
Pri ocenjevanju se bodo upoštevali spodaj navedeni splošni kriteriji:  

 

OPISNI KRITERIJI USTNEGA OCENJEVANJA ZNANJA 

 

ODLIČNO (5) 

Vsebina odgovorov je natančna. Uporabljeno je ustrezno besedišče, ki je bogato in slikovito. Pozna 

vse pomembne pojme, ki so potrebni za jasno predstavitev vsebine. Uporablja ustrezno terminologijo, 

ter svoje odgovore argumentira.  

PRAV DOBRO (4) 

Vsebina odgovorov je natančna. Besedišče je ustrezno s posameznimi slikovitimi izrazi. Pozna pojme, 

ki so potrebni za jasno predstavitev. Uporablja ustrezno terminologijo. 

DOBRO (3) 

Vsebina odgovorov je manj natančna. Besedišče je v večini ustrezno. Manjkajo nekateri znani 

pojmi/podatki. Uporaba ustrezne terminologije je pomanjkljiva. 

ZADOSTNO (2) 

Vsebina odgovorov je nenatančna. Besedišče je skromno in/ali neustrezno in kaže na pomanjkljivo 

razumevanje vsebine. Zbrano je premalo dejstev, podatkov, pojasnil. Uporaba ustrezne terminologije 

je zelo pomanjkljiva. 

NEZADOSTNO (1) 

Učenec ne dosega minimalnih standardov znanja. 

 

OPISNI KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA PRAKTIČNIH IZDELKOV (NIT, LUM): 

 

ODLIČNO (5) 

Izdelek je natančen, pregleden, estetsko popoln in deluje. 

Izdelek je narejen izvirno, usklajeno s tehniko in likovnimi materiali. 

PRAV DOBRO (4) 

Izdelek je natančen, pregleden, popoln in učenec sam predlaga izboljšavo.  

Izdelek je usklajen z likovno tehniko in materiali, vendar je manj izviren. 

DOBRO (3) 

Izdelek ima manjše napake, vendar je izdelan v skladu z zahtevami, učenec z učiteljevo pomočjo 

predlaga izboljšavo.  

Izdelek je usklajen z likovno tehniko in materiali, vendar ni izviren. 

ZADOSTNO (2) 

Izdelek ima več napak, je pomanjkljivo oblikovan, vendar dosega svoj namen, učenec tudi z učiteljevo 

pomočjo ne predlaga izboljšav.  

Izdelek je neusklajen z likovno tehniko in materiali. 

NEZADOSTNO (1) 

Izdelek ni izdelan. 

 



OPISNI KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA SPRETNOSTI 

 

ODLIČNO (5) 

Naloga je nakazana/izvedena tekoče, zanesljivo, samostojno in brez tehničnih napak. Gibi so 

usklajeni. 

PRAV DOBRO (4) 

Naloga je nakazana/izvedena tekoče, z manjšo napako v gibanju. Pri izvedbi so manjše estetske in 

tehnične napake. 

DOBRO (3) 

Naloga je nakazana/izvedena tekoče, manj zanesljivo, z manjšimi napakami v gibanju. Gibi so 

neusklajeni.  

ZADOSTNO (2) 

Naloga je nakazana/izvedena z večjo tehnično napako. Pri gibanju so večje napake. 

NEZADOSTNO (1) 

Naloga ni nakazana/izvedena. 

 

Poleg zgoraj navedenih kriterijev, bo učenec pravočasno, pisno seznanjen še z operativnim kriteriji, po 

ustaljenem kanalu (e pošta – starš). 

 


