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SPLOŠNA NAVODILA ZA VREDNOTENJE
Učiteljice in učitelji naj pri vrednotenju preizkusa znanja iz nemščine uporabljajo naslednja
popravna znamenja:
9

pravilen odgovor

//

nepravilen odgovor

/

ni odgovora

Popravna znamenja naj stojijo pred ali za odgovorom.
Pri nalogah izbirnega tipa, kjer je poleg pravilne rešitve obkrožena še ena rešitev, učenec oz.
učenka ne dobi točke.
Če učenec oz. učenka ni jasno označil/-a pravilnega odgovora, ga ne upoštevamo, ker ni
razvidno, za katero rešitev se je odločil/-a.
Nejasne popravke učencev oz. učenk točkujemo z 0 točkami.
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA TOČKOVANJE
I. ŠIFRA UČENCA
Pred izpolnjevanjem obrazca za točkovanje preverite, ali se šifra učenca na preizkusu ujema s
šifro učenca na obrazcu za točkovanje.
Če obrazec za točkovanje nima šifre učenca, jo prepišite nanj s preizkusa znanja.
II. VPISOVANJE TOČK
Vpisujte točke s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom rdeče, modre ali črne barve.
V ustrezno okence vpišite z arabskimi številkami število
točk, ki jih je učenec dosegel pri posameznem vprašanju
naloge.
Praznih polj ne prečrtajte, ostati morajo prazna.
Če učenec vprašanja ni poskušal rešiti, pa bi ga moral, vpišite
črko N.

III. OZNAČEVANJE
Označevanje polj s svinčnikom HB ali B je namenjeno branju z optičnim čitalcem.
V bližino polj ne pišite drugih podatkov. Praznih polj ne prečrtajte, ostati morajo prazna.
Označite polje, ki ustreza doseženemu številu točk, oziroma
označite polje črke N.
Pomembno je, da polja označite z navadnim svinčnikom.

Priporočamo vam, da najprej vpišete dosežene točke s kemičnim svinčnikom pri vseh nalogah
in šele potem s svinčnikom označite polja za optično branje.
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IV. SEŠTEVANJE VSOTE TOČK
Vpišite vsoto doseženih točk vseh nalog in ustrezno označite.
Če je število doseženih točk enomestno, potem v prvo polje
vpišite 0.

Preverite:
• ali se vsota točk vseh nalog ujema z vsoto označenih polj za doseženo 1 točko,
• ali se vsota točk nalog na obrazcu ujema z vsoto točk, zapisano v preizkusu.

V. VREDNOTENJE UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI
Pri izpolnjevanju obrazca za točkovanje preizkusa znanja
učencev s posebnimi potrebami je treba označiti polje poleg
kratice UPP.

Prosimo vas:
- da obrazcev za točkovanje ne prepogibate, spenjate ali kako drugače poškodujete,
- da ne pišete zunaj označenih polj.
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I. SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
LISAS MITBEWOHNER
0. Hallo, ich heiße Lisa. Ich wohne mit meinen Eltern und meiner Schwester in diesem
großen alten Haus. Unsere Wohnung ist im ersten Stock.
1. Herr Mader kocht gerade das Mittagessen und seine Frau telefoniert.
2. Ganz oben wohnt ein Musiker, den man oft Klavier spielen hört.
3. Frau Meier mag Hausarbeit nicht besonders, aber heute räumt sie alles auf und saugt den
Boden.
4. Im Erdgeschoß hat Frau Doktor Bauer ihre Praxis. Sie untersucht ein Kind.
5. Daniel und Karin sind auf dem Dachboden. Neugierig öffnen sie eine alte Kiste.
6. Melanie ist ein sehr ordentliches Mädchen. Bevor sie in die Schule geht, macht sie
noch das Bett.
7. Im zweiten Stock lebt Familie Berger. Frau Berger wickelt gerade das Baby.
Rešitve:

SKUPAJ TOČK: 7
Navodilo za vrednotenje:
Pri vpisu v obrazec upoštevamo zgornje zaporedje povedi.
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2. naloga
HOBBYS DER KLASSE 6D
Mein Name ist Wolfgang Stein und ich bin Klassenlehrer der Klasse 6D. In der Klasse gibt es
15 Schüler, und zwar 6 Jungen und 9 Mädchen. Ich habe sie gefragt, was sie in ihrer Freizeit
machen. Hier sind einige ihrer Antworten. Ich lese sie vor.
Wenn Timo Freizeit hat, dann geht er am liebsten in den Park. Dort trifft Timo Freunde und
spielt auf dem Spielplatz.
Mike hat zu Hause zwei Musikinstrumente. Er spielt in der Freizeit Saxophon.
Jonas‘ Idol ist Sebastian Schweinsteiger. Jonas spielt auch gern Fußball.
Leonie ist eine Leseratte. Ihr Lieblingsbuch heißt „Briefe von Felix”.
Anna-Lena sieht sehr gerne Filme. Mit ihrer Freundin Lisa geht Anna-Lena oft ins Kino.
Philipp liest gerne alles über Dinosaurier. Er sammelt auch Dino-Figuren.
Wenn Elke Freizeit hat, fährt sie gerne Inliner mit ihrer Schwester Johanna. Wenn sie aber
keine Zeit hat, dann fährt Elke Rad.
Und was macht Karsten in seiner Freizeit?
Karsten ist kein guter Sportler und Musik mag er auch nicht besonders. Am liebsten surft
Karsten im Internet und schreibt E-Mails an seine Freunde.
Rešitve:
1. 4 Mike
2. 9 Jonas
3. 7 Leonie
4. 2 Anna-Lena
5. 1 Philipp
6. 3 Elke
7. 5 Karsten
SKUPAJ TOČK: 7
Navodilo za vrednotenje:
Pri vpisu v obrazec upoštevamo zgornje zaporedje številk.
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II. BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
DIE SIMPSONS
Rešitve:
1
2
3
4
5
6
7

Die Familie Simpson lebt in Springfield.
Die Familie besteht aus den Eltern und 2 Geschwistern.
Der Vater Homer ist älter als seine Frau.
In ihrer Freizeit geht die Mutter gern ins Theater.
Das erste Kind von Homer und Marge ist ein Junge.
Lisa Simpson spielt Klavier.
Maggie ist noch ein Baby.

R
x

F
x

x
x
x
x
x

SKUPAJ TOČK: 7
Navodilo za vrednotenje:
Upoštevamo tudi kakor koli drugače označeno rešitev (npr. kljukica, R ali F ipd.).

2. naloga
Rešitve:
Vorname: Elena
Kosename: Ela
Adresse: Filippou 14/elena.xenos@quintiq.net
Wohnort: Thessaloniki
Land: Griechenland
Geschwister: (Bruder) Nikos
Hobbys: …, (Bücher ) lesen/E-Mails schreiben
SKUPAJ TOČK: 7
Navodilo za vrednotenje:
Zaradi slovničnih in pravopisnih napak točk ne odštevamo, dokler je odgovor kljub napakam
razumljiv.
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III. POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
1. naloga
Rešitve:
Odvečne besede:
1 Ball
2 Hunger
3 Glas
4 Fernseher
SKUPAJ TOČK: 4

2. naloga
Rešitve:
1 C
2 B
3 C
4 B
5 B
6 C
7 A
SKUPAJ TOČK: 7
Navodilo za vrednotenje:
Upoštevamo tudi kakor koli drugače označeno rešitev (npr. kljukica, križec, podčrtano ipd.).

3. naloga
Rešitve:
1 C/I
2 B
3 A
4 G/B
5 I/H
6 H/I
SKUPAJ TOČK: 6
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4. naloga
Merila za vrednotenje
VSEBINA
4 točke

Vsebina popolnoma ustreza zahtevam naloge, če učenec napiše šest povedi
oz. uporabi šest različnih glagolskih oblik.

3 točke

Vsebina ustreza zahtevam naloge, če učenec napiše štiri do pet povedi oz.
uporabi štiri do pet različnih glagolskih oblik.

2 točki

Vsebina ustreza zahtevam naloge, če učenec napiše dve do tri povedi oz.
uporabi dve do tri različne glagolske oblike.

1 točka

Vsebina ne ustreza popolnoma zahtevam naloge.

0 točk

Vsebina je neustrezna.

JEZIKOVNA PRAVILNOST
3 točke

Pravopisne in slovnične napake ne ovirajo razumevanja
(npr. manjše napake kot so raba velike začetnice, izpuščena ali napačna
posamezna črka …).

2 točki

Pravopisnih in slovničnih napak ja malo in ne ovirajo razumevanja.

1 točka

Pravopisnih in slovničnih napak je veliko, na nekaterih mestih ovirajo
razumevanje.

0 točk

Slovničnih in pravopisnih napak je toliko, da je besedilo nerazumljivo.

SKUPAJ TO ČK : 7
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