
KRITERIJI OCENJEVANJA PRI  TEHNIKI IN TEHNOLOGIJI, IP OGL IN IP RGT 

 

1. KRITERIJI ZA OCENJEVANJE ZNANJA 

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

0% do 49 % 50% do 64% 65% do 79% 80% do 89% 90%do 100% 

 

2. OCENJEVANJE PRAKTIČNEGA  DELA  

 KRITERIJI ZA OCENO  

1. VARNOST:  Ocenjujemo ali učenec upošteva navodila za  varno delo ter  pravilno rabo 

strojev, naprav in  pripomočkov. Ali skrbno ravna s šolskim inventarjem in ostalih 

učencev ne ogroža s svojim vedenjem.  

3              ustrezno 

0             ni ustrezno 

2. ODNOS DO DELA:  Ocenjujemo  urejenost delovne površine, sodelovanje in 

komunikacijo s sošolci /-kami,  opravljanje  prevzetih nalog, upoštevanje sprotnih 

navodil (opozoril), aktiven in sodelovalni pristop v procesu učenja. 

3             ustrezno 

2            še izpopolniti 

1           ni ustrezno 

0           manjka (ni) 

3. NATANČNOST:  Ocenjujemo natančnost učenca pri prenosu mer iz načrta ns material, 

natančnost izdelanih rezov, pregibov, površinske obdelave stranic, robov,… 

3             ustrezno 

2            še izpopolniti 

1           ni ustrezno 

0           manjka (ni) 

4. SAMOSTOJNOST:  Ocenjujemo samostojnost učenca pri branju navodil in izvedbi nalog, 

ali se obrača na učitelja po nasvete oziroma potrebuje njegovo pomoč in ali ga mora 

učitelj opozarjati ter opominjati.   

  

3             ustrezno 

2            še izpopolniti 

1           ni ustrezno 

0           manjka (ni) 

5. IZDELEK: Ocenjujemo po kriterijih, ki jih oblikujemo skupaj z učenci. 3           ustrezno 

2            še izpopolniti 

1          ni ustrezno 

0           manjka (ni izdelka) 

 OPOMBA: Pridržujemo si pravico do dodajanja ali odstranjevanja kriterijev  in izdelkov. 

Izdelki so lahko različni – idejna skica, tehnična skica, tehnološki list, delavniška risba, 

sestavna risba, … 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. NAVODILA IN KRITERIJI ZA PROJEKTNO NALOGO 

 

Zgoraj vpiši naslov projekta svojega projekta 

Izdelaj izdelek iz ODPADNIH  PAPIRJEV (6.r),  UMETNIH SNOVI (7.R) 

 

REDUCE, REUSE, RECYCLE, REPEAT 

ZMANJŠAJ, PONOVNO UPORABI, RECIKLIRAJ, PONAVLJAJ  

2019/20 –projekt pri TIT 

 

 

    »fotografija izdelka«-KO VSTAVIŠ SLIKO ME IZBRIŠI 
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Janez Kranjski, 7.c 

Mentorica: 

Lidija Rožmarič 

lidija.rozmaric@os-skocjan.si , rozca824@gmail.com, viber, ZOOM    

 

MAREC/ APRIL, 2020  

Število točk:_________      Uspeh v  5%:________   Ocena:________ 
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1. NASLOVNICA                                                                                          2t/__ 

2. UPORABNOST IZDELKA                                                                        2t/__ 

3. NATANČNOST IZDELAVE                                                                      2t/__ 

4. NAMEN PROJEKTA                                                                                 3t/__ 
Klikni sem in začni pisat…To pa izbriši in vedno vsa navodila izbriši. 
Moj namen pri tem projektu je… 
Idejo sem…  
Izdelek bom uporabljal … 

5. IDEJNA SKICA                                                                                         2t/__ 

Vstavi fotografijo skice, skico riši  s kemičnim svinčnikom (izjemoma, da se bo bolje videlo na fotografiji), ne 

pozabi označiti pozicij.  Izdelek naj ima najmanj 5 pozicij. 

6. TEHNIČNA SKICA                                                                                          5t/__ 
Vstavi fotografijo.   Tehnično skico riši  s  kemičnim svinčnikom (izjemoma, da se bo bolje videlo na fotografiji), 

ne pozabi označiti pozicij. Tehnična skica je prostoročna risba narisana po pravilih za tehnično risanje,  Ponovi 

kotiranje iz 6. r. Ne pozabi na kosovnico. 

Če je kakšen del preveč krivih oblik, kotiraš samo skupno dolžino in širino 

7. DELAVNIŠKA RISBA  S KOSOVNICO                                                            5t/__ 
(uporabi predlogo – glej spodaj na strani 4- predlogo natisni, delavniška risba se riše z ravnilom) 

8. SEZNAM UPORABLJENIH GRADIV                                                                2t/__ 

9. SEZNAM UPORABLJENIH PRIPOMOČKOV                                                   2t/__ 
           (lepilo ni pripomoček, če postane del izdelka) 

10. PROCES IZDELAVE IZDELKA - TEHNOLOŠKI LIST                             5t/__ 
(Uporabljenih mora biti najmanj 5 delovnih operacij, vsako delovno operacijo zapiši v svojo vrstico, Novo 

vrstico dodaš s tipko tabulator – dve puščici nasprotno usmerjeni na levi strani tipkovnice) 

KOS POZ DELOVNA OPERACIJA ORODJA IN 

PRIPOMOČKI 

GRADIVO Varnost pri 

delu 

      

      

      

      

11. POROČILO O DELU                                                                                   6t/__ 
a) Pred začetkom dela so se mi pojavila vprašanja:… 
b) Dobro mi je šlo … 
c) Naučil sem se… 
d) Težave sem imel… 
e) Zahvaljujem se za pomoč… 
f) Če bi ponovno delal ta izdelek, bi spremenil, izboljšal, dodal… 

12. FOTOGRAFIJE                                                                                               3t/__        
( Dodaj več fotografij izdelka od blizu vsaj 3, poskrbi, da bo izdelek osvetljen, ko ga fotografiraš, pred 

dodajanjem fotografij v dokument, fotografijam zmanjšaj velikost.)    

                                                                                                           

13. VIRI                                                                                                                  2t/__        
Navedeš literaturo, kot npr.:  učiteljeva navodila, učbenik ta in ta , revija…, spletna stran: prilepiš bližnjico.  

14. USTNA PREDSTAVITEV                                                                                  3t/__ 
 
 
 

 



4. KRITERIJI ZA USTNO OCENJEVANJE ZNANJA 

KRITERIJI  KRITERIJI OCENJEVANJA  

 

 

ODLIČNO 

Jasno utemelji pomen strokovnih pojmov, prepričljivo argumentira trditve, 

dela brez napak, samostojno, pravilno sklepa, se jasno izraža, ima prepričljiv 

nastop, uporabi več različnih metod (slike, skice, različni zapisi…) učinkovito 

uporablja podatke, oziroma navodila. Jasno in učinkovito interpretira, naredi 

sintezo podatkov  ima učinkovito samokontrolo, kreativno išče poti reševanja, 

kritično presoja rezultate. 

 

 

PRAVDOBRO 

Primerno utemelji, poskuša oblikovati argumente, a ne povsem samostojno, 

prepozna napake in jih popravi, izraža se ustrezno, uporabi le nekatere 

metode in tehnike izražanja, pravilno uporabi podatke in navodila, primerno 

interpretira in naredi sintezo, ima nedosledno samokontrolo, izbere pravilno 

pot reševanja, delno presoja rezultate. 

 

 

DOBRO 

Pravilno reproducira znanje, a brez utemeljevanja in argumentiranja, naredi 

napake, ki jih ne prepozna, a jih ob pomoči večino popravi, strokovno se le 

delno pravilno izraža in ima neprepričljiv nastop, pri prepoznavanju podatkov, 

izbiri tehnik, potrebuje pomoč, a jih pri tem pravilno uporablja, ima slabo 

samokontrolo, kreativnost je zelo majhna, ob pomoči razmisli o smiselnosti 

rezultatov. 

 

ZADOSTNO 

 

Reproducira brez utemeljevanja, napake ne prepozna, napačno sklepa, 

strokovno se slabo izraža, dela pogoste napake, ne prepozna uporabnosti 

podatkov, ob pomoči pokaže rutinsko znanje, nima samokontrole in 

kreativnosti, kljub pomoči ne zna presoditi smiselnosti rezultatov. 

 

NEZADOSTNO 

Ne odgovori ali napačno odgovori, ne razume pomoči ali dodatnih vprašanj, ne 

izraža se v strokovnem jeziku ali sploh ne odgovarja, kljub pomoči ne prepozna 

uporabnosti, ne zadosti niti minimalnim znanjem. 

 

 

5. KRITERIJ ZA OCENJEVANJE PISNE NALOGE  (REFERATA) 

MERILA 3-5 točk 2 točki 0 točk 

STROKOVNOST 

IN 

RAZUMLJIVOST 

Učenec uporablja preprost 

in razumljiv jezik, a 

strokovno ustrezen 

Učenec uporablja 

preprost in 

razumljiv jezik, ki pa je 

premalo strokoven. 

Učenec uporablja izraze, ki jih 

sam ne razume (preveč 

strokoven jezik). 

IZDELAVA IN 

VIDEZ ZAPISA 

Urejena prva stran, pravilna 

razporeditev besedila. 

Pisna naloga je napisana v 

skladu z navodili.  Brez 

slovničnih napak.  

Delno urejena prva stran, 

neustrezni vrstni red 

teksta oziroma 

pomanjkljivo upoštevanje 

navodil. 

Navodila za izdelavo pisne 

naloge niso ustrezno 

upoštevana. Veliko slovničnih 

napak. 

UPORABLJENI 

VIRI 

Viri so pravilno navedeni. 

Količina uporabljenih virov 

je ustrezna.  

Uporabljeni viri so 

navedeni, vendar ne v 

Viri niso navedeni. 



skladu z navodili. Količina 

virov ni ustrezna.  

 

SLIKE K BESEDILU Izbor in število slik je 

ustrezno. Slike so ustrezno 

označene.  

Izbor je delno ustrezen, 

slik je premalo. Slike niso 

označene. 

Izbor slik ni ustrezen, pisna 

naloga ne vsebuje slik. 

V primeru, da referat ni oddan v roku in ni objektivnega razloga za zamudo, se odštejejo 3 točke. V primeru, da 

referat ni oddan do  , se zapiše negativna ocena 

 

6. KRITERIJ ZA OCENJEVANJE PLAKATA 

MERILA 6 točk (odlično) 3 točke (dobro) 0 točk ( potrebne izboljšave) 

 Plakat je natančno izdelan, 

je učinkovit, opazen in 

poučen. Je ustrezne 

velikosti, pravila izgleda 

plakata (velikost, barve, 

avtor, naslov, viri) so 

upoštevana 

Plakat je natančno izdelan 

in je poučen, vendar 

nekoliko manj opazen in 

učinkovit. Pravila izdelave 

plakata so delno 

upoštevana 

Plakat ni natančno izdelan in 

nima zadovoljive sporočilne 

vrednosti. Pravila izdelave 

plakata niso upoštevana 

BESEDILO K 

SLIKOVNEMU 

GRADIVU 

Besedilo je po  vsebini in 

zahtevnosti ustrezno, v 

primerni količini in velikosti 

zapisa 

Besedila je preveč ali 

premalo. Je preveč ali 

premalo zahtevno. 

Velikost zapisa delno 

ustreza. 

Besedilo ne vsebuje bistva. 

Ponekod se ne ujema s 

slikovnim gradivom. Velikost 

zapisa ni ustrezna 

SLIKOVNO 

GRADIVO 

Slikovnega gradiva je 

dovolj, je ustrezne velikosti 

in kakovosti. Uporabljene 

so barvne fotokopije, 

fotografije pa narisane 

potrebne slike oz. risbe, 

tabele, grafi 

Slikovnega gradiva je 

dovolj, vendar je premalo 

kakovostno in ne 

prikazuje bistva izbrane 

teme. 

Slikovno gradivo je 

neprimerne velikosti in slabe 

kakovosti ter ne podpira 

predstavljene vsebine. 

Rezultati dela so grafično 

slabo predstavljeni. 

DELO S PODATKI Iz izbranega gradiva so 

smiselno izluščeni 

pomembni deli in urejeni v 

celoto 

Iz izbranega gradiva so 

pomembni deli delno 

smiselno izluščeni in 

urejeni v celoto.  

Iz izbranega gradiva 

pomembni deli niso izluščeni. 

Gradivo ni smiselno urejeno v 

celoto. 

PREDSTAVITEV 

PLAKATA 

Razumljiva, jezikovno 

ustrezna, zanimiva. 

Uporabljeni so ustrezni 

pripomočki. 

Predstavitev vsebuje 

manjše pomanjkljivosti in 

je srednje zanimiva. 

Pripomočki za 

predstavitev bi lahko bili 

ustreznejši. 

 

Predstavitev ima večje 

pomanjkljivosti, je nezanimiva. 

Za predstavitev pripomočki 

niso uporabljeni 

 

Pridržujem si pravico do sprememb.  

Škocjan, 31. 8. 2021                                                                                                         Lidija Rožmarič 


