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KRITERIJI ZA PISNI PREIZKUS ZNANJA 
 

Ocena Kriterij Znanje 

Nezadostno 
(1) 

 Učenec pozna drobce učne snovi, vendar zamenjuje pojme. Snov obnavlja nerazumsko, ne pozna bistva. Slabo se 
izraža. Ne razume navodil pri nalogah. Učiteljeva pomoč mu ne pomaga, ker ne pozna učne snovi oziroma le-te ni 
razumel. 

Zadostno 
(2) 

45%- Učenec obnavlja znanje skopo in revno, vendar le-to vsebuje bistvene elemente, na katerih je možno graditi 
nadaljnje temeljno znanje. Snovi v celoti ne razume, izražanje je skromno. Navodila za izpeljavo ali rešitev naloge 
mu je potrebno ponovno razložiti. Potrebuje učiteljevo pomoč. 

Dobro 
(3) 

 
60 % - 

Učenec obnavlja znanje solidno. Učenec snov razume, vendar brez globine in podrobnosti. V znanju so vrzeli. 
Primere navaja po učbeniku ali razlagi. S samostojnim iskanjem primerov oziroma s primerjanjem nasploh ima 
težave, kakor tudi s smiselnim povezovanjem dogodkov in procesov. Zna opazovati, vendar potrebuje več pomoči 
pri analizi in sintezi. Prisotno je učenje "na pamet", zato navodil pri določenih nalogah ne razume. Potrebuje 
učiteljevo pomoč. 

 
Prav dobro 

(4) 

 
75 % - 

Učenec dojema bistvo pojmov. Pri obnavljanju snovi je sicer voden, a samostojen. Zna opazovati, analizirati pojav 
ali dogodek, poiskati vzroke in ugotavljati posledice, navajati različne primere – tudi iz lastnih izkušenj ter jih zna 
pojasniti. Zna samostojno poiskati informacije v različnih virih znanja. Znanje je utrjeno in brez vrzeli. Napake so 
redke in manj pomembne. Pri pisnem ocenjevanju znanja z razumevanjem besedila ali navodil nima težav. 
Učiteljeva pomoč je še vedno delno potrebna. 

 
Odlično 

(5) 
 

 
90 % - 

Učenec pri obnavljanju znanja kaže dojemanje pojmov. Učenca je mogoče prekiniti z dodatnimi vprašanji, vendar 
ga to ne zmede. Snov oziroma določen problem predstavlja na svoj način, razmišlja glasno in navaja dobre ter 
izvirne praktične primere. Snov samostojno povezuje in podaja smiselne zaključke. Poudarjen je samostojen način 
razmišljanja. Zamisli so izvirne, ki jih zna zagovarjati in analizirati. Kažejo se sposobnosti komuniciranja in dela v 
skupini. Ima razvite sposobnosti uporabe preprostih metod raziskovanja (opazovanje, merjenje, analiza besedila, 
slikovnega gradiva, grafičnih prikazov, izpeljava intervjuja, uporaba statističnih in drugih virov ter literature). 
Učiteljeve pomoči ne potrebuje, temveč jo uporablja kot dialog z njim. Svoje sposobnosti oziroma spretnosti 
ločevanja bistvenih informacij od nebistvenih izkorišča, tako pri ustnem kot tudi pri pisnem sporočanju. 
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KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PLAKATOV/PP PREDSTAVITEV 

Število 
točk 

Slikovno in ostalo grafično gradivo Besedilo k slikovnemu gradivu  Izdelava plakata/izgled 
naloge/estetski vidik 

Predstavitev izdelka 

 
 
 

4 

 slikovnega materiala je dovolj, 
 je izvirno, ustrezne velikosti in 

kvalitete 
 uporabi fotografije, sam nariše 

ustrezne slike ozir. risbe ali izdela 
grafične prikaze na osnovi podatkov. 

 komentarji so ustrezne dolžine, povedo 
bistveno, 

 dobro strokovno izražanje, pojmi so jasno 
razloženi , 

 ni slovničnih/jezikovnih napak, 
 besedilo ustreza po vsebini, zahtevnosti in 

obsegu. 

 plakat/predstavitev je izdelana 
skrbno, natančno, estetsko, 

 je učinkovit, prodoren, viden in 
poučen, 

 viri so pravilno navedeni (na zadnji 
strani plakata, na zadnji drsnici). 

 govor je tekoč in smiselno povezan, 
 učiteljeva pomoč ni potrebna, 
 učenec govori prosto, 
 obvlada terminologijo /uporaba 

strokovnih izrazov mu ne povzroča 
težav, 

 zna odgovoriti na vprašanja, 
 primerno uporabi ne besedno 

komunikacijo/obrnjen je proti 
poslušalcem. 

 
 

3 

 slikovnega materiala je dovolj, 
vendar ni izviren in ne dovolj 
kvaliteten, da bi prikazal bistvo 
želene tematike. 

 

 nekatere vsebine so izpuščene /premalo 
razložene, 

 nekaj napak pri strokovnem izražanju, 
 učenčevo besedilo povzame bistvo, ga 

primerno skrajša, vendar ne doda nič 
svojega. 

 plakat/predstavitev je estetsko 
izdelan, viden poučen, 

 je nekoliko manj učinkovit, ker ni 
podkrepljen z avtentičnimi primeri, 

 viri so pravilno navedeni (na zadnji 
strani plakata, na zadnji drsnici). 

 večinoma pri govoru primerno ne 
besedno komunicira s poslušalci, 

 zna odgovoriti na precej zastavljenih 
vprašanj, 

 uporablja knjižni govor. 

 
 
 

2 

 slikovnega gradiva je dovolj vendar 
se v celoti ne navezuje na 
predstavljeno tematiko, 

 slikovni material je manj opazen in v 
nekaterih primerih neustrezno 
izbran. 

 komentarji so (nekoliko) predolgi in v 
nekaj primerih ne povedo bistvenega 

 besedilo je manj razumljivo in ni 
najprimernejše za konkretni slikovni 
material. 

 plakat je estetski, vendar ni dodelan 
z malenkostmi, ki ga naredijo 
vidnega in prodornega pri gledalcih. 

 zelo si pomaga s pripravljenim 
(napisanim) besedilom, pri tem je 
nespreten, 

 je manj razločen, 
 uporablja preprost, ne bogat jezik.  
 

 
 
 

1 

 slikovni material je izbran brez 
premisleka, 

 ne navezuje se na konkretno temo, 
vsebino, 

 ni primerne velikosti in kvalitete. 
 

 komentarja je malo ali je skoraj v celoti 
napačen, 

 izbrane vsebine so ustrezne, vendar 
napačno razložene, 

 je precej slovničnih napak, 
 izražanje je skromno, nejasno. 

 plakat ni estetski, 
 ni dodelan, 
 gledalci ne razberejo bistva, 
 viri niso citirani. 

 učenec bere, celo z napakami ali 
uporablja pretežno pogovorni jezik, 

 govori nerazločno, monotono, 
 govori »sam sebi«, neprimerno 

komunicira s poslušalci, 
 neustrezno uporablja terminologijo. 

 
 

0 

 učenec ne uporabi slikovnega 
materiala. 

 
 
 

 besedilo na plakatu je kratko, 
pomanjkljivo, gledalcem nerazumljivo. 

 

 plakat je list papirja brez sporočilne 
vrednosti, 

 viri niso citirani. 

 učenec zelo na kratko predstavi 
nalogo, 

 ne zna odgovoriti na zastavljena 
vprašanja, 

 neprimerno komunicira s poslušalci.  

Vseh možnih točk je 16. 
15, 16 točk –odl (5)           94 –100 %  12, 13, 14 točk – pd (4)          75 -  93 %  10, 11 točk – db(3)      63 -  74 % 
8, 9 točk – zd(2)               50 -  62 %  pod 8 točk –nzd (1)  pod 50 % 

 


