
KRITERIJ ZA OCENJEVANJE ZNANJA IZ ZGODOVINE – 8. razred 

 

1. KRITERIJ ZA SEMINARSKO NALOGO 

Ocena Kriterij 

nezadostno (1) 
- učenec ni oddal naloge,  

- naloga ne ustreza vsebini. 

zadostno (2) 

- naloga je oddana v dogovorjenem roku,  

- naloga je slabo pregledna, 

- nepravilno navedeni ali nenavedeni (citirani) viri in literatura,  

- uporabi informacije le iz enega vira (učbenika),  

- slikovno in besedilno gradivo je skromno,  

- vsebuje veliko pravopisnih in slovničnih napak, 

- pri oblikovanju ni izviren, ideje so skromne,  

- ne najde rešitev in izvirnih predlogov. 

dobro (3) 

- naloga je pravočasno oddana, 

- naloga je vsebinsko in oblikovno ustrezna, a pomanjkljiva,   

- naloga ne vsebuje vseh zahtevanih elementov,  

- vsebuje pravopisne in slovnične napake, 

- poleg učbenika samostojno izbere dodatne informacije in jih navede 

(citira). 

- pri opisovanju gre za prepise brez utemeljenih zaključkov in skromno 

mnenje. 

prav dobro (4) 

- naloga je pravočasno oddana, 

- naloga je vsebinsko in oblikovno ustrezna,  

- vsebuje vse zahtevane elemente,  

- vsebuje posamezne pravopisne in slovnične napake, 

- izbere več informacij iz različnih virov, jih smiselno poveže in jih tudi 

ustrezno navaja (citira), 

- njegove ideje so izvirne in zanimive, 

- oblikuje  samostojne in  utemeljene zaključke, poglede, mnenja in 

stališča, 

- vživi se v  različne perspektive in obdobja ter oblikuje različne  izvirne 

predloge in rešitve. 

odlično (5) 

- naloga je pravočasno oddana, 

- naloga je vsebinsko in oblikovno ustrezna,  

- vsebuje vse zahtevane elemente,  

- ne vsebuje pravopisnih in slovničnih napak, 

- izbere več informacij iz različnih virov, jih smiselno poveže in jih tudi 

ustrezno navaja (citira), 

- njegove ideje so izvirne, veliko novih zanimivosti, 

- oblikuje  samostojne in  utemeljene  zaključke, poglede, mnenja in 

stališča, 



- vživi se v  različne perspektive in obdobja ter oblikuje različne  izvirne 

predloge in rešitve. 

 

 

2. ZAKLJUČEVANJE OCEN 

Pri zaključevanju ocen se upošteva tudi aktivno sodelovanje v spletni učilnici ter sprotno reševanje in 

oddajanje nalog.   

 

 

 

 

 

 


