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MERILA ZA VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE PISNEGA IZDELKA ZA 4. IZPITNO ENOTE 

PRI POKLICNI MATURI, KJER KANDIDAT/DIJAK PRIDOBI OCENO V 2. OCENJEVALNEM 

OBDOBJU PRI PREDMETU SLOVENŠČINE 

 

 

Vrednotimo in ocenjujemo: 

 

1. Sporočilnost: jasnost in razumljivost sporočila, upoštevanje zahtev naloge (izražanje lastnih 

stališč, utemeljitev izbire med danimi možnostmi, dajanje zahtevanih informacij, odziv na neko 

problemsko izhodišče itd.). 

2. Jezik – pravopisno pravilnost: zapisovanje slovenskih glasov in glasovnih sklopov s črkami, 

rabo velike in male začetnice, pravilno deljenje besed, pisanje prevzetih besed, pravilno rabo ločil, 

pisanje skupaj in narazen, z vezajem. 

3. Jezik – slovnično pravilnost: pravilno uporabo besednega in stavčnega reda, stavčnih fraz in 

stavčnih členov; smiselnost besednih zvez in povedi. 

4. Slogovno ustreznost: ustreznost besedišča (strokovni termini/izrazi, domače besede, prevzete 

besede), slogovno in funkcijsko zvrstna zaznamovanost (register). 

5. Zgradbo/vezljivost (koherenco): upoštevanje besedilne vrste, povezanost in razčlenjenost 

besedila. 

 

Skupno je možnih 24 točk. 

 

Opomba: Kandidat dobi skupno 0 točk, če je besedilo vsebinsko in jezikovno neustrezno, 

nečitljivo, če nima zadostnega števila besed (npr. brez izvorne kode programa ipd.), ki je določeno 

v navodilih oz. če ga ne napiše. 

 

1. Sporočilnost 

Štev. točk  Merila 

5  Besedilo je jasno. Kandidat upošteva vse iztočnice, izčrpno navede vse zahtevane 
informacije in utemelji lastna stališča. Misli razvija ustrezno. 

4  Besedilo je jasno. Kandidat upošteva vse iztočnice, navaja pretežno vse zahtevane 
informacije ali izraža lastna stališča, le da so utemeljena manj izčrpno. 

3  Besedilo je razumljivo. Kandidat upošteva večino iztočnic. Navede nekatere 
zahtevane informacije ali svoja stališča utemelji pomanjkljivo. 

2   Besedilo je še razumljivo. Kandidat upošteva le nekaj iztočnic. Navede nekatere 

zahtevane informacije ali stališča le opiše in jih ne utemelji. 

1  Besedilo ni razumljivo. Kandidat navede posamezne nepovezane podatke. 

0  Besedilo je nerazumljivo, neustrezno oziroma ga kandidat ne napiše. 
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2. Jezik – pravopisna pravilnost 

Štev. točk  Merila 
5  Pogosta raba zapletenih jezikovnih struktur, skoraj brez pravopisnih napak (1-5 

napak). 

4   Občasna raba zapletenih jezikovnih struktur, malo napak (6–10 napak). 

3  Občasna raba zapletenih jezikovnih struktur z nekaj napakami (11-15 napak) ali 
pretežna raba osnovnih jezikovnih struktur, skoraj brez napak (1-5 napak). 

2  Pretežna raba osnovnih jezikovnih struktur, s precej pogostimi napakami (več kot 15 
napak - razumevanje besedila je pogosto oteženo). 

1  Pretežna raba osnovnih jezikovnih struktur, večina povedi je jezikovno napačnih 
(več kot 15 napak - razumevanje besedila je pretežno oteženo). 

0  Besedilo je zaradi številnih jezikovnih napak nerazumljivo (več kot 15 napak) in je 
krajše od določenega v navodilih. 

Opomba: V tej kategoriji ocenjujemo pravopisno pravilnost. Če se ista napaka večkrat ponovi, jo 
štejemo kot eno napako, vendar ne, če ima drugačno vlogo (npr. vejica). 
 

3. Jezik – slovnična pravilnost 

Štev. točk  Merila 
5  Pogosta raba zapletenih jezikovnih struktur, skoraj brez slovničnih napak (1-5 

napak). 

4   Občasna raba zapletenih jezikovnih struktur, malo napak (6–10 napak). 

3  Občasna raba zapletenih jezikovnih struktur z nekaj napakami (11-15 napak) ali 
pretežna raba osnovnih jezikovnih struktur, skoraj brez napak (1-5 napak). 

2  Pretežna raba osnovnih jezikovnih struktur, s precej pogostimi napakami (več kot 15 
napak - razumevanje besedila je pogosto oteženo). 

1  Pretežna raba osnovnih jezikovnih struktur, večina povedi je jezikovno napačnih 
(več kot 15 napak - razumevanje besedila je pretežno oteženo). 

0  Besedilo je zaradi številnih jezikovnih napak nerazumljivo (več kot 15 napak) in je 
krajše od določenega v navodilih. 

Opomba: V tej kategoriji ocenjujemo besedotvorje ter raven in pravilnost uporabljenih slovničnih 
struktur. Če se ista napaka večkrat ponovi, jo štejemo kot eno napako. 
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4. Slogovna ustreznost 

Štev. točk  Merila 

5  Besedišče je ustrezno in pravilno, raznoliko, pogosto nadpovprečno bogato, z 
izrazito rabo pristnih kolokacij, s povsem formalnim registrom (1–2 spodrsljaja). 
Kandidat loči slogovno in funkcijsko zvrstno zaznamovanost. 

4  Besedišče je še ustrezno in pravilno, raznoliko, občasno nadpovprečno bogato, z 
rabo pristnih kolokacij, z dokaj formalnim registrom (nekaj spodrsljajev).Kandidat 
pretežno loči slogovno in funkcijsko zvrstno zaznamovanost. 

3  Besedišče je povprečno, a še dokaj ustrezno in pravilno, delno se ponavlja, z 
večinoma neizrazitimi kolokacijami, s pretežno ustreznim registrom (več 
spodrsljajev). Kandidat le občasno loči slogovno in funkcijsko zvrstno 
zaznamovanost. 

2  Besedišče je pogosto napačno IN/ALI izrazito povprečno, pogosto se ponavlja, je 
dokaj omejeno (razumevanje besedila je oteženo), s pretežno ustreznim registrom 
(pogosti spodrsljaji). Besedišče je skromno. Kandidat ne loči slogovne in funkcijske 
zvrstne zaznamovanosti. 

1  Besedišče je v glavnem napačno in zelo skromno,  se ponavlja, je zelo omejeno 
(razumevanje besedila je pretežno oteženo). Kandidat ne loči slogovne in funkcijske 
zvrstne zaznamovanosti. 

0  Besedilo je krajše od določenega v navodilih. Besedišče je neustrezno. Kandidat ne 

loči slogovne in funkcijske zvrstne zaznamovanosti. 

 
 
Opomba: V tej kategoriji ocenjujemo raznolikost in bogastvo besednega zaklada ter pravilno rabo 
besed v ustreznih besednih zvezah. Če so v sestavku tri ali več okrajšane glagolske oblike, 
odštejemo 1 točko. 
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5. Zgradba/vezljivost (koherenca) 

Štev. točk  Merila 

4  Besedilo je povsem primerno členjeno na jasno nakazane odstavke; dobra 
vezljivost na ravni stavka, odstavka in sestavka; pretežna raba kompleksnih povedi, 
misli si sledijo v povsem logičnem zaporedju. 

3 Besedilo je primerno, členjeno na jasno nakazane odstavke, raba kompleksnih 
povedi, vezljivost je mestoma ohlapna (bodisi na ravni stavka, odstavka in/ali 
sestavka). 

2  Besedilo ni povsem primerno členjeno; očitna nepovezanost na ravni stavka, 
odstavka in sestavka. Če je besedilo napisano v enem odstavku, dodelimo največ 3 
točke. 

1  Besedilo ni primerno členjeno, večinoma nejasna in nelogična povezanost na ravni 
stavka, odstavka in sestavka. 

0  Besedilo ni členjeno, sestavljeno je iz posameznih nepovezanih stavkov, misli so 

navržene ali se ponavljajo.  

 

OPOMBA: Do pomanjkljive oziroma slabe vezljivosti pride zaradi zaporedne rabe enostavčnih, 

nepovezanih povedi; večkratne rabe enostavčnih odstavkov; nelogično povezanih odstavkov; 

nepovezanih misli znotraj odstavka; manjkajočega elementa zgradbe, npr.zaključka. 

 

*********************************************************************************************************** 

SKUPNO:  24 točk 

Ocenjevalna lestvica: 

 0 - 12 =  nzd (1) 

13 - 15 = zd (2) 

16 – 18 = db (3) 

19 – 21 = pdb (4) 

22 – 24 = odl (5) 

 


