilna in 
ustrezno rabljena. 
Včasih uporabi 
kompleksnejše 
strukture – tudi z 
napakami, ki presegajo 
raven. 

VIRI Ne navede uporabljenih 
virov. 

Navede uporabljene 
vire. 

  

NAZORNOST Ni ustreznosti pisave, 
slik, … (velikost, 
čitljivost, preglednost). 

Delna ustreznost 
pisave, slik, … (velikost, 
čitljivost, preglednost). 

Ustreznost pisave, slik, 
… (velikost, čitljivost, 
preglednost). 

 

 Predstavljene teme ne 
ponovi z vprašanji, 
kvizom, ugankami. 

Predstavljeno temo 
ponovi z vprašanji, 
kvizom, ugankami. 

  

 

Točkovnik: 

5  = 15 – 16 

4  = 13 - 14 

3  = 10 - 12 

2  =  8 - 9 

1  =  0 - 7 

 


