
STANDARDI, KRITERIJI IN OPISNIKI ZA PISNO SPOROČANJE – pisni preizkus znanja – NEM 

STANDARDI ZNANJA (po treh letih učenja):  

Učenec: 
Slušno in bralno razumevanje 
- razume zelo kratka in preprosta besedila 
- razume pomen preprostih povedi 
Pisno sporočanje 
- tvori kratka, preprosta sporočila 
- zna zapisati posamezne besede in besedne zveze 
Besedišče in jezik 
- razume posamezne pogosto rabljene besede in najosnovnejše besedne zveze 
- samo omejeno obvladuje nekaj slovničnih struktur in na pamet naučenih stavčnih vzorcev 

 

STANDARDI ZNANJA (po šestih letih učenja): 

Učenec: 
Slušno in bralno razumevanje 
- razume besedne zveze in pogosto besedišče 
- razbere glavno misel kratkih, jasno oblikovanih sporočil in obvestil 
- razbere bistvo kratkih slišanih/prebranih odlomkov o predvidljivih vsakdanjih stvareh 
- zna poiskati natančno določen, predvidljiv podatek 
Pisno sporočanje 
- tvori kratka, preprosta obvestila in sporočila 
Besedišče in jezik 
- uporablja preproste stavčne strukture z naučenimi frazami, skupinami nekaj besed in vzorci 
- uporablja kratke nize preprostih besednih zvez in stavkov, ki jih poveže v preprosto zaporedje s preprostimi povezovalci (in, ampak, ker) 

 

 

 

 

 

 



 

  
ZMOŽNOSTI 

 
BESEDIŠČE 

 
JEZIK 

SLUŠNO 
RAZUMEVANJE 

BRALNO 
RAZUMEVANJE 

PISNO 
SPOROČANJE 

nzd (1) 
0% - 49% 

Učenec ne dosega minimalnih standardov. 

zd (2) 
50% - 64% 

Učenec pri 
večkratnem 
poslušanju izlušči 
glavno misel 
besedila in nekaj 
jasno izraženih 
podatkov iz njemu 
bližnje tematike. 

Učenec razume 
kratka in preprosta 
navodila. Razume 
glavno misel 
krajšega besedila, 
ki se nanašajo na 
najbolj temeljna 
področja. 

Učenec tvori 
preprosta besedila, ki 
so razumljiva kljub 
pogostim jezikovnim 
napakam, besedni 
red je manj ustrezen. 
Piše krajša besedila s 
konkretno vsebino o 
temah ustreznih 
njegovi starostni 
stopnji. 

Učenec uporablja 
pogosto rabljeno 
besedišče, 
poimenovanje je 
tudi neustrezno.  

 
 
 
 
 
 
Učenec dokaj dobro 
obvlada osnovne 
strukture, večinoma 
uporablja preproste 
slovnične strukture 
s pomanjkljivostmi. 

db (3) 
65% - 79% 

Učenec izlušči 
glavne poudarke 
besedila pri čemer 
izkorišča večino 
elementov 
nebesedne 
podpore. 

Učenec ob pomoči 
nebesedne podpore 
razume jasno 
izražene 
podrobnosti. 

Učenec piše 
večinoma pravilne 
enostavčne povedi. 

Učenec uporablja 
pogosto rabljeno 
konkretno 
besedišče. 

pdb (4) 
80% - 89% 

Učenec razume 
posamezne  
podatke iz njemu 
bližnje tematike. 

Učenec razume 
glavno misel in 
določene 
informacije v 
krajšem besedilu. 

Učenec piše 
enostavčne povedi, 
ki redkeje vsebujejo 
napake. Piše 
besedila z 
večinoma 
konkretno vsebino. 

Učenec uporablja 
širši nabor 
besedišča, 
poimenovanje je 
večinoma ustrezno. 

 
 
 
 
 
Učenec uporablja 
preproste slovnične 



odl (5) 
90% - 100% 

Učenec razume 
pomen posameznih 
besed, prepozna 
časovno zaporedje 
dogodkov v kratki 
zgodbi. 

Učenec poišče 
podatek, ki ga 
zanima, razume 
bistvo in 
podrobnosti 
kratkega besedila. 

Učenec piše 
enostavčne povedi, 
ki zelo redko 
vsebujejo napake. 
Piše besedila s 
konkretno in 
deloma abstraktno 
vsebino. 

Učenec uporablja 
širši nabor 
besedišča, 
poimenovanje je 
ustrezno. 

strukture, ki ne 
vsebujejo napak.  

 

Število točk se določi ob konkretnem izdelku. 

 


