
 

 

 

AKTIV NARAVOSLOVJA 
 

 
1. GOSPODINJSTVO: MATEJA BILUŠ 
2. KEMIJA: FRANC GOSAK, TANJA BLAZNIK 
3. BIOLOGIJA: INES GORENŠČEK, TANJA BLAZNIK 
4. RASTLINE IN ČLOVEK: INES GORENŠČEK 
5. POSKUSI V KEMIJI, KEMIJA V OKOLJU: TANJA BLAZNIK 
6. FIZIKA: STANE GEREČNIK 
7. TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI: MATEVŽ ŽIVEC 
8. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, MULTIMEDIJA, NIP-RAČ: DOMINIK ROBIČ 
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KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PLAKATA IN PPT PREDSTAVITVE PRI GOSPODINJSTVU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KRITERIJI ZA USTNO OCENJEVANJE PRI GOSPODINJSTVU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PRAKTIČNEGA DELA PRI GOSPODINJSTVU 
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TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocenjevanje znanja 

Ocenjevalo se bo dvakrat letno ustno in enkrat izdelek. 

Kriteriji za ocenjevanje znanja (ustno ocenjevanje znanja): 

ODLIČNO (5): Reprodukcija znanja je zelo jasna, nedvoumna. Učenec probleme posreduje 

na samosvoj način, pojavljajo se izvirne zamisli. Razvija dialog z učiteljem, je prepričljiv in 

jasen, stvari medsebojno povezuje, navaja primere iz svojega okolja.  

PRAV DOBRO (4): Učenec točno dojame bistvo pojmov, navaja lastne primere, znanje je 

utrjeno, brez vrzeli. Napake so redke in manj pomembne, znanje je tudi pregledno. Učiteljevo 

pomoč uporabi le zato, da se bolje prilagodi zahtevam in lažje izpelje svojo zamisel.  

DOBRO (3):Reprodukcija znanja vključuje razumevanje snovi, vendar brez posebne globine 

in podrobnosti. Pojavljajo se vrzeli, primeri so navedeni samo po učbeniku in razlagi. Znanje 

težje prenaša na druge primere, predvsem na tiste iz svojega okolja.  

ZADOSTNO (2): Učenec pozna osnovne pojme učne snovi.  

NEZADOSTNO (1): Učenec ne pozna in ne razume osnovnih pojmov. Argumenti in primeri 

so neustrezni, izražanje je pomanjkljivo.  

 

Kriteriji za ocenjevanje izdelkov: 

 Splošni opisni kriteriji za vrednotenje praktičnih izdelkov: 

ODLIČNO (5) 
Učenci in učenke: 

 - izdelajo izdelek v skladu z navodili, izdelek deluje (če je to predvideno), 

 - pri izdelavi so natančni, izdelek je estetski, 

 - pri praktičnem delu uporabijo teoretično znanje, samostojno rešijo tehnične 

probleme, pri delu so izvirni in domiselni, 

 - orodje uporabljajo ustrezno, ga ne poškodujejo, delovno okolje je vzorno urejeno, 

 - prepričljivo razložijo zgradbo in delovanje izdelka ter njegovo uporabnost, pri 

razlagi uporabljajo strokovne izraze. 

PRAV DOBRO (4) 
Učenci in učenke: 

 - izdelajo izdelek v skladu z navodili, izdelek deluje (če je to predvideno), 

 - pri izdelavi so natančni, izdelek ima manjše estetske napake, 

 - pri praktičnem delu uporabijo teoretično znanje, samostojno rešijo večino tehničnih 

problemov, pri delu so večinoma  domiselni, 

 - orodje uporabljajo ustrezno, ga ne poškodujejo, delovno okolje je vzorno urejeno, 

 - razložijo zgradbo in delovanje izdelka ter njegovo uporabnost, pri razlagi 
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uporabljajo večinoma strokovne izraze. 

DOBRO (3) 
Učenci in učenke: 

 - izdelajo izdelek pretežno v skladu z navodili, izdelek deluje (če je to predvideno) z 

manjšimi napakami, 

 - pri izdelavi so manj natančni, izdelek ima estetske napake, 

 - pri praktičnem delu uporabijo teoretično znanje, večino tehničnih problemov rešijo s 

pomočjo sošolcev ali učitelja, 

 - orodje uporabljajo ustrezno, ga ne poškodujejo, delovno okolje je urejeno, 

 - razložijo bistvene elemente zgradbe in delovanja izdelka ter njegovo uporabnost, pri 

razlagi redko uporabljajo strokovne izraze. 

ZADOSTNO (2) 
Učenci in učenke: 

 - izdelajo izdelek pretežno v skladu z navodili, izdelek deluje (če je to predvideno) z 

večjimi napakami, 

 - pri izdelavi niso natančni, izdelek ima estetske napake, 

 - pri praktičnem delu le redko uporabijo teoretično znanje, tehnične probleme rešijo s 

pomočjo sošolcev ali učitelja, 

 - orodje uporabljajo ustrezno, ga funkcionalno ne poškodujejo, delovno okolje je 

urejeno, 

 - razložijo nekatere elemente zgradbe in delovanja izdelka, pri razlagi ne uporabljajo 

strokovnih izrazov. 

NEZADOSTNO (1) 
Učenci in učenke: 

 - ne izdelajo izdelka v skladu z navodili, izdelek ne deluje (če je to predvideno), 

 - pri izdelavi niso natančni, izdelek ima večje estetske napake, 

 - pri praktičnem delu ne uporabijo teoretičnega znanja, 

 - orodje uporabljajo neustrezno, ga poškodujejo, delovno okolje je neurejeno, 

 - ne znajo razložiti bistvenih elementov zgradbe in delovanja izdelka, pri razlagi ne 

uporabljajo strokovnih izrazov. 
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IZBIRNI PREDMET RGT 

 

Ocenjeval bom trikrat letno – ustno 

 
Kriteriji za ocenjevanje znanja (ustno ocenjevanje znanja): 

ODLIČNO (5): Reprodukcija znanja je zelo jasna, nedvoumna. Učenec probleme posreduje 

na samosvoj način, pojavljajo se izvirne zamisli. Razvija dialog z učiteljem, je prepričljiv in 

jasen, stvari medsebojno povezuje, navaja primere iz svojega okolja.  

PRAV DOBRO (4): Učenec točno dojame bistvo pojmov, navaja lastne primere, znanje je 

utrjeno, brez vrzeli. Napake so redke in manj pomembne, znanje je tudi pregledno. Učiteljevo 

pomoč uporabi le zato, da se bolje prilagodi zahtevam in lažje izpelje svojo zamisel.  

DOBRO (3):Reprodukcija znanja vključuje razumevanje snovi, vendar brez posebne globine 

in podrobnosti. Pojavljajo se vrzeli, primeri so navedeni samo po učbeniku in razlagi. Znanje 

težje prenaša na druge primere, predvsem na tiste iz svojega okolja.  

ZADOSTNO (2): Učenec pozna osnovne pojme učne snovi.  

NEZADOSTNO (1): Učenec ne pozna in ne razume osnovnih pojmov. Argumenti in primeri 

so neustrezni, izražanje je pomanjkljivo.  

 



 
 

 
FIZIKA 

 
 
 
 

 

 



Kriteriji ocenjevanja pri predmetu fizika v 2019/2020 v 8. in 9. razredu 

 
Učenec pridobi v šolskem letu vsaj tri ocene (pravilnik). Dve bosta ustni in ena pisna. 

Prva ustna ocena je predvidena med novembrom in januarjem,  druga med aprilom in 

junijem. 

Pisno oceno pridobijo maja. 

Učenec lahko pridobi oceno še na osnovi referata in demonstracije poskusa. 

OCENA KRITERIJ ZA OCENJEVANJE 

ODLIČNO 5 -Učenec zelo dobro razume snov 
-Kaže samostojnost pri posredovanju in opisovanju problemov in 
primerov. 
-Samostojno logično razlaga, interpretira podatke, razširja in povezuje. 
-Odlično obvlada sintezo in vrednotenje. 
-Teorijo uporabi pri tekstnih nalogah. 

PRAV DOBRO 4 -Učenec razume učno snov, nima pomanjkljivega znanja, pozna 
bistvene elemente učne snovi s podrobnostmi, skoraj ne 
potrebuje pomoči. 
-Oblikuje odgovore s svojimi besedami, pojasnjuje, logično razlaga, 
povezuje podrobnosti. 
-Težave so pri tekstnih nalogah, kjer je zelo nenatančen. 
-Težave so samo pri sintezi in vrednotenju. 

DOBRO 3 -Učenec ima dobro znanje, razume snov, vendar rabi učiteljevo pomoč . 
-Veliko težav je pri tekstnih nalogah, pretvarjanju enot, uporabe 
zakonov, teorij. 

ZADOSTNO 2 -Učenec ima pomanjkljivo znanje, slabo obvlada snov, zelo potrebuje 
učiteljevo pomoč. Našteva le pojme in zakone, ki jih ne ve uporabiti. 

NEZADOSTNO 1 -Učenec ne zna in ne pozna snovi, zamenjuje pojme. 
-Napačno razlaga, ne pozna dejstev, imen, oznak, enot, količin. 

 

PISNA OCENA 

Pri predmetu bomo ocenili znanje tudi pisno in sicer v maju. Pred pisnim 

ocenjevanjem učenci dobijo kar velik nabor nalog - preverjanje, ki se v šoli tudi 

analizira. 

Pisni preizkus znanja bo sestavljen tako, da bodo obsegali:  

 okvirno 50% nalog na nivoju prepoznavanja,  

 okvirno 30% nalog na nivoju  razumevanja in uporabe, 

 okvirno 20% nalog na nivoju analize, sinteze in vrednotenja.  
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Pragovi 
 

Odlično (5) 100 % - 90 % 
Prav dobro (4) 89 % --- 75% 
Dobro (3) 74 %  --- 60% 

Zadostno (2) 59 % --- 40% 

Nezadostno (1) 39 %  -0  % 



 
BIOLOGIJA 

KEMIJA 
NARAVOSLOVJE  

POSKUSI V KEMIJI 
KEMIJA V OKOLJU 

RASTLINE IN ČLOVEK 
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KEMIJA, BIOLOGIJA, NARAVOSLOVJE 6 IN 7 
 
 

Pragovi za pisno ocenjevanje znanja: 
               

nzd (1) zd (2) db (3) pdb (4) odl (5) 

0% - 39% 40% - 59% 60% - 74% 75% - 89% 90% - 100% 

 
 

Kriteriji in opisniki za ustno ocenjevanje znanja: 
 

OPISNIKI 
ODLIČNO 

(5) 

PRAV DOBRO 

(4) 

DOBRO 

(3) 

ZADOSTNO 

(2) 

NEZADOSTNO 

(1) 

RAZUMEVANJE 
upošteva vse 

značilnosti 

upošteva večino 

značilnosti 

upošteva bistvene 

značilnosti 
pomanjkljivo ni 

RAZLAGA 
učinkovita 

ubeseditev 
zgledna ubeseditev primerna ubeseditev pomanjkljiva ni primerna 

PRIMERI 

prepričljivi, 

originalni, 

ilustrativni 

ustrezni, lastni 
lastni, deloma ustrezni, 

preprosti 

pomanjkljivi, okorni, 

deloma ustrezni 
ni ali neustrezni 

ARGUMENTI 
originalni, 

prepričljivi, logični 
lastni, ustrezni 

lastni, deloma ustrezni 

ali povzeti 
pomanjkljivi ni ali neustrezni 

PREDSTAVITEV 
prepričljiva, jasna, 

pristna, aktualna 
razumljiva 

zatikajoča, a z 

bistvenimi podatki 
pomanjkljiva ni ali kaotična 
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NARAVOSLOVJE 7 
 
SEMINARSKA NALOGA 

 

zadostno 
Seminarska naloga je izdelano v skladu z minimalnimi zahtevami. (Te je treba za vsak konkreten primer posebej 
opredeliti vsebinsko in količinsko.) 

dobro 
Besedilo in zgradba poročila sta večinoma smiselna, jezik vsebuje manjše slovnične napake, poročilo večinoma ni 
prepisano iz virov, v besedilu ni večjih strokovnih napak, se pa pojavi kakšna zastranitev. Edini navedeni viri so naslovi 
spletnih strani. 

prav dobro 
Besedilo in zgradba poročila sta smiselna, v besedilu ni večjih zastranitev, jezik v poročilu je ustrezen, slikovno gradivo je 
ustrezno in je tudi ustrezno komentirano, navedeni so viri, v besedilu skoraj ni strokovnih napak. Uporabljen je še 
kakšen drug ustrezni vir, ne le spletne strani. 

odlično 
Besedilo je zelo jasno in brez strokovnih napak, slikovno gradivo je učinkovito in je tudi učinkovito komentirano, vsi 
strokovni izrazi in količine so ustrezno rabljeni, besedilo je samostojno delo, citiranje je ustrezno. Uporabljena je široka 
paleta ustreznih virov. 

 
Predstavitev seminarske naloge 

 

zadostno Predstavitev je v skladu z minimalnimi zahtevami. 

dobro Besedilo in zgradba predstavitve sta večinoma smiselna, ni večjih jezikovnih in strokovnih napak. 

prav dobro 
Besedilo in zgradba predstavitve sta smiselna, jezik je dober, predstavitev vsebuje strokovno gradivo, skoraj ni 
strokovnih napak. Govorec je suveren. 

odlično 
Besedilo je zelo jasno in brez strokovnih napak, slikovno gradivo je ustrezno in dobro komentirano, vsi strokovni izrazi in 
količine so ustrezno rabljeni, govorec odgovori na zastavljena vprašanja. Predstavitev je privlačna. 
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KEMIJA 8, POSKUSI V KEMIJI, KEMIJA V OKOLJU 

 
KRITERIJI OCENJEVANJA – EKSPERIMENTALNO DELO 

 Učenec: 

PRIPRAVA NA DELO 
2t Pred začetkom dela pripravi vse potrebne pripomočke, jih ustrezno označi in razporedi. 

1t Pred začetkom dela ne pripravi vseh potrebnih pripomočkov ali jih ne označi ustrezno in razporedi. 

NATANČNOST 
2t Je natančen, izmeri in uporablja ustrezne količine potrebnih snovi. 

1t Je nenatančen, površen, ne uporablja zahtevanih količin. 

SAMOSTOJNOST 
2t Natančno prebere navodila, zato samostojno izvede poskus, brez učiteljeve pomoči. 

1t Nenatančno prebere navodila, zato med izvajanjem poskusa potrebuje učiteljevo pomoč. 

SPRETNOST 
2t Pravilno ravna s pripomočki 

1t Pripomočke nepravilno uporablja. 

MED POSKUSOM… 
2t Pozorno spremlja poskus in opazi spremembe, ki se dogajajo. 

1t Med poskusom ni pozoren na spremembe, med poskusom opravlja drugo delo. 

VARNOST 
2t Pravilno poskrbi za svojo varnost in varnost sošolcev. 

1t Ne poskrbi za varnost in s tem ogroža sebe in sošolce. 

NALOGE 

3t Pravilno oblikuje zaključke in svoje trditve natančno utemelji. 

2t Pravilno oblikuje zaključke vendar svoji trditev ne utemelji. 

1t Nepravilno oblikuje zaključke. 

ODSTRANJEVANJE 
KEMIKALIJ 

2t Ustrezno odstrani kemikalije.  

1t Kemikalij ne odstrani ustrezno. 

PO POSKUSU… 
2t Po poskusu pospravi delovno površino in pripomočke očiščene vrne na svoje mesto. 

1t Ne pospravi za seboj. 
 
OCENJEVALNA LESTVICA:  0t – 8t  nzd (1); 9t – 11t  zd (2); 12t – 14t  db (3); 15t – 17t  pdb (4); 18t – 19t  odl (5) 
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KRITERIJI OCENJEVANJA MISELNIH VZORCEV – PLAKATA  
 

Točke SLIKOVNI MATERIAL BESEDILO POVEZAVE LITERATURA CELOTEN IZGLED 

3 

 Slike so smiselno izbrane 
in prikažejo bistvo 
tematike. 

 Slike so kvalitetne in 
ustrezne velikosti, 

 Slike so opisane. 

 Slik je dovolj (2 ali več) 

 Besedilo ustreza vsebini. 
 Obseg besedila je 

ustrezno 
 Učenec besedilo iz 

literature ustrezno 
skrajša (poda z lastnimi 
besedami, stavki) in ga 
razumljivo predstavi.  

 Neznani pojmi so 
razloženi. 

 Besedilo je razčlenjeno 
na najmanj tri 
povezave.  

 Bistvo je napisano tako, 
da ga gledalec takoj 
opazi. 

- uporabljeni viri 
literature so pravilno 
zapisani (avtor, naslov, 
založba, letnica ali 
naslov spletne strani - 
natančen) 

- več kot en sam vir 
literature 

+ Miselni vzorec je izdelan 
estetsko, natančno, 
urejeno. 
+ Razporeditev  in velikost 
teksta je primerna velikosti 
prostora, ki je učencu na 
voljo. 
+ Učenec pri izdelavi 
uporablja barve, s katerimi 
še dodatno prikaže bistvo 
teme (isti nivo z isto barvo). 

2 

 Slike so smiselno 
izbrane, vendar niso 
opisane in dodane k 
ustreznemu besedilu. 

 Slik je premalo (1) 

 Besedilo je skrajšano, 
vendar nerazumljivo, 
predstavljeno.  

 Besedilo je preveč 
skrajšano (samo še 
besede, brez vsaj delne 
razlage) 

 Neznani pojmi niso 
razloženi, naštevanje 

 Besedilo je razčlenjeno 
na manj kot tri 
povezave. 

 Povezave so 
nerazumljive 

 

- Viri so nepopolno 
zapisani (glej zgoraj) 

- Vir je samo eden 

+ Miselni vzorec je izdelan 
manj natančno.  
+ Učenec pri izdelavi 
uporablja barve, vendar 
barve ne prikažejo 
povezave med nivoji. 
 

1 

 Slik ni ali pa so 
neustrezne k določeni 
tematiki. 

 Besedilo ni skrajšano. 
 Je prepisano iz 

literature, pisano v obliki 
spisa in ne pokaže 
skrajšanega bistva 
tematike. 

 Besedilo je 
predstavljeno z eno 
povezavo ali ni 
razčlenjeno 
(opisovanje) 

- Literatura ni zapisana. + Miselni vzorec je izdelan 
nenatančno, neurejeno. 
+ Razporeditev  in velikost 
teksta ni primerna velikosti 
prostora, ki je učencu na 
voljo. 

 
Število možnih točk: 15      Lestvica: 0 – 6  nzd (1); 7 – 9  zd (2); 10 – 11  db (3); 12 – 13  pdb (4); 14 – 15  odl (5) 
Vsebinska znanja preverjam sproti in ob koncu vsakega večjega sklopa. Ocenjevanje je ustno (predstavitev plakatov, miselnih vzorcev) , ocenjuje se 
eksperimentalno delo in poročilo o opravljenem eksperimentalnem delu. 
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KRITERIJI OCENJEVANJA IZDELAVE EKSPERIMENTALNEGA LISTA 
 

 

Točke 
Varnostne oznake 

in kemikalije 
Cilj eksperimenta Steklovina, laboratorijski 

pribor 
Potek dela Vprašanja za diskusijo 

3 
 Vse naštete  3 našteti  Vsa našteta - Zapisan v celoti po 

korakih 

5,4 vprašanj 

2 
 Manjkajo varnostne 

oznake 

 2,1 našteta  Pomanjkljivo našteta - Delno zapisano 3,2 vprašanja 

1 
 Jih ni (mora zapisati, da 

snovi niso nevarne, ker 
niso kemikalije) 

 Ni naštetih  Nič ni našteto - Nič ni zapisano 0,1 vprašanje 

 
Število možnih točk: 15      Lestvica: 0 – 6  nzd (1); 7 – 9  zd (2); 10 – 11  db (3); 12 – 13  pdb (4); 14 – 15  odl (5) 
Vsebinska znanja preverjam sproti in ob koncu vsakega večjega sklopa. Ocenjevanje je ustno (predstavitev plakatov, miselnih vzorcev) , ocenjuje se 
eksperimentalno delo in poročilo o opravljenem eksperimentalnem delu. 
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GEOGRAFIJA 
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KRITERIJI PRI USTNEM OCENJEVANJU ZNANJA 
PODROČJE 

SPREMLJANJA 
odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) 

ZNANJE:  

POZNAVANJE IN 

RAZUMEVANJE;  

ANALIZA IN 

SINTEZA;  

UPORABA IN 

PRESOJA; 

Celovita, logična 

razlaga na lastnih 

primerih.  

Odgovarja na vprašanja  

zakaj. 

Razloži povezave in 

odnose.  

Povezave s prejšnjim 

znanjem in/ali 

življenjsko stvarnostjo.  

Kritično vrednotenje. 

Odgovarja na vprašanja 

tipa  kako – na znanih 

primerih povzame  bistvo.  

Pojme in pojave ustrezno 

razvršča in uvršča.  

Naučeno zna uporabiti v 

novih situacijah. 

Vrednoti ob danih 

navodilih.  

Učiteljeva pomoč  je 

občasna, usmerjevalna. 

Razlaga je opisna – 

odgovarja na vprašanja kaj.  

Skupne značilnosti in 

razlike opiše na znanih 

primerih.  

Pojave in odnose razume 

površno in nepopolno.  

Prisotne napake.  

Pomoč učitelja potrebna pri 

usmerjanju k cilju. 

 Poznavanje, pravilno 

poimenovanje in 

naštevanje dejstev, 

vzrokov ali skupnih 

značilnosti. 

Šibko razumevanje.  

Veliko napak. 

Pri izpeljavi sklepov 

potrebna pomoč 

učitelja. 

Ne razume oziroma 

ne zna niti 

minimalnih učnih 

ciljev. 

UTEMELJEVANJE Jasno, izvirno, 

prepričljivo. 

Jasno, nazorno, ustrezno. S pomočjo znanih 

argumentov ali s pomočjo 

lastnih, a ne izpostavi vseh 

vidikov. 

Utemeljevanja ni ali ni 

ustrezno. 

Ni razlage. 

DELO Z VIRI Samostojnost pri 

pridobivanju in razlagi 

informacij. 

Analizira njihov pomen 

in uporabno vrednost. 

Informacije ustrezno 

razlaga in grobo ocenjuje 

njihovo vrednost. 

Pri odkrivanju sporočila 

potrebuje usmerjanje. 

Vire uporablja manj 

učinkovito – pri njihovi 

razlagi in presoji so 

prisotne napake.  

Pri odkrivanju sporočila 

potrebuje vodenje. 

Informacije lahko 

razloži le ob učiteljevi 

pomoči. 

Skromni ali napačni 

poskusi ocenjevanja 

njihovega pomena. 

 

Je neustrezno. 

SODELOVANJE V 

SKUPINI 

Aktivno prispeva k 

interakciji med člani 

skupine in skupnemu 

V skupini sodeluje in 

spoštuje dogovore. 

V skupino se vključuje, a ni 

iniciativen. 

Pri delu je usmerjen 

V skupini prispeva na 

izrecno povabilo, sicer 

se vključuje 

Ne sodeluje v 

skupini. 
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uspehu ter nudi pomoč. 

Prevzema različne 

vloge.  

Pri izražanju mnenj in 

idej upošteva 

argumente drugih. 

predvsem nase. minimalno. 

Ustno ocenjevanje vključuje tudi izdelavo in predstavitev preiskovalne naloge, projektno delo, formativno spremljanje, interpretacija 
opravljene domače naloge.  
 

PRAGOVI PRI PISNEM OCENJEVANJU ZNANJA 
 

nezadostno (1) zadostno (2) dobro (3) prav dobro (4) odlično (5) 

0%  -  39% 40%  -  59% 60%  -  74% 75%  -  89% 90%  -  100% 

Pisni preizkusi se sestavijo tako, da je vsaj 50% točk mogoče doseči z minimalnimi standardi znanj. 
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MULTIMEDIJA 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 
NIP: RAČUNALNIŠTVO 
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PRAGOVI PRI USTNEM OCENJEVANJU ZNANJA 
 

nezadostno (1) zadostno (2) dobro (3) prav dobro (4) odlično (5) 

0%  -  44% 45%  -  59% 60%  -  74% 75%  -  89% 90%  -  100% 

Pragovi se upoštevajo tudi pri vrednotenju izdelkov 

KRITERIJI PRI USTNEM OCENJEVANJU ZNANJA 

 

KRITERIJI odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) 

Razumevanje in znanje 

učnih ciljev 

Učenec razume in zna 

vse učne cilje, tudi 

zahtevnejše. 

Učenec razume in zna 

temeljne učne cilje ter 

del zahtevnejših učnih 

ciljev. 

Učenec razume in zna 

minimalne ter del 

temeljnih učnih ciljev. 

Ima predstavo o 

bistvenih povezavah. 

Učenec obvlada nekatere 

temeljne učne cilje. 

Razume in zna učne cilje, 

ki so opredeljeni kot 

minimalni. 

Ne razume oziroma ne 

zna niti minimalnih učnih 

ciljev. 

Razlaga Razlaga učenca je jasna, 

medsebojno povezana in 

nedvoumna. 

Razumna in ustrezna 

razlaga. 

Približna razlaga. Pomanjkljiva razlaga. Ni razlage. 

Primeri, argumenti Originalni in prepričljivi. Lastni in ustrezni. Lastni, deloma ustrezni 

ali povzeti. 

Pomanjkljivi. Jih ni ali so neustrezni. 

Predstavitev Prepričljiva, jasna, 

medsebojno povezana, 

celostna, kompleksna. 

Jasna in celostna. Zatikajoča in nepopolna z 

vsem bistvenim. 

Pomanjkljiva. Je ni ali je kaotična. 

Napovedano ocenjevanje – pogoj je izpolnjevanje pravil in dogovorov! 
 
Ustno ocenjevanje vključuje tudi izdelavo in predstavitev preiskovalne naloge, projektno delo, formativno spremljanje. 
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KRITERIJI OCENJEVANJA SEMINARSKE NALOGE 
 
NEGATIVNA OCENA: učenec naloge ne izdela oziroma je ne odda pravočasno; seminarska naloga ne dosega standarda, določenega pri pouku; seminarska 
naloga ni pripravljena v skladu z navodili za izdelavo; obstaja utemeljen sum, da je učenec ni izdelal samostojno 
 
ZADOSTNO: Izbor virov je ustrezen, vendar pomanjkljiv (premalo). Naloga je enostransko ali pomanjkljivo ovrednotena. Predlogi novih raziskovalnih vprašanj 
so preprosti ali presplošni. Naloga vsebuje vse elemente, vendar v neustreznem zaporedju. 
 
DOBRO: Opredeli problem in cilje, vendar pomanjkljivo, preveč široko. Večina ciljev je ustrezno obravnavana. Navedene so pomembne informacije in 
ugotovitve, vendar niso povezane v smiselno celoto. Viri in literatura so v seznamu ustrezno navedeni, njihova navedba v besedilu pa je pomanjkljiva. 
 
PRAV DOBRO: Zbrani viri so ustrezni in dovolj obsežni. Vsi cilji so ustrezno obravnavani. Navedene so pomembne ugotovitve in povezane v smiselno celoto. 
Terminologija je ustrezno uporabljena. Naloga vsebuje vse elemente v ustreznem vrstnem redu. Zgradba je (zelo) pregledna. Viri in literatura so v seznamu 
in v besedilu navedeni ustrezno in natančno. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODLIČNO: Jasno in natančno opredeli problem in cilje naloge. Zbrani viri so ustrezni in dovolj obsežni. Vsi cilji so ustrezno obravnavani. Navedene so 
pomembne ugotovitve in povezane v smiselno celoto. Terminologija je ustrezno uporabljena. Ovrednotenje naloge je ustrezno in kritično. Predlagana so 
ustrezna nova raziskovalna vprašanja. Naloga vsebuje vse elemente v ustreznem vrstnem redu. Zgradba je (zelo) pregledna. Viri in literatura so v seznamu in 
v besedilu navedeni ustrezno in natančno. 
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IZDELAVE SEMINARSKE NALOGE 
 
IZHODIŠČA 

 Vsak učenec, ki izdela seminarsko nalogo, ki izpolnjujejo minimalne zahteve, je pri 
predmetu ocenjen pozitivno. 

 Z ocenjevanjem vrednotimo proces nastajanja seminarske naloge. 

 Vsak učenec je ocenjen najmanj enkrat. 

 Kriteriji, po katerih ocenjujemo, so učencem znani na začetku šolskega leta. 
 
KRITERIJI 
■ Opisnik 
– kaj vrednotimo 
– težo posameznega merila 
■ Trije nivoji 
– 1. minimalni 
– 2. temeljni 
– 3. višji 
■ Spremljanje nastajanje seminarske naloge 
– koraki 
 
KORAKI 
■ Zbiranje podatkov 
– pestrost virov 
– ustreznost in širina zbranih podatkov 
– navajanje virov 
– ... 
■ Integracija informacije 
– izvirnost 
– uspešnost 
– učinkovitost 
– urejenost 
– ... 

ELEMENTI SEMINARSKE NALOGE 
 
SEMINARSKA NALOGA ZAJEMA: 
Uvodna stran, kazalo vsebine, kazalo slik, uvod, jedrna vsebina razdrobljena na več poglavij, 
zaključek, literatura 
 
UVODNA STRAN, UVOD IN ZAKLJUČEK: 
• uvodna stran (naslov, avtor, šola in razred, učenec, leto,  mentor) 
• uvod (opis kaj seminarska naloga vsebuje) 
 
VSEBINA 
• predstavitev ključna vsebine in raziskave,  
• smiselno razdelitev osrednje teme na več podpoglavji, 
• kritično opredeljeni viri, sprotno navajanje virov.  
 
BESEDILO 
• Minimalni obseg 2000 besed, razporejeno na 12 strani, velikost pisave 12, oblika pisave Times New 
Roman, 
• oštevilčenje strani, 



       

 26 

• kazalo vsebine. 
 
SLIKE, GRAFIKONI, DIAGRAMI 
• Najmanj osem slik (grafikoni, diagrami), 
• vsaj ena slika naj bo lastne izdelave, 
• vsaj en grafikon /diagram naj bo lastne izdelave, 
• urejenost slik (oštevilčenje), oblivanje slik z besedilom , 
• viri slik in kazalo slik. 
 
CITIRANJE 
• ustrezno navedeni viri (Standard APA) 
• sprotno navajanje literature 
• Navedeni viri in literatura 

 
 
OCENA SEMINARSKE NALOGE  
 
Učenec: __________________________ Razred: _______ Šolsko leto: _____ / _____ 
 
I. Obravnavano področje 
1. Področje je neizvirno in opisuje že večkrat obravnavano temo. 
2. Izbrano je ozko področje, ki se v celoti naslanja na en predmet. 
3. Izbrano je aktualno področje, ki se širi prek več predmetov in je izvirno zastavljeno. 

FAKTOR  DOSEŽEN NIVO  ŠT. TOČK 

1   

 
II. Zbiranje podatkov 
1. Prevladuje en vir. Viri so navedeni površno in pomanjkljivo. Zbrani podatki niso zanesljivi. Viri niso 
ustrezno navedeni. 
2. Uporabljenih je več lahko dosegljivih virov na podobnih medijih. Zbrani podatki ne zajemajo 
izbranega področja projekta v celoti. Viri so delno navedeni. 
3. Uporabljeni viri so različni, zbrani podatki so aktualni, pestri in ustrezajo izbranemu 
področju projekta. Uporabljeni so domači in tuji viri. Viri so ustrezno navedeni. 

FAKTOR  DOSEŽEN NIVO  ŠT. TOČK 

2   

 
III. Izvirnost seminarske naloge 
1. Seminarska naloga je dolgočasna in nezanimiva. 
2. Seminarska naloga je zanimiva. 
3. Seminarska naloga je izvirna z veliko lastnega pridiha. 

FAKTOR  DOSEŽEN NIVO  ŠT. TOČK 

3   
 

IV. Uspešnost oblikovanja seminarske naloge 
1. Seminarska naloga je nepregledna, težko ali nemogoče berljiva. 
2. Seminarska naloga je pregledna, besedilo ni vedno smiselno povezano. 
3. Seminarska naloga je pregledna, iz nje lahko hitro in brez težav razbereš vsebino. 

FAKTOR  DOSEŽEN NIVO  ŠT. TOČK 

3   
 

V. Urejenost besedila 

https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/929179/mod_resource/content/1/APA%20citiranje.pdf
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1. Besedilo je slabo berljivo, izbrane pisava je prevelika ali premajhna. 
2. Urejenost besedila ni dovršena, oblikovanje je izvedeno površno. 
3. Besedilo v seminarski nalogi je zgledno urejeno, pisava in poravnava pisave je ustrezna. 

FAKTOR  DOSEŽEN NIVO  ŠT. TOČK 

2   

 
VI. Urejenost slik 
1. Slike so moteče vključene v seminarsko nalogo, prekrivajo besedilo in so neustrezne. 
2. Slike so ustrezne, a so neustrezno opremljene (nejasne, prevelike, premajhne ipd). 
3. Slike so ustrezno vključene v seminarsko naloge in dopolnjujejo sprejemanje informacije. 

FAKTOR  DOSEŽEN NIVO  ŠT. TOČK 

2   

 
 
VII. Količina vloženega dela 
1. Za izdelavo seminarske naloge ni bilo porabljenega veliko dodatne časa. 
2. Učenec se je trudil, da bi bila seminarska naloga uspešna. 
3. Za izdelavo seminarske naloge je bilo porabljenega veliko časa in truda. 

FAKTOR  DOSEŽEN NIVO  ŠT. TOČK 

1   

 
KONČNA OCENA 

DOSEŽENE TOČEK KOLIČNIK  OCENA 

 8  
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 KRITERIJI OCENJEVANJA PREDSTAVITVE 
 
NEGATIVNA OCENA: učenec naloge ne izdela oziroma je ne odda pravočasno; predstavitev ne dosega standarda, določenega pri pouku; predstavitev naloga 
ni pripravljena v skladu z navodili za izdelavo; obstaja utemeljen sum, da je učenec ni izdelal samostojno 
 

ZADOSTNO: Izbor virov je ustrezen, vendar pomanjkljiv (premalo). Oblika naloge ni ustrezna. Na predstavitvi je preveč besedila. Premalo vključenih slik, 
animacij, grafikonov. Literatura ni navedena ali je neustrezna. Predstavitev bere z pomožnega lista. 
 
DOBRO: Navedene so pomembne informacije in ugotovitve, vendar niso povezane v smiselno celoto. Viri in literatura so ustrezni navedeni vendar 
pomanjkljivi. V predstavitev so vključene slike, grafikoni, animacije vendar pomanjkljivo. Oblika predstavitve je delno ustrezna. Predstavitev delno prebere 
bere s pomožnega lista. 
 
PRAV DOBRO: Zbrani viri so ustrezni in dovolj obsežni. Uporabljeno je pravo razmerje grafičnega gradiva in besedila. Navedene so pomembne ugotovitve in 
povezane v smiselno celoto. Terminologija je ustrezno uporabljena. Viri in literatura so navedeni ustrezno in natančno. Prosto govori in si pomaga z 
opornimi točkami na pomožnem listu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODLIČNO: Jasno in natančno opredeli problem in cilj predstavitve. Zbrani viri so ustrezni in dovolj obsežni. Vsi cilji so ustrezno obravnavani. Navedene so 
pomembne ugotovitve in povezane v smiselno celoto. Terminologija je ustrezno uporabljena. Uporabljeni in ustrezno vključeni so vsi grafični gradniki 
predstavitve. Zgradba je (zelo) pregledna. Viri in literatura so v seznamu in v predstavitvi navedeni ustrezno in natančno. Prosto govori in si redko pomaga z 
opornimi točkami na pomožnem listu. 
 



       

 29 

IZDELAVE PREDSTAVITVE PPT 
IZHODIŠČA 

 Vsak učenec, ki izdela seminarsko nalogo, ki izpolnjujejo minimalne zahteve, je pri predmetu 
ocenjen pozitivno. 

 z ocenjevanjem vrednotimo predstavitev, posredovanje vsebine predstavitve in vsebino, 

 kriteriji, po katerih ocenjujemo, so učencem znani na začetku šolskega leta. 
 
KRITERIJI 
■ Opisnik 
– kaj vrednotimo 
– težo posameznega merila 
 
■ Trije nivoji 
– 1. minimalni 
– 2. temeljni 
– 3. višji 
 
■ Zbiranje podatkov 
– pestrost virov 
– ustreznost in širina zbranih podatkov 
– navajanje virov 
 
■ Predstavitev 
– kakovost 
– razumljivost 
– izvedba 
– sodelovanje 

 
 
 
 
 
 

LASTNOSTI DOBRE PREDSTAVITVE 
Besedilo: 

 samo vezno besedilo (vse ostalo pove predavatelj), 

 pišemo z velikimi in malimi tiskanimi črkami (ne samo z velikimi), 

 naslov strani naj bo drugačen od ostalega besedila, 

 ne uporabljamo manjših črk od 20 pik, 

 največ 7 vrstic besedila, 

 črke naj bodo dobro berljive (tudi primerne barve glede na ozadje). 
 

Slika (video): 

 v zvezi z besedilom (ne predstavljamo pasjih pasem, na sliki pa je mačka), 

 brez pravokotnega ozadja (naj bo transparentna), 

 ne sme zavzemati več prostora kot besedilo, 

 ne sme biti prevelika ali premajhna, 

 mora biti kvalitetna. 
 
Tabela: 
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 ne cela tabela, samo nujnejši podatki. 
 
Grafikon: 

 v zvezi s temo, 

 z njega je potrebno odstraniti vse neberljive podatke, 

 ne uporabljamo šrafur, ampak polne barve. 
 
Animacija: 

 mora biti takšna, da spremlja govorjenje, ga ne prehiteva oz. ni prepozna, 

 predmeti se na stran ne dodajajo s preveliko hitrostjo oz. prepočasi. 
 
ZGRADBA, VIRI IN LITERATURA 
 

 Potrebno navesti vire in literaturo od kod smo povzeli vsebino 

 Po potrebi stran oštevilčimo (stran/število strani). 

 Predstavitev naj ima uvod (pregled ali kazalo vsebine), jedro (vsebina), zaključek (kratek 
povzetek kaj smo povedali). 

 

 
OCENA USPEŠNOSTI PREDSTAVITVE 
 
Učenec: __________________________ Razred: _______ Šolsko leto: _____ / _____ 
 
I. Predstavitev PPT / poster 
1. Predstavitve PPT / posterja ni ali pa je izdelan zelo površno in malomarno. 
2. Predstavitev PPT / poster je skrbno izdelan, vendar je na njem preveč ali premalo informacij. 
Grafični gradniki niso vedno ustrezno vključeni. 
3. Predstavitev PPT / poster je premišljeno oblikovan, duhovit in izviren. Izdelava je zelo skrbna in 
vključuje vse grafične gradnike.  

FAKTOR  DOSEŽEN NIVO  ŠT. TOČK 

2   

 
II. Kakovost predstavitve 
1. Predstavitev ni bila usklajena z računalniško predstavitvijo. 
2. Predstavitev je bila zanimiva. 
3. Predstavitev je bila izvirna, zanimiva in iskriva. 

FAKTOR  DOSEŽEN NIVO  ŠT. TOČK 

3   

 
III. Razumljivost sporočila 
1. Sporočilo predstavitve je težko razumljivo. 
2. Sporočilo predstavitve je razumljivo, ostala pa so odprta vprašanja. 
3. Sporočilo predstavitve je jasno in v celoti razumljivo. 

FAKTOR  DOSEŽEN NIVO  ŠT. TOČK 

3   

 
IV. Izvedba predstavitve 
1. Čas, predviden za predstavitev, je bil prekoračen. 
2. Čas za predstavitev ni bil v celoti izrabljen. 
3. Predstavitev je bila izpeljana v predvidenem času. 

FAKTOR  DOSEŽEN NIVO  ŠT. TOČK 
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2   

 
 
 
V. Nastop 
1. Besedišče je revno in polno tujih izrazov. Nastop je bil okorn z malo dinamike. 
2. Strokovni izrazi so ustrezno uporabljeni, nastop je bil dober. 
3. Besedišče je bogato z ustreznimi strokovnimi izrazi. Nastop je bil sproščen in dinamičen. 

FAKTOR  DOSEŽEN NIVO  ŠT. TOČK 

1   

 
KONČNA OCENA 

DOSEŽENE TOČKE KOLIČNIK  OCENA 

 6  
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Merila za ocenjevanje znanja je za šolsko leto 2019/2020 sprejel aktiv 
naravoslovja na sestanku, dne 16. 09. 2019, katerega člani so:  

- Stane Gerečnik 

- Dominik Robič 

- Franc Gosak 

- Tanja Blaznik 

- Anita Kaube 

- Ines Gorenšček 

- Tanja Donko 

- Matevž Živec 

- Mateja Biluš 
 
 

Vodja NAR aktiva: Tanja Blaznik 
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