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OPISNI
KRITERIJI
Vsebina

Jezik,
zgradba, slog

OPISNIKI
odlično
Obravnavanje
izhodiščne
teme je
zanimivo,
prepričljivo,
včasih izvirno.
Dijak pristopa
k njej z več
različnih
gledišč. Na
koncu izpelje
ustrezne
zaključke.

prav dobro
Dijak snov
pozna in
razume. K
temi pristopa
problemsko.
Lahko se
opira na učno
gradivo in
pride do
samostojnih
sklepov.
Zmožen je
zavzeti
osebno
stališče do
obravnavane
problematike.

dobro
Vsebina je
povezana z
naslovno
temo. Dijak
snov pozna in
razume, a so
možne vrzeli v
znanju.
Prevladuje
reprodukcija
gradiva.
Vrednotenje
je le
doživljajsko.
Spis vsebuje
poskuse
primerjave.

Zgradba
besedila je
ustrezna,
včasih tudi
izvirna.
Besedišče je
bogato,
vsebuje tudi
subjektivne
besedne
zveze, ki so
povezane z
literarnimi
termini.
Jezikovnih
napak skoraj
ni.

Posamezni
deli so izvirni.
Besedilo je
ustrezno
členjeno.
Termini so
ustrezno
uporabljeni.
Dijak obvlada
tudi zapletene
povedi.
Njegovo pisno
izražanje je
tekoče, jasno,
jedrnato,
logično.
Besedilo
vsebuje nekaj
jezikovnih
napak.

Besedilo je
koherentno in
ustrezno
členjeno.
Prevladuje
smiselna
povezava
odstavkov.
Raba
strokovnih
izrazov ni
vedno
ustrezna.
Izražanje je v
celoti logično.
V besedilu so
posamezne
slovnične in
pravopisne
napake.

zadostno
Poznavanje
snovi je
skromno. Gre
le za
obnavljanje
vsebine
književnega
besedila.
Dijakovo
faktografsko
znanje je sicer
zadovoljivo, a
je tudi precej
nebistvenih
podatkov.
Razlaganja ni.
Primerjava
literarnih
sestavin je
površna.
Zunanja
zgradba ne
ustreza v
celoti notranji.
Pogoste so
nepotrebne
ponovitve
povedanega.
Besedišče je
revno in
stereotipno,
dopolnjujejo
ga nerazumljeni ali slabo
razumljeni
strokovni
izrazi. Izrazno
zelo nerodno.
Precej je
jezikovnih
napak.

nezadostno
Med vsebino
besedila in
izhodiščno temo
besedila ni
smiselne
povezanosti.
Besedilo
obravnava
naslovno temo
zelo
poenostavljeno,
poznavanje
snovi je
skromno in
površno. Veliko
je nebistvenih
podatkov, ki se
ne zahtevajo.
Veliko je
različnih ali
ponavljajočih se
enakih
pravopisnih in
slovničnih
napak. Dijak ne
obvlada tvorbe
zahtevnejših
povedi. Besedilo
ni ne notranje
(vsebinsko) ne
zunanje
(odstavki)
ustrezno
členjeno.

