
KRITERIJ ZA OCENJEVANJE GOVORNIH NASTOPOV PRI TJA 

 

 2t 1,5t 1t 0t 
STIK S 
POSLUŠALCI – 
ODGOVARJANJE 
NA VPRAŠANJA 

Odlično poznavanje 
teme, prepričljivo 
odgovarjanje 

Manjša odstopanja 
pri odgovarjanju, 
manjše odstopanje 
pri poznavanju 
teme 

Večja odstopanja 
pri odgovarjanju in 
poznavanju teme 

Nepoznavanje 
teme, ne odgovarja 
na vprašanja 
poslušalcev 

TRAJANJE  Ustrezno Manj od 
predvidenega 

Manj kot 2 minuti Manj kot 1 minuta 

 

Točkovnik: 

0-13= 1                 13,5-17=2            17,5-22=3           22,5-25=4            25,5-29=5 

SZ B SK I V SP T Skupaj: 
       /29 

 

Točke:  ______/ 29                                                                                                                                     Ocena: ___ 

 SPORAZUMEVALNA 
ZMOŽNOST 

BESEDIŠČE SLOVNICA IN 
KOHERENCA 

IZGOVORJAVA VSEBINA 

(5t) Govori ustrezno glede na 
temo 
 
Samostojno pripoveduje 
Govori tekoče, z naravnimi 
zatikanji 

Je bogato, raznoliko 
 
Ustrezno glede na 
temo 

Uporablja pester nabor 
jezikovnih izraznih 
sredstev in slovničnih 
struktur 
 
Le-te pravilno uporablja, z 
občasnimi manjšimi 
napakami 
 
Povedi ustrezno povezuje 
 

Razumljiva 
 
Razločna 
 
Z ustreznim besednim 
naglasom 

Ustrezna glede 
na temo 

(4t) Govori ustrezno glede na 
temo 
 
Pripoveduje z malo dodatnih 
spodbud 
 
Govori pretežno tekoče, s 
pogostimi zatikanji 

Je dokaj raznoliko 
 
Ustrezno, občasno 
neustrezno 

Uporablja ustrezen nabor 
jezikovnih izraznih 
sredstev in slovničnih 
struktur 
 
Le-te večinoma pravilno 
uporablja, napake, ki se 
ponavljajo so manjše 
 
Povedi večinoma ustrezno 
povezuje 

Razumljiva  
 
Razločna 
 
S posameznimi napakami 
pri naglaševanju besed 

Manjša 
odstopanja glede 
na temo 

(3t) Govori večinoma ustrezno 
 
Potrebuje precej dodatnih 
spodbud 
 
Govori netekoče, s pogostimi 
in daljšimi premori 

Je omejeno in 
ponavljajoče 
 
Večinoma ustrezno, 
občasno neustrezno 

Uporablja omejen nabor 
jezikovnih izraznih 
sredstev in slovničnih 
struktur 
 
Le-te uporablja s pogostimi 
manjšimi napakami, večje 
napake so občasne 
 
Povedi občasno neustrezno 
povezuje 

Občasno nerazumljiva 
 
Večinoma razločna 
 
S posameznimi težavami 
pri naglaševanju besed 

Delno 
nepovezano 

(2t) Govori pogosto neustrezno 
 
Potrebuje stalne dodatne 
spodbude 
 
Govori netekoče, z motečimi 
premori 

Je skromno in 
ponavljajoče 
 
pogosto neustrezno 

Uporablja zelo omejen 
nabor jezikovnih izraznih 
sredstev in slovničnih 
struktur 
 
Le-te uporablja s pogostimi 
večjimi in manjšimi 
napakami 
 
Povedi večinoma ne 
povezuje 

Pogosto nerazumljiva 
 
Večinoma nerazločna 
 
S pogostimi težavami pri 
naglaševanju besed 

Zmedeno, 
nepovezano, 
učenec/učenka 
teme/vsebine ne 
razume 

(1t) Premalo komunikacije za 
ocenjevanje 

/ / / / 


