
PREDMET: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA, 7. RAZRED 

 

NAČIN OCENJEVANJA– seminarska naloga v power point predstavitvi 

 

MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA  

 

PODROČJE  PPT ŠT. TOČK 

 3 2 1 0 

VSEBINA 

Vsebina je rezultat izključno 

učenčevega lastnega dela, z 

ustrezno označenimi deli, ki 

so povzeti po viru. 

Predstavitev vsebuje vse 

pomembne informacije. 

Vsebina je poglobljena z 

lastnimi primeri.  

Vsebina je rezultat izključno 

učenčevega lastnega dela, z 

ustrezno označenimi deli, ki so 

povzeti po viru. Vsebina je 

rezultat izključno učenčevega 

lastnega dela. 

Predstavitev  vsebuje večino 

pomembnih informacij. Vsebuje 

tudi lastne primere. 

 

Vsebina je rezultat izključno 

učenčevega lastnega dela, z 

ustrezno označenimi deli, ki so 

povzeti po viru. Predstavitev 

vsebuje pogoste nepomembne 

informacije.  

 

Predstavitev vsebuje 

pretežno nepomembne 

informacije, ni rdeče niti.   

POGLOBLJENOST, 

IZVIRNOST 

 

/ 

Vsebina je poglobljena z 

lastnimi, izvirnimi primeri. 

Vsebina vsebuje lastne 

primere, a niso 

izvirni/poglobljeni.  

Ni lastnih primerov. 

UREJENOST, 

PREGLEDNOST 

Uporabljena je pravilna 

ustrezna kombinacija barv.  

Dobro organizirana vsebina.  

Izbrani napisi ustrezno 

poudarjajo ključne točke ali 

dele vsebine.  

Črke so dovolj velike. 

Ni dolgih besedil. 

Na prvi prosojnici so 

navedeni: naslov, avtor, 

datum izdelave in razred 

avtorja. 

Na zadnji prosojnici  

Uporabljena je pravilna in 

različna kombinacija barv.  

Vsebina je slabše organizirana. 

Vsebuje veliko/preveč besedila, 

ki je premalo jasno 

predstavljeno. 

Črke so neprimernih velikosti. 

Vsebina prve in zadnje 

prosojnice je pomanjkljiva. 

Informacije so pretežno 

nejasne in razvrščene 

nepregledno. Predstavitev je 

premalo pregledna, 

Vsebina je slabo organizirana. 

Besedila je premalo/preveč.  

Črke so neprimernih velikosti.   

Vsebina prve in zadnje 

prosojnice je zelo 

pomanjkljiva.   

Informacije so nejasne in 

razvrščene nepregledno. 

Uporabljenih je preveč 

različnih barv, ki bralca 

zmedejo.  

Vsebina je nepregledna, zelo 

pomanjkljivo predstavljena.  

Črke so neprimernih 

velikosti.   

Prva ali zadnja prosojnica 

manjka. 



predstavitve so navedeni 

uporabljeni viri.  

LIKOVNA 

PESTROST 

 

/ 

Veliko je slikovnega ali 

grafičnega gradiva, ki je 

opremljeno s podnapisi in je 

primernih velikosti.  

Skice in slike so dovolj razločne 

in nazorne. 

Likovno površna in nezanimiva 

predstavitev.  

Skice in slike niso razločne in 

so premajhne.  

Podnapisov ni. 

Likovno površno, neestetsko 

dodelana predstavitev.  

Skic in slik ni. 

LASTNO MNENJE 

 

/ 

Lastno mnenje je utemeljeno na 

poglobljen način. 

Lastno mnenje je zelo skopo 

(mi je všeč, mi ni všeč, se 

strinjam, se ne strinjam …), 

brez pojasnila. 

Lastnega mnenja ni. 

SLOVNIČNA, 

PRAVOPISNA 

PRAVILNOST 

 

/ 

 

/ 

Je brez večjih 

slovničnih/pravopisnih napak. 

Veliko je 

slovničnih/pravopisnih 

napak. 

VIRI IN 

LITERATURA 

/ / Viri so ustrezno navedeni. Viri niso navedeni. 

ROK ODDAJE 
/ / Naloga je bila oddana 

pravočasno. 

Naloga ni bila oddana 

pravočasno. 

 

 

 

 

 

Število točk Ocena 

0–5 NZD (1) 

6–8 ZD (2) 

9–11 DB (3) 

12–13 PDB (4) 

14–15  ODL (5) 

 

 


