
Presojevalni obrazec za merljivi cilj 1a: Pisna komunikacija Predmet: POSLOVNA NEMŠČINA I  Datum presojanja:  ________________ 

Priimek in ime študenta: __________________________ Vpisna številka študenta: _________________ Prijava na izpit pri učitelju: _____________________ BUN|BVS 

 

V enega od kvadratkov v zadnjih treh stolpcih v vsaki vrstici tabele vpišite X glede na vašo odločitev, ali študent ne dosega, dosega ali presega pričakovane rezultate, pri 

čemer 1 pomeni zelo slab, podpovprečen, rezultat glede doseganja cilja, 3 pa izjemno nadpovprečen rezultat glede doseganja cilja. 

 

Komponenta presojevalnega obrazca Ne dosega pričakovanih rezultatov Dosega pričakovane rezultate Presega pričakovane rezultate 

Komunikativna in vsebinska ustreznost: 

Cilj1a_1 
Vsebina ustreza zastavljeni nalogi 

 
Vsebinske zahteve niso zadovoljivo 
izpolnjene, številne izpustitve in/ali 
ponavljanja. 

 
Vsebinske zahteve so zadovoljivo 
izpolnjene, ni relevantnega izpuščanja 
vsebine. 

 
Vsebinske zahteve so več kot izpolnjene, vidi 
se lasten prispevek študenta, ki dodaja nove 
vsebine, poudarke.      

 1   2  3 

Cilj1a_2 
Študent zna napisati strukturirano besedilo, čigar 
logična zgradba bralcu omogoča identifikacijo 
glavnih vsebinskih točk 

 
Stavki ali vsebinske točke pogosto niso 
logično povezani, zunanja (odstavki) in 
notranja členitev nista jasni. 

 
Zgradba pisnega dokumenta je primerna, 
deli besedila so v veliki meri med seboj 
logično povezani. 

 
Notranja in zunanja členitev besedila sta 
jasni. 

 1  2  3 

Cilj1a_3 
Študent izkazuje razumevanje na ustreznem nivoju 
znanja jezika 

 
V študentovem besedilu je na več 
bistvenih mestih razvidno nerazumevanje 
vsebine. 

 
Študent izkazuje zadovoljivo razumevanje 
vsebine na ustreznem nivoju. 

 
Študent izkazuje zelo dobro razumevanje 
vsebine. 

 1  2  3 

Besedišče/izražanje: 

Cilj1a_4 
Študent uporablja ustrezno strokovno besedišče 

 
Študentovo strokovno besedišče je zelo 
skromno/uporablja poljudne izraze 
namesto strokovnih ipd. 

 
Študent uporablja ustrezno strokovno 
besedišče z manjšim številom napak. 

 
Študent uporablja ustrezno in bogato 
strokovno besedišče, skoraj brez napak. 

  1  2  3 

Cilj1a_5 
Študent zna uporabljati ustrezno besedišče glede 
na tip besedila 

 
Izbira besedišča je pogosto neustrezna, se 
ponavlja, moti razumevanje. 

 
Izbira besedišča je včasih neustrezna, 
nekaj ponovitev, razumevanje je v veliki 
meri zagotovljeno. 

 
Izbira besedišča je zanesljiva in popolnoma 
ustrezna; je na višjem nivoju od 
zahtevanega. 

  1  2  3 

Jezikovna pravilnost: 

Cilj1a_6 
Študent piše v veliki meri slovnično pravilno, 
napake so redke in ne ovirajo razumevanja 

 
Precej jezikovnih napak, ki otežujejo 
branje in razumevanje. 

 
Posamezne jezikovne napake. 

 
Napake so redke ali jih sploh ni. 

  1  2  3 

 



Presojevalni obrazec za merljivi cilj 1b: Ustna komunikacija Predmet: POSLOVNA NEMŠČINA I  Datum presojanja:  ________________ 

Priimek in ime študenta: __________________________ Vpisna številka študenta: _________________ Prijava na izpit pri učitelju: _____________________ BUN|BVS 

V enega od kvadratkov v zadnjih treh stolpcih v vsaki vrstici tabele vpišite X glede na vašo odločitev, ali študent ne dosega, dosega ali presega pričakovane rezultate, pri čemer 1 pomeni zelo 

slab, podpovprečen, rezultat glede doseganja cilja, 3 pa izjemno nadpovprečen rezultat glede doseganja cilja. 

Komponenta presojevalnega obrazca Ne dosega pričakovanih rezultatov Dosega pričakovane rezultate Presega pričakovane rezultate 

Jezikovna ustreznost: 

Cilj1b_1 
Raba splošnega besedišča je ustrezna 

 
Študentovo splošno besedišče je neprimerno in 
nezadostno, kar večinoma preprečuje 
učinkovito sporazumevanje. 

 
Študentovo splošno besedišče je na splošno 
zadostno ter primerno z nekaj napačne rabe.   

 
Študent uporablja širok razpon usreznega splošnega 
besedišča, ki ga uporablja z lahkoto.    

 1   2  3 

Cilj1b_2 
Raba strokovnega besedišča je ustrezna 

 
Študentovo strokovno besediče je omejeno 
oziroma ga sploh ne uporablja. 

 
Študentovo strokovno besedišče je ustrezno, z 
manjšim številom napak v rabi. 

 
Študentovo strokovno besedišče je bogato in skoraj 
brez napak v rabi. 

 1  2  3 

Cilj1b_3 
Raba slovničnih struktur je ustrezna 

 
Študentov govor vsebuje veliko napačne rabe 
slovničnih struktur, kar večinoma preprečuje 
učinkovito sporazumevanje. 

 
Študentov govor vsebuje posamezne napačne 
rabe slovničnih struktur, kar pa ne preprečuje 
učinkovitega sporazumevanja. 

 
V študentovem govoru ni možno zaznati napak v rabi 
slovničnih struktur, ali pa so te zelo redke. 

  1  2  3 

Cilj1b_4 
Izgovorjava je ustrezna 

 
Študentova izgovorjava je v glavnem dovolj 
jasna, vendar brez ustrezne stavčne intonacije 
ter z očitnim tujim naglasom, kar pa ne ovira 
učinkovitega sporazumevanja. 

 
Študentova izgovorjava je jasna in brez 
očitnega tujega naglasa ter z manjšimi 
pomanjkljivostmi v stavčnih poudarkih, ritmu in 
intonaciji. 

 
Študentova izgovorjava je zelo jasna in naravna, brez 
pomanjkljivosti v stavčnih poudarkih, ritmu in 
intonaciji, ali pa so te zelo redke. 

  1  2  3 

Ciljno usmerjena govorna interakcija: 

Cilj1b_5 
Sodelovanje v govorni interakciji je primerno 

 
Študent s težavo sodeluje v govorni interakciji 
in potrebuje veliko sogovorčeve spodbude. 
Potek interakcije je omejen, kar preprečuje 
učinkovito sporazumevanje / sporočanje. 

 
Študent je zmožen sodelovati v govorni 
interakciji brez daljših premorov in ne 
potrebuje sogovorčeve spodbude za učinkovito 
sporazumevanje / sporočanje. 

 
Študent je zmožen z lahkoto sodelovati v govorni 
interakciji in jo sam začenjati in voditi ter tako 
prispevati k učinkovitem sporazumevanju / 
sporočanju. 

  1  2  3 

Cilj1b_6 
Upravljanje diskurza je primerno 

 
Študent s težavo tvori logično zaporedje 
podanih idej, njegov prispevek ni dovolj 
obsežen oz. relevanten glede na temo in tip 
govornega sporazumevanja / sporočanja. 

 
Študent dokaj ustrezno tvori logično zaporedje 
podanih idej, njegov prispevek je dovolj 
obsežen oz. relevanten glede na temo in tip 
govornega sporazumevanja / sporočanja. 

 
Študent popolnoma ustrezno tvori logično zaporedje 
podanih idej, njegov prispevek je popolnoma 
relevanten in ustrezno obsežen glede na temo in tip 
govornega sporazumevanja / sporočanja. 

  1  2  3 

Nejezikovno sporazumevanje: 

Cilj1b_7 
Raba parajezikovnih sredstev je ustrezna 

 
Študentove geste, izrazi na obrazu, drža in 
očesni stik kažejo na nesproščenost oz. 
nezainteresiranost za komunikacijo, kar 
preprečuje učinkovit prenos sporočila. 

 
Študentove geste, izrazi na obrazu, drža in 
očesni stik kažejo na dokajšnjo sproščenost oz. 
zainteresiranost za komunikacijo, kar prispeva k 
učinkovitemu prenosu sporočila. 

 
Študent uporablja geste, izraze na obrazu, držo in 
očesni stik zelo sproščeno, kar pri ostalih sodelujočih 
spodbuja zanimanje za govorno interakcijo ter 
pomeni zelo učinkovit prenos sporočila. 

  1  2  3 

 


