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TEHNIČNA NAVODILA 
 
Do programa za e-vrednotenje dostopate prek kateregakoli brskalnika na spletnem naslovu 
https://ev.ric.si s svojim uporabniškim imenom in geslom.  
 
Tehnična navodila za uporabo programa najdete v Kratkem vodniku po programu za       
e-ocenjevanje pri NPZ, ki je objavljen na spletni strani Rica (zavihek NPZ) in na eRicu za 
učitelje. 
 
V primeru tehničnih težav pri uporabi programa lahko v času e-vrednotenja vsak delovnik 
med 8. in 18. uro pokličete na brezplačno tel. št. 080 39 33 ali pišete na ev.podpora@ric.si. 
 
V primeru strokovnih vprašanj se obrnite na svojega pomočnika glavnega ocenjevalca 
(PGO) prek sistema sporočil v programu za e-vrednotenje.   
 
 

Popravni znaki 
 
Odgovore učencev ovrednotite s popravnimi znaki, ki nosijo točno določeno točkovno 
vrednost. Ob dodelitvi popravnega znaka program za e-vrednotenje v okno za prikaz točk 
samodejno zabeleži ustrezno število točk.  
 

Popravni znak Pomen Vrednost Opomba 

 
pravilno 1 točka 

 

 
pravilno 2 točki Samo pri pisnem sporočanju. 

 
pravilno 3 točke Samo pri pisnem sporočanju. 

 
pravilno 4 točke Samo pri pisnem sporočanju. 

 
napačno  0 točk 

 

 
nejasno, nečitljivo 0 točk 

 

 

 

Če odgovora ni (prostor za odgovor je popolnoma prazen), kliknete 
gumb ''NR'' (ni reševano) v oknu za prikaz točk. 
Popravnega znaka v tem primeru ne dodelite. 

  



N191-251-2-2 3 

UVODNA NAVODILA ZA VREDNOTENJE 
 
Pri nalogah izbirnega tipa, kjer je poleg pravilne rešitve obkrožena še ena rešitev, 
učenec/učenka ne dobi točke. 
 
Če učenec/učenka ni jasno označil/-a pravilnega odgovora, npr. da označi med A in B, 
odgovora ne upoštevamo, ker ni jasno, za katero rešitev se je odločil/-a. 
 
V same naloge ne posegamo in jih ne popravljamo. To velja tudi za nalogo pisnega 
sporočanja. 
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A) SLUŠNO RAZUMEVANJE 

1. naloga: Mahlzeit am Morgen 
Wir haben Kinder weltweit gefragt, was sie zum Frühstück essen. 
Pedro aus Costa Rica beginnt seinen Tag mit „Gallo Pinto“, das ist ein Gericht aus schwarzen 
Bohnen und Reis. 
Sven kommt aus Schweden und auf seinen Frühstückstisch gehören Knäckebrot, Käse, Schinken und 
Marmelade. 
Jana startet ziemlich gesund in den Tag. Zum Frühstück gibt es in Brasilien frische Früchte als Saft 
oder Obstsalat. Manchmal isst sie auch Kuchen und Kekse dazu. 
Bei Kim in Japan gibt es zum Frühstück Reis, Fisch und eingelegtes Gemüse. Aber am liebsten isst 
sie Miso-Suppe. 
Umut braucht in der Türkei für sein Frühstück Schafskäse, Oliven, Tomaten und Gurken. Das 
schneidet er in kleine Stücke, legt es auf ein Stück Brot und isst es. 
Anna aus Kanada isst morgens Pfannkuchen oder Waffeln mit Ahornsirup. 
Zoe aus Frankreich genießt ein Frühstück für Alt und Jung – Croissants mit Marmelade oder Butter, 
dazu trinkt sie Milchkaffee oder Kakao.  
David kommt aus Großbritannien. Um ein traditionelles Frühstück vorzubereiten, nimmt seine Mutter 
eine Pfanne und brät Würstchen, Eier, Bohnen und Toast an. 

 
(Prirejeno po: Geolino, Nr. 2, februar 2016, str. 28–31.) 

 
 

Vpr. Točke Odgovor Dodatna navodila 

1 1  E  
2 1  G  
3 1  B  
4 1  I  
5 1  J  
6 1  F  
7 1  D  

Skupaj 7  
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2. naloga: Max stellt sein Haustier vor 
Hallo, mein Name ist Max und ich möchte euch heute mein Haustier vorstellen.  
Mein Haustier ist eine verspielte Katze. Sie heißt Mimi. Sie ist acht Jahre alt. Ihr Fell ist kurz und 
schwarz. Ich finde Mimi toll, weil sie klein und süß ist. 
Wir leben in einem Haus mit großem Garten. Dort gibt es viele Bäume, Vögel und jede Menge Mäuse. 
Das ist gut so, denn Mimi spielt gerne mit Mäusen, aber noch lieber spielt sie mit dem Ball. 
Merkwürdigerweise trinkt Mimi am liebsten Wasser und nicht Milch. Sie isst alles, aber am liebsten 
Katzenfutter. Auch meine Eltern haben Mimi sehr gern.  
 
Upoštevamo tudi slovnično in pravopisno pomanjkljive odgovore, dokler je odgovor kljub 
napakam še razumljiv. 
 

Vpr. Točke Odgovor Dodatna navodila 

1 1  Mimi  
2 1  acht/8 (Jahre)  
3 1  schwarz Ne upoštevamo odgovorov z dvema 

podatkoma (npr. schwarz und klein). 
4 1  klein Še sprejemljivo:  

 mini 
Ne upoštevamo odgovorov z dvema 
podatkoma (npr. klein und süß). 

5 1  Ball Napačno: Mäuse 
 
Ne upoštevamo odgovorov z dvema 
podatkoma (npr. Ball und Mäuse). 

6 1  Wasser Še sprejemljivo: 
 Wasser und nicht Milch. 
Napačno: Wasser und Milch. 

7 1  Katzenfutter  
Skupaj 7  
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B) BRALNO RAZUMEVANJE 

1. naloga: Eine Pinnwand voller Steckbriefe 

Vpr. Točke Odgovor Dodatna navodila 

  
 

Isabella Milla Elias 
 X  
  X 

X   
  X 

 X  
 X  

X   
  X 

 

 
1 1 

2 1 
3 1 
4 1 

5 1 
6 1 
7 1 

8 1 

Skupaj 8  
 
 
 
2. naloga: Fünfmal staunen über Äpfel 
 
Upoštevamo tudi slovnično in pravopisno pomanjkljive odgovore, dokler je odgovor kljub 
napakam še razumljiv. 
Upoštevamo tudi odgovor v celi povedi. 

Vpr. Točke Odgovor Dodatna navodila 

1 1  Äpfel  
2 1  (fast) 25 (kg/Kilo/Kilogramm)  
3 1  (bis zu) 100 Jahre  
4 1  85 (%/Prozent)  
5 1  (aus) Japan   
6 1  2000 (zweitausend)  

Skupaj 6  
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C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

1. naloga: Ein Familienfest 
 
Upoštevamo samo popolnoma pravilen zapis besed. 

Vpr. Točke Odgovor Dodatna navodila 

1 1  zu Hause Odveč sta: Cousine in Freunde. 
2 1  Onkel 
3 1  Torte 
4 1  Blumen 
5 1  Geschenke 
6 1  Konzertkarten 

Skupaj 6  
 
 
2. naloga 
 
Upoštevamo samo slovnično in pravopisno popolnoma pravilne rešitve. Posebej pozorni 
bodimo na zapis velike in male začetnice.  
Upoštevamo tudi zapis v celi povedi. 

Vpr. Točke Odgovor Dodatna navodila 

1 1 Eden od: 
 um 
 vor 

 

2 1 Eden od: 
 lese 
 mache 
 schreibe 

Upoštevamo tudi druge smiselne rešitve (npr. 
hole, habe …).  

3 1 Eden od: 
 Badezimmer 
 Bad 

 

4 1 Eden od: 
 trinken 
 kochen 
 machen 
 haben 

 

5 1 Eden od: 
 Buch 
 Comicheft 
 Jugendmagazin 

 

Skupaj 5  
 
 
3. naloga: Ein Interview mit Jan 

Vpr. Točke Odgovor Dodatna navodila 

1 1  C  
2 1  A  
3 1  C  
4 1  B  
5 1  C  
6 1  A  

Skupaj 6  
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4. naloga 
VSEBINA 

Točke Merila za vrednotenje 

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 

Točke Merila za vrednotenje 

3 točke Pravopisnih in slovničnih napak skorajda ni in ne ovirajo razumevanja (npr. manjše 
napake, kot so raba velike začetnice, izpuščena ali napačna posamezna črka …). 

2 točki Pravopisnih in slovničnih napak je 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. 
 
 
Skupno število točk: 52 


