
 

BESEDE, KI SE POJAVLJAJO V VPRAŠANJIH  
ZA TEST, IZPIT ALI USTNO OCENO  

 
NAŠTEJ 

 Naštej podatke (če bi učitelj želel 

podrobnejši odgovor, bi to 

povedal). 

Bodi pozoren, ali je pri naštevanju 

zahtevan poseben vrstni red! 

 
PREDSTAVI 

 

 Poskušaj na kratko opisati vse 

pomembne lastnosti ali dejstva. 

Vsebina ti bo povedala, kako 

podrobno zapiši (npr. »čim bolj 

obširno predstavi«). 

 
DEFINIRAJ 

 

 Definicije so trditve, ki zelo 

jedrnato določijo pomembna 

dejstva, hkrati pa ohranijo točnost 

zapisa. Pogosto so te trditve 

vnaprej točno določene. 

 
PRIMERJAJ  

 

 Vprašanje preverja, kako dobro 

razumemo dve ali več podobnih 

stvari. 

Če ni dodatnih zahtev, naštej 

podobnosti in razlike. 

 
RAZPRAVLJAJ 

 

 Zahteva se podrobna obravnava 

neke teme (zato jo moramo res 

dobro poznati). 

Učitelj pričakuje daljši samostojen 

zapis. 

 
 

OPIŠI IN RAZLOŽI 
 

 Pri opisu odgovarjamo na 

vprašanji: Kakšen?/Kako? Dovolj 

je, da si pomagamo le s priklicom 

informacij iz spomina.  

Z razlago odgovarjamo na 

vprašanje zakaj, zato zahteva 

sklepanje in logično razmišljanje. 

 
PONAZORI 

 

 Poglej celotno vprašanje – morda 

je zahtevan graf, skica, 

ponazoritev s primeri (opis in 

razlaga primera) ali kaj drugega. 

 
INTERPRETIRAJ 

 

 Pomeni nasprotno kot ponazori. 

Podatke, ki jih dobiš, prevedi v 

ustrezne obrazložitve in zaključke. 

Pripravila: KARMEN JAVORNIK, 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika, 4. letnik 



 

 

BESEDE, KI SE POJAVLJAJO V VPRAŠANJIH ZA TEST, IZPIT ALI USTNO OCENO 
  

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILA ZA IZDELAVO 

1. Izreži razpredelnico po zunanjih črtah. 

2. Odreži desni stolpec (stolpec z razlagami). 

3. Desni stolpec obrni tako, da bo hrbtna stran zgoraj in ga tako obrnjenega položi na začetno mesto. 

4. Z lepilnim trakom ali plastifikatorjem pritrdi desni stolpec (stolpec z razlagami) nazaj k osnovni tabeli. 

5. Okvirčke v desnem stolpcu (stolpcu z razlagami) razreži po vodoravnih črtah. 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

V vprašanju ali navodilu pri pisnem preizkusu znanja ali pri ustnem 

spraševanju si naletel na besedo, ki je ne razumeš dobro. 

Poišči jo v levem stolpcu izdelanega pripomočka in k njej  

pripogni razlago na desni strani. 

 

Veliko uspehov pri učenju!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZLAGE SO POVZETE IN PRIREJENE PO: 

Duncalf, B. (1999). Kako uspešno opravimo vsak izpit. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga. 

 

Se ti dogaja, da se naučiš snov za preizkus znanja ali ustno spraševanje, pa vseeno nisi uspešen? 

Mogoče nisi odgovoril čisto tako, kakor je učitelj/-ica pričakoval/-a. 

Poskusi, morda bo ta pripomoček uporaben tudi zate! 

Pripravila: KARMEN JAVORNIK, 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika, 4. letnik 


