
KRITERIJA ZNANJA ZA 4., 5. RAZRED 

 

PISNO, USTNO OCENJEVANJE 

Kriterij za pisno in ustno ocenjevanje znanja velja za vse predmete (kjer se naloge točkujejo). 

 

 

 

 

 

 

• Kriterij ustnega ocenjevanja (MATEMATIKA) 

- ODLIČNO (5): Matematične pojme razumejo in jih znajo razložiti. Vsebine razložijo jasno, samostojno in jih povežejo z drugimi vsebinami. Znanje znajo 
uporabiti v vsakdanjem življenju, pri praktičnih primerih. Pridobljeno znanje samostojno uporabijo pri reševanju težjih problemskih nalog. Pri tem 
uporabijo logiko, sklepanje in nove povezave. So natančni pri računanju, pri reševanju nalog se ne motijo – so zanesljivi. Pravilno in veš če uporabljajo 
geometrijsko orodje, izdelki so natančni.  

- PRAV DOBRO (4): Matematične pojme razumejo in jih znajo razložiti. Vsebine razložijo jasno, z manjšo učiteljevo pomočjo in jih povežejo z drugimi 
vsebinami. Znanje znajo u porabiti v stvarnem življenju, pri praktičnih primerih. Pridobljeno znanje samostojno ali z minimalno pomočjo učitelja uporabijo 
pri reševanju težjih problemskih nalog. So natančni pri računanju, pri reševanju nalog se redko motijo. Pravil no uporabljajo geometrijsko orodje, izdelki so 
natančni.  

- DOBRO (3): Matematične pojme večinoma razumejo in znajo razložiti njihove bistvene elemente. Vsebine razložijo večinoma pravilno, z učiteljevim 
usmerjanjem, in jih povežejo z nekaterimi drugimi vsebinami. Znanje znajo uporabiti le pri nekaterih praktičnih primerih. Pridobljeno znanje samostojno 
uporabijo pri reševanju lažjih problemskih nalog, težjih ne rešijo. So natančni pri računanju, pri reševanju nalog se včasih zmotijo. Pravilno uporabljajo 
geometrijsko orodje, izdelki niso vedno natančni. - ZADOSTNO (2): Matematične pojme slabo razumejo. Vsebine razložijo ve činoma z učiteljevim 
usmerjanjem, a jih ne povežejo z drugimi vsebinami. Znanje je omejeno na reprodukcijo, ni povezave s praktičnimi primeri. Pridobljeno znanje samostojno 
uporabijo pri reševan ju enostavnih, kratkih problemskih nalog, katerih vsebina je minimalno znanje. So manj natančni pri računanju, se motijo in pogosto 
potrebujejo pomoč učitelja pri reševanju. Ve činoma pravilno uporabljajo geometrijsko orodje, izdelki niso natančni.  

- NEZADOSTNO (1): Matematičnih pojmov ne razumejo, ne znajo jih razložiti. Vsebine razložijo le v delih, bistva ne zadenejo niti z učiteljevo pomočjo. 
Znanje je omejeno na reprodukcijo, a je še ta pomanjkljiva. Pridobljeno znanje ne uporabijo pri reševanju enostavnih problemskih nalog, pri njihovem 
reševanju so ve činoma neuspešni. So nenatančni pri računanju, pri reševanju nalog imajo težave z osnovnim i računskimi operacijami. Nepravilno 
uporabljajo geometrijsko orodje, izdelki niso natančni. 

 

 

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

0 % - 49 % 50 % - 64 % 65 % - 79 % 80 % - 90 % 91 % - 100 % 



• Kriteriji ustnega ocenjevanja (SLOVENŠČINA, NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA, DRUŽBA, GOSPODINJSTVO (5.R)) 

- Odlično: pozna vso z učnim načrtom predpisano snov, pozna tudi podrobnosti. Snov dobro razume, jo samostojno reproducira in uporablja.  Zna povezati 

dejstva med seboj. Uporablja pravilne pojme. 

- Prav dobro: zanesljivo in solidno obvlada učno snov. Svoje znanje zna praktično uporabiti. Dela manjše napake pri povezovanju dejstev. Napake na 

učiteljevo pobudo takoj popravi. Uporablja pravilne pojme. 

- Dobro: temeljito obvlada predpisano snov, ni pa zanesljiv pri uporabi in povezovanje dejstev. Ne dela bistvenih napak pri razlagi dejstev. Se primerno 

izraža.  

- Zadostno: pozna snov, je pa ne razume  povsem dobro. Brez učiteljeve pomoči snov ne more reproducirati. Dosega minimalne standarde znanja.  

- Nezadostno: ne pozna učne snovi ali pozna le njen del (manj kot 50 %). Nezanesljiv je pri osnovnih bistvenih dejstev. Ne zna odgovoriti tudi na pomožna 

vprašanja. Ne dosega minimalnih standardov znanja. 

 

 

• Kriterij govornega nastopa (SLOVENŠČINA) 

 

GOVORNI NASTOP 

GOVOR 

tekoč 2 1,5 1 0,5 0 netekoč 

knjižni jezik 2 1,5 1 0,5 0 pogovorni jezik 

glasen 2 1,5 1 0,5 0 tih 

razločen 2 1,5 1 0,5 0 nerazločen 

zelo hiter 0,5 1 2 1 0,5 zelo počasen 

VSEBINA 

smiselna 2 1,5 1 0,5 0 nepovezana 

dolga 2 1,5 1 0,5 0 kratka 

bogata 2 1,5 1 0,5 0 besed. revna 

NASTOP 

sproščen 2 1,5 1 0,5 0 boječ 

primeren 2 1,5 1 0,5 0 neprimeren 

Kriterij:        nzd(1) 0 % - 49 %,   zd(2) 50 % - 64 %,   db(3) 65 % - 79 %,  pdb(4) 80 % - 90 %,   odl(5) 91 % - 100 % 

 

 

 

 



• Kriterij deklamacije (SLOVENŠČINA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Praktični izdelek (NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA, GOSPODINJSTVO (5.R))  
 

ODLIČNO (5): Po navodilu zelo natančno nariše načrt izdelka. Natančno in sistematično sledi navodilom. Pravilno in varno uporablja orodja. Natančno in 

spretno opravi sestavljene naloge. Z materialom zelo skrbno ravna. Pri izdelavi je samostojen, ne potrebuje učiteljeve pomoči. Izdelki kažejo njegovo 

izvirnost.  

PRAV DOBRO (4): Po navodilu natančno nariše načrt izdelka. Natančno in le delno sistematično sledi navodilom. Pravilno in varno uporablja orodja. 

Natančno in spretno opravi nalogo. Z materialom skrbno ravna. . Pri izdelavi je samostojen, ne potrebuje veliko učiteljeve pomoči. 

 DOBRO (3): Delno po navodilu nariše načrt izdelka. Večinoma pravilno in varno uporablja orodja. Opravi osnovne delovne operacije. Pri izvajanju naloge 

ima manjše probleme. Porabi več materiala (gradiva), kot je potrebno. Upošteva večino varnostnih pravil Ni samostojen pri reševanju nalog in 

oblikovanju izdelka, potrebuje učiteljevo pomoč, vendar ne zelo pogosto. 

ZADOSTNO (2): Po navodilu površno nariše načrt izdelka. Pravila varnosti upošteva le, če je nadzorovan. Opravi le osnovne delovne operacije. Pri 

izvajanju naloge ima večje probleme. Porabi veliko več materiala kot je potrebno. Potrebuje učiteljevo pomoč. Naloge so rešene slabo in površno. Izdelki 

so pomanjkljivi, vendar dosegajo svoj namen. 

NEZADOSTNO (1): Ne izdela izdelka oz. je izdelek izdelan nepravilno in površno.  

 

DEKLAMACIJA 

GOVOR 

tekoč 2 1,5 1 0,5 0 netekoč 

glasen 2 1,5 1 0,5 0 tih 

razločen 2 1,5 1 0,5 0 nerazločen 

zelo hiter 0,5 1 2 1 0,5 zelo počasen 

z razumevanjem 2 1,5 1 0,5 0 ni razumevanja  

NASTOP 

sproščen 2 1,5 1 0,5 0 boječ 

primeren 2 1,5 1 0,5 0 neprimeren 

KRITERIJ:  nzd(1) 0 % - 49 %,   zd(2) 50 % - 64 %,   db(3) 65 % - 79 %,  pdb(4) 80 % - 90 %,   odl(5) 91 % - 100 % 



• Kriterij za ocenjevanje plakata, referata (DRUŽBA, NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA)  

• Pri plakatu ocenjujemo: 

- vsebina plakata (vsebinska ustreznost, izbor ključnih besed, uporaba literature in drugih virov), 

- izgled plakata (pisna in slikovna/likovna učinkovitost plakata, nazornost, prepričljivost ter uporabnost plakata), 

- predstavitev plakata (podajanje vsebine plakata).  

 

- ODLIČNO (5) Učenec učinkovito in natančno izbere podatke. Vsebina plakata ustreza naslovu ter je nazorno prikazana: slikovni material je izviren 

in ustreza vsebini, tekst je kratek in jedrnat, poudarjeno je bistvo, izpostavljene in pojasnjene so ključne besede, pisava je primerno velika. Plakat 

je izdelan estetsko, je opazen, poučen, uporaben. Vsebuje navedbo avtorja ter virov in literature. Predstavitev plakata je kratka in jedrnata, 

tekoča, prepričljiva in nazorna. Tako pri izdelavi plakata kot pri predstavitvi se kažeta učenčeva samostojnost in izvirnost.  

- PRAV DOBRO (4) Učenec učinkovito in natančno izbere podatke. Vsebina plakata ustreza naslovu in je dokaj nazorno prikazana: slikovnega 

materiala je dovolj, vendar ni vedno ustrezen oz. ne predstavlja bistva vsebine. Tekst je ustrezen, a ga je preveč, vseeno pa je bistvo poudarjeno, 

izpostavljena in pojasnjena je večina ključnih besed. Plakat je izdelan estetsko, je opazen, vendar zaradi preveliko teksta manj učinkovit in 

uporaben. Vsebuje navedbo avtorja ter virov in literature. Predstavitev plakata je kratka in jedrnata, tekoča, prepričljiva in nazorna. Tako pri 

izdelavi plakata kot pri predstavitvi se kaže učenčeva samostojnost, ne pa tudi izvirnost.  

- DOBRO (3) Učenec izbere ustrezne podatke. Vsebina plakata ustreza naslovu, a je dokaj neučinkovito prikazana: slikovnega materiala je premalo 

ali pa dovolj, vendar se ne navezuje na vsebino in je nekvaliteten. Teksta je dovolj ali celo preveč, a ne zajema oz. poudari bistva, ključne besede 

so izpostavljene, a nepojasnjene. Plakat je estetsko še ustrezen, a zaradi navedenega nejasen in neučinkovit. Ni navedbe virov in literature. 

Predstavitev ni stalno tekoča, učenec bere s plakata, ni ustrezne prepričljivosti in nazornosti. Tako pri izdelavi kot pri predstavitvi je v manjši meri 

opazna pomoč učitelja/učencev/staršev/…  

- ZADOSTNO (2) Učenec izbere podatke, vendar so pomanjkljivi. Vsebina plakata ustreza naslovu, a je nerazumljiva in neučinkovito prikazana: 

slikovni material je neustrezen oz. ga je premalo, teksta je premalo ali preveč, ne zajema bistva in se ne ujema s slikovnim sporočilom, ključne 

besede so premalo izpostavljene in niso pojasnjene ali pa so izpostavljene napačne. Plakat morda ni estetski, je nejasen, nenazoren in 

neučinkovit. Ni navedbe avtorja, virov in literature. Predstavitev ni tekoča, učenec bere s plakata, ni ustrezne prepričljivosti in nazornosti, 

informacije niso predstavljene v celoti. Tako pri izdelavi kot pri predstavitvi je v veliki meri opazna pomoč učitelja/učencev/staršev/…  

- NEZADOSTNO (1) Učenec ne izdela plakata oz. le-ta ne ustreza zgoraj omenjenim zahtevam in je brez sporočilne vrednosti. 

 

 

 

 

 

 



ŠPORT 

- Odlično(5): Učenec izvede (ali opiše) celotno gibalno nalogo skladno z navodili, zanesljivo, tekoče in tehnično pravilno – brez napak. 

- prav dobro(4):  Učenec izvede (ali opiše) celotno gibalno nalogo skladno z navodili, tekoče vendar z eno napako v posameznem delu gibanja. 

- Dobro(3): Učenec izvede (ali opiše) celotno gibalno nalogo skladno z navodili, tekoče vendar z dvema napakama v posameznem delu gibanja. 

- Zadostno (2): Učenec izvede (ali opiše) celotno gibalno nalogo skladno z navodili, tekoče vendar s tremi napakami v posameznem delu gibanja. 

- nezadostno (1): Učenec izvede (ali opiše) celotno gibalno nalogo neusklajeno z navodili. 

Učenec izvede med gibanjem štiri ali več napak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIKOVNA UMETNOST 

REŠITEV LIKOVNEGA PROBLEMA IN 

ZMOŽNOST BESEDNEGA 

OPISOVANJA LIKOVNIH POJMOV 

Učenec:  

• inovativno reši posredovani likovni 

problem (dobro opažen na 

likovnem delu) 

• samostojno razčleni in razloži 

posredovane likovne pojme na 

izdelkih učencev in umetniških 

delih 

• samostojno poveže že usvojena 

spoznanja z novospoznanimi 

likovnimi pojmi in jih uporabi pri 

likovnem izražanju 

Učenec:  

• dobro reši posredovani likovni 

problem 

• ob minimalni učiteljevi pomoči 

razčleni in razloži posredovane 

likovne pojme na izdelkih učencev 

in umetniških delih 

• z manjšo učiteljevo pomočjo 

poveže že usvojena spoznanja z 

novospoznanimi likovnimi pojmi 

in jih uporabi pri lik.izražanju  

Učenec:  

• zadovoljivo reši posredovani likovni 

problem 

• ob zmerni učiteljevi pomoči razčleni 

in razloži posredovane likovne 

pojme na izdelkih učencev in 

umetniških delih 

• z zmerno učiteljevo pomočjo 

poveže že usvojena spoznanja z 

novospoznanimi likovnimi pojmi 

in jih uporabi pri lik. izražanju 

Učenec:  

• delno reši posredovani likovni 

problem 

• ob veliki učiteljevi pomoči razčleni 

in razloži posredovane likovne 

pojme na izdelkih učencev in 

umetniških delih 

• z večjo učiteljevo pomočjo poveže 

že usvojena spoznanja z 

novospoznanimi likovnimi pojmi 

in jih uporabi pri likovnem 

izražanju 

Učenec:  

• ne reši likovnega problema 

• ne razčleni in ne razloži 

posredovanih likovnih pojmov 

• ne more povezati usvojenih 

spoznanj z novospoznanimi 

likovnimi pojmi in jih uporabiti pri 

likovnem izražanju 

IZVEDBA LIKOVNE TEHNIKE 

• postopke likovne tehnike izvede 

brez učiteljeve pomoči 

• odkrije nove možnosti za izvajanje 

postopkov likovne tehnike 

• dosledno in kompleksno izvede 

likovno tehniko 

• postopke likovne tehnike izvede ob 

delni učiteljevi pomoči 

• ob manjšem učiteljevem navodilu 

izvede postopke likovne tehnike 

• izvede likovno tehniko 

• z veliko učiteljevo pomočjo izvede 

postopke likovne tehnike 

• po učiteljevem navodilu odkrije 

nove možnosti za izvajanje 

postopkov likovne tehnike 

• z učiteljevo pomočjo izvede lik. teh. 

• postopke likovne tehnike izvede le z 

učiteljevo pomočjo 

• težko odkriva nove možnosti za 

izvajanje postopkov likovne 

tehnike 

• nedosledno izvede likovno tehniko 

• ne more izvesti postopkov likovne 

tehnike 

• ne more odkriti nobenih novih 

možnosti za izvajanje postopkov 

likovne tehnike 

• ne izvede likovne tehnike 

IZVEDBA LIKOVNEGA MOTIVA 

• izkaže neobičajne ideje (izvirnost, 

domiselnost) 

• gibko (dinamično) reši likovni motiv 

• izkaže originalnost (osebnostne 

lastnosti, lastno mišljenje, bogato 

domišljijo) 

• uskladi likovni motiv z likovnim 

problemom, likovnimi materiali in 

orodji 

• izkaže manj izvirnosti in 

domiselnosti 

• manj gibko (nedinamično) reši 

likovni motiv 

• izkaže manj originalnosti (osebnih 

lastnosti, lastnega mišljenja in 

domišljije) 

• ne uskladi v celoti likovnega motiva 

z likovnim problemom, likovnimi 

materiali in orodji 

• izkaže malo izvirnosti in 

domiselnosti 

• nedinamično reši likovni motiv 

• ne izkaže originalnosti (osebnih 

lastnosti, lastnega mišljenja in 

domišljije) 

• v manjši meri uskladi likovni motiv z 

likovnim problemom, likovnimi 

materiali in orodji 

• ne izkaže izvirnosti in domiselnosti 

• izrazito nerazgibano reši likovni 

motiv 

• nedomiselno reši likovni motiv 

• ne uskladi likovni motiv z likovnim 

problemom, likovnimi materiali in 

orodji 

• likovni motiv upodobi na 

ponavljajoče se načine 

• na šablonski način upodobi likovni 

motiv 

• ne razume uskladitve likovnega 

motiva z likovnim problemom, 

likovnimi materiali in orodjem 

ODZIVNOST 

Izkaže:  

• pripravljenost za sprejemanje 

likovnih pojmov in likovno 

izražanje (navdušenje, užitek) 

• zmožnost dobre motivacije 

• vedoželjnost 

• vztrajnost in doslednost 

• samostojnost pri besednem 

opisovanju likovnih pojmov in 

likovni dejavnosti 

• sprejema spodbude učiteljevega 

individualnega in skupinskega 

posredovanja 

Izkaže:  

• manjšo pripravljenost za 

sprejemanje likovnih pojmov in 

likovno izražanje (veselje) 

• manjšo zmožnost motivacije 

• manjšo vedoželjnost 

• manjšo vztrajnost in doslednost 

• manjšo samostojnost pri besednem 

opisovanju likovnih pojmov in 

likovni dejavnosti 

• pripravljenost za sprejemanje 

spodbud učiteljevega 

individualnega in skupinskega 

posredovanja 

Izkaže: 

• malo pripravljenosti za 

sprejemanje likovnih pojmov in 

likovno izražanje 

• šibko zmožnost motivacije 

• skromno vedoželjnost 

• majhno vztrajnost in doslednost 

• majhno samostojnost pri 

besednem opisovanju likovnih 

pojmov in likovni dejavnosti 

• slabo sprejemanje spodbud 

učiteljevega individualnega in 

skupinskega posredovanja 

Izkaže: 

• zelo malo pripravljenosti za 

sprejemanje likovnih pojmov in 

likovno izražanje 

• zelo slabo zmožnost motivacije 

• zelo skromno vedoželjnost 

• zelo šibko vztrajnost in doslednost 

• zelo slabo samostojnost pri 

besednem opisovanju likovnih 

pojmov in likovni dejavnosti 

• zelo slabo sprejemanje spodbud 

učiteljevega individualnega in 

skupinskega posredovanja 

Ne izkaže: 

• pripravljenosti za sprejemanje 

likovnih pojmov in likovno 

izražanje 

• zmožnosti motivacije 

• vedoželjnosti 

• vztrajnosti in doslednosti 

• samostojnosti pri besednem 

opisovanju likovnih pojmov in 

likovne dejavnosti 

• pripravljenosti za sprejemanje 

spodbud učiteljevega 

individualnega in skupinskega 

posredovanja 

MERILO, KI GA DODATNO UPOŠTEVAMO OB ZAKLJUČKU POSAMEZNIH OCENJEVALNIH OBDOBIJ – ZA USPEŠNOST NA POSAMEZNEM LIKOVNEM PODROČJU: 

 

• je izrazito uspešen na vseh podr. • je uspešen na vseh likovnih podr. • je uspešen na podr.: ris., slik., kip. • je uspešen le npr. pri prost. obl. • ni uspešen na nobenem lik. podr. 

 


