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OCENJEVANJE ZNANJA - SPLOŠNO 

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v 
učnem načrtu določene cilje oziroma standarde znanja. Znanje se ocenjuje skozi vse 
obdobje, ko se predmet izvaja. 
Znanje učenca se oceni na lestvici od 1 do 5. Ocene so: nezadostno (1), zadostno 
(2), dobro (3), prav dobro (4), odlično (5).  
Ocena nezadostno (1) je negativna, druge ocene so pozitivne. Z negativno oceno je 
ocenjen učenec, ki ne doseže minimalnih standardov znanja, potrebnih za 
napredovanje v naslednji razred, ki so določeni v učnem načrtu. 
Znanje učenca se oceni najmanj 3 (6) krat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne 
sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov (preizkusi znanja, kontrolne naloge, 
testi). 
 

Ocenjujejo se: 

 pisni izdelki (preizkusi znanja, kontrolne naloge, testi), 

 ustni odgovori, 

 drugi izdelki (zvezek, delovni zvezek, učni listi, plakati ,seminarske naloge …), 

 projektno delo, 

 nastopi učencev (recitacije, seminarske naloge, predstavitve), 

 predstavitev teme kulturnega, tehniškega ali naravoslovnega dne, 

 opravljena bralna značka ter dosežki na tekmovanjih in Nacionalnih 

preverjanjih znanja (v soglasju z učencem).  

 likovni, tehnični izdelki in praktični izdelki, 

 

Ocenjevanje pisnih izdelkov podrobneje opredeljuje Pravilnik o preverjanju in 
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (UL RS 52-2013). 
Pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov učitelj učenca seznani z oceno ter jo vpiše v 
redovalnico oddelka oziroma učne skupine najkasneje v sedmih delovnih dneh po 
tem, ko učenec izdelek odda. 
Učitelj pri ocenjevanju ustnih odgovorov in nastopov učenčevo znanje oceni takoj in 
ga seznani z oceno. Pri tem upošteva objavljene ocenjevalne kriterije,  s katerimi je 
učence seznanil na uvodnih urah. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KRITERIJI OCENJEVANJA – 1.,2. razred:  

 
VIŠJI STANDARDI 

- obravnavano vsebino logično razloži na lastnih primerih 
- zna odgovoriti na vprašanja tipa ZAKAJ 
- povezuje s prejšnjim znanjem in/ali s primeri iz življenja 
- kritično vrednoti (ob minimalni podpori učitelja) 
- utemeljuje jasno, izvirno, prepričljivo  
- obvlada vsa zahtevana znanja in reši zahtevnejše naloge 
- povezuje znanje različnih področij 
- poveže teorijo s prakso 
- naučeno zna uporabiti v novih situacijah 

 
 
TEMELJNI STANDARDI 

- učenec pozna in razume vsebine  
- predpisane s temeljnimi standardi v učnem načrtu 
- odgovarja na vprašanja tipa KAKO  
- na znanih primerih povzame bistvo  
- pojme in pojave ustrezno razvršča in uvršča 
- vrednosti ob danih navodilih  
- napak je malo 
- utemeljuje jasno, nazorno, ustrezno 
- na večino vprašanj odgovarja brez pomoči učitelja ali pa je učiteljeva pomoč 

občasna  
- pojme in pojave ustrezno razvršča in uvršča 

 
 
MINIMALNI STANDARDI 

- učenec prepozna vsebine 
- predpisane z minimalnimi standardi v učnem načrtu 
- odgovarja na vprašanja tipa KAJ  
- vrednoti ob danih navodilih  
- učiteljeva pomoč je pogosta in usmerjevalna 
- pojme in pojave ustrezno razvršča in uvršča ob pomoči 
- pri reševanju nalog si pomaga s ponazorili  
- razumevanje je šibko - veliko je napak  
- utemeljevanja ni ali ni ustrezno 



DOSEGA 
 

 Temeljne standarde 
znanja, ki so 
določeni  v učnem 
načrtu. 

 Samostojno 
odgovarja na 
vprašanja in na 
znanih primerih 
povzame bistvo. 

 Pojave in pojme 
ustrezno razvršča, 
podatke smiselno 
vrednoti in 
interpretira. 

 Snov smiselno 
povezuje s prejšnjim 
znanjem ali primeri 
iz življenja, znanje 
uporabi v novih 
situacijah.  

 Zna rešiti 
zahtevnejše naloge, 
utemelji postopek 
reševanja jasno, 
nazorno, ustrezno. 

 Napak je malo. 

 Pri predstavitvi 
znanja 
uporablja ustrezno 
strokovno 
terminologijo. 
 

DELNO DOSEGA 
 

 Dosega le minimalne 
standarde znanja, ki 
so določeni  v 
učnem načrtu in le 
nekatere temeljne 
standarde.  

 Na vprašanja 
odgovarja ob 
učiteljevem vodenju. 

 Pojme in pojave 
uvršča in razvršča 
ob pomoči. 

 Vrednoti le ob danih 
navodilih, učiteljeva 
pomoč je pogosta in 
usmerjevalna 

 Snov in vsebine le 
slabše razume in jih 
v večini le obnavlja 
(našteva, 
prepoznava pojme, 
simbole, 
definicije…), a jih ne 
zna uporabiti v novih 
situacijah.  

 Zna rešiti enostavne 
naloge, zahtevnejše 
pa le ob pomoči 
učitelja. 

 Napak je precej. 

 Pri reševanju nalog 
si pogosto pomaga s 
ponazorili. 

 

NE DOSEGA 
 

 Ne dosega 
minimalnih 
standardov. 

 Na vprašanja kljub 
učiteljevem vodenju 
ne odgovori ali pa so 
odgovori napačni. 

 Razumevanje je 
šibko. Snovi ne 
razume ali jo razume 
le delno. 

 Enostavne naloge 
reši le ob pomoči 
učitelja. 

 Napak je veliko. 

 

  



3. RAZRED 

GLASBENA UMETNOST – 3. RAZRED 
 

odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) 

Samostojno, 
zanesljivo in z 
občutkom 
zapoje 
obravnavane 
pesmi. 
Upošteva vse 
dinamične in 
agogične 
spremembe. 
 
Samostojno 
spremlja pesmi 
in upošteva vse 
dinamične in 
agogične 
spremembe. 
 

Samostojno 
poje 
obravnavane 
pesmi. 
Upošteva 
večino 
dinamičnih in 
agogičnih 
sprememb. 
 
 
Pesmi spremlja 
in upošteva  
večino 
dinamičnih in 
agogičnih 
sprememb 

Samostojno 
poje le del 
obravnavanih 
pesmi. 
Dinamične in 
agogične 
spremembe 
upošteva le 
delno. 
 
Pesmi spremlja 
le z lažjimi 
glasbenimi 
vzorci. 
Dinamične in 
agogične 
spremembe 
upošteva le 
delno 

Pesmi ne poje 
samostojno 
temveč le s 
pomočjo.  
Ne upošteva 
dinamičnih in 
agogičnih  
sprememb. 
 
Pesmi spremlja 
le z enostavnimi 
glasbenimi  
vzorci. 
 Dinamičnih in 
agogičnih 
sprememb  
ne upošteva. 

Pesmi ne poje 
niti s pomočjo 
skupine. 
Ne upošteva 
dinamičnih in 
agogičnih 
sprememb. 
 
Pesmi z glasbili 
ne spremlja. Pri 
tem ne sodeluje. 

Zbrano posluša 

in prepoznava 

obravnavan 

program.  

Skladbe 

primerja, 

analizira, 

vrednoti in 

opredeljuje. 

Zbrano posluša 

in prepoznava 

obravnavan 

program. 

Skladbe primerja 

in vrednoti. 

Posluša in 

prepoznava 

obravnavan 

program. 

Posluša in delno 

prepoznava 

obravnavan 

program. 

Ne posluša in 

ne prepoznava 

obravnavanega 

programa. 

Samostojno in z 

občutkom 

ustvarja ali 

poustvarja 

glasbene 

vsebine. Le te 

izraža besedno, 

likovno in 

gibalno. Svoje 

(in tuje) 

ustvarjanje zna 

vrednotiti. 

S pomočjo 

ustvarja in 

poustvarja 

glasbene 

vsebine. 

Le te izraža 

besedno, 

likovno in 

gibalno. 

Glasbene 

vsebine 

poustvarja s 

pomočjo. S 

pomočjo jih tudi 

besedno, 

likovno in 

gibalno izraža. 

Poustvarja le 

enostavnejše 

glasbene  

vsebine pa še te 

le s pomočjo. 

Ne sodeluje pri 

ustvarjanju ali 

poustvarjanju. 

Podrobno pozna 
značilnosti 
obravnavane 
učne snovi. 
Učno snov 
razume, 

Pozna 
značilnosti 
obravnavane 
učne snovi. 
Učno snov 
razume in s 

Delno pozna 
značilnosti 
obravnavane 
učne snovi. 
Učno snov 
razume. 

Slabo pozna 
značilnosti 
obravnavane 
 učne snovi. 
Učno snov 
razume le s 

Ne pozna 
značilnosti 
obravnavane 
učne snovi. 
Učne snovi ne 
razume 



povezuje in 
uporablja. 

pomočjo tudi 
povezuje in 
uporablja. 
 

 pomočjo. 

 

LIKOVNA UMETNOST – 3. RAZRED 

 

 

  

odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) 

 
Učenec je pri 
izdelavi 
likovnega 
izdelka 
domiseln in 
ustvarjalen. 
Likovni izdelek 
povsem ustreza 
likovni nalogi, 
tehniki in 
motivu. Učenec 
pozna vse 
obravnavane 
likovne pojme in 
jih pravilno 
uporablja. Svoj 
izdelek ali 
izdelke sošolcev 
zna likovno 
vrednotiti s 
pravilno 
uporabo likovnih 
pojmov. 
 

 
Učenec je pri 
izdelavi 
likovnega 
izdelka 
prepričljiv in 
ustvarjalen. 
Likovni izdelek v 
večjem delu 
ustreza likovni 
nalogi, tehniki in 
motivu. Učenec 
pozna večino 
obravnavanih 
likovnih pojmov 
in jih večinoma 
pravilno 
uporablja. Svoj 
izdelek ali 
izdelke sošolcev 
zna likovno 
vrednotiti s 
pravilno 
uporabo 
nekaterih 
likovnih pojmov. 
 

 
Učenec je pri 
izdelavi 
likovnega 
izdelka manj 
prepričljiv in 
ustvarjalen. 
Likovni izdelek v 
večjem delu 
ustreza likovni 
nalogi, tehniki in 
motivu. Učenec 
pozna nekatere 
od 
obravnavanih 
likovnih pojmov 
in jih večinoma 
pravilno 
uporablja. Svoj 
izdelek ali 
izdelke sošolcev 
zna delno 
likovno 
vrednotiti s 
pravilno 
uporabo 
nekaterih 
likovnih pojmov. 

 
Učenec je pri 
izdelavi 
likovnega 
izdelka  
neprepričljiv in 
manj 
ustvarjalen, 
likovne rešitve 
so klišejske. 
Likovni izdelek v 
večjem delu 
ustreza likovni 
nalogi, tehniki in 
motivu. Učenec 
pozna le nekaj 
obravnavanih 
likovnih pojmov 
in jih večinoma 
pravilno 
uporablja. Svoj 
izdelek ali 
izdelke sošolcev 
zna delno 
likovno 
vrednotiti s 
pravilno 
uporabo 
nekaterih 
likovnih pojmov. 
 

 
Učenec je pri 
izdelavi 
likovnega 
izdelka  
neprepričljiv in 
ni ustvarjalen, 
likovne rešitve 
so klišejske. 
Likovni izdelek 
ne ustreza 
likovni nalogi. 
Učenec ne 
pozna 
obravnavanih 
likovnih pojmov. 
Svojega izdelka 
ali izdelkov 
sošolcev ne zna 
likovno 
vrednotiti. 



MATEMATIKA – 3. RAZRED 
 

odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) 

 
Učenec 
matematične 
pojme razume 
in jih zna 
razložiti. 
Vsebine razloži 
jasno, 
samostojno in 
jih poveže z 
drugimi 
vsebinami. 
Znanje zna 
uporabiti pri 
praktičnih 
primerih, pri 
reševanju težjih 
problemskih 
nalog in 
problem 
uspešno 
analizira. Pri 
računanju je 
natančen in 
zanesljiv, pri 
reševanju nalog 
ne dela napak. 
Pravilno 
uporablja 
geometrijsko 
orodje, izdelki 
so natančni. 

 
Učenec 
matematične 
pojme razume 
in jih zna 
razložiti. 
Vsebine razloži 
jasno, z manjšo 
učiteljevo 
pomočjo, in jih 
poveže z 
drugimi 
vsebinami. 
Znanje zna 
uporabiti pri 
praktičnih 
primerih, pri 
reševanju težjih 
problemskih 
nalog in 
problem delno 
uspešno 
analizira. Pri 
računanju je 
natančen in 
zanesljiv, pri 
reševanju nalog 
le redko dela 
napake. 
Pravilno 
uporablja 
geometrijsko 
orodje, izdelki 
so natančni. 
 

 
Učenec 
matematične 
pojme večinoma 
razume in zna 
razložiti njihove 
bistvene 
elemente. 
Vsebine razloži 
večinoma 
pravilno, z 
učiteljevim 
usmerjanjem, in 
jih poveže z 
nekaterimi 
drugimi 
vsebinami. 
Znanje zna 
uporabiti le pri 
nekaterih 
praktičnih 
primerih in pri 
reševanju lažjih 
problemskih 
nalog. Pri 
reševanju nalog 
občasno dela 
napake. 
Pravilno 
uporablja 
geometrijsko 
orodje, a izdelki 
niso vedno 
natančni. 
 

 
Učenec 
matematične 
pojme razume 
delno. Vsebine 
razloži 
večinoma 
pravilno, z 
učiteljevim 
usmerjanjem, a 
jih ne poveže z 
drugimi 
vsebinami. 
Znanje je 
omejeno na 
reprodukcijo, ni 
povezave s 
praktičnimi 
primeri. Znanje 
samostojno 
uporablja pri 
reševanju 
enostavnih 
problemskih 
nalog. Pri 
računanju je 
manj natančen, 
pri reševanju 
nalog dela 
napake. 
Večinoma 
pravilno 
uporablja 
geometrijsko 
orodje, a izdelki 
niso natančni. 

 
Učenec 
matematičnih 
pojmov 
večinoma ne 
razume in jih ne 
zna razložiti. 
Vsebine razloži 
le delno, bistva 
ne zadene niti z 
učiteljevim 
usmerjanjem. 
Znanje je 
omejeno na 
reprodukcijo, a 
je še ta 
pomanjkljiva. Ne 
reši niti 
enostavnih 
problemskih 
nalog. Pri 
računanju ni 
natančen, pri 
reševanju nalog 
ima težave z 
osnovnimi 
operacijami. 
Nepravilno 
uporablja 
geometrijsko 
orodje, izdelki 
niso natančni. 

 

  



KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ŠPORTU – 3. RAZRED 

 
 
SPOZNAVANJE OKOLJA – 3. RAZRED 
 

odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) 

Reprodukcija 
znanja je zelo 
jasna, 
nedvoumna. 
Učenec 
prepričljivo in 
nazorno 
opredeli 
problem ter pri 
njegovem 
reševanju 
pokaže 
izvirnost. 
Uporablja 
dodatno 
literature; 
informacije iz 
različnih virov 
zna smiselno 
povezati. 
Sinteza in 
interpretacija 
sta prepričljivi, 
pokaže se 
izvirnost 
učenca. 
Predstavitev je 
nazorna, z 
lastnimi primeri, 
pravilno 
uporablja 
strokovno 
terminologijo. 
Izdelki so 
natančni, 
izvirni, pri delu 
je samostojen. 

Učenec 
opredeli in reši 
problem 
nazorno in 
prepričljivo, ne 
pokaže pa 
izvirnosti. 
Uporablja 
dodatno 
literature, 
informacije iz 
različnih virov 
so v glavnem 
smiselno 
povezane. 
Sinteza in 
interpretacija 
sta prepričljivi, 
ne pokaže se 
izvirnost. 
Predstavitev je 
prepričljiva, a 
nekoliko manj 
nazorna. Delno 
uporablja 
strokovno 
terminologijo.  
Izdelki so 
natančni, pri 
delu občasno 
potrebuje 
pomoč. 

Učenec 
opredeli in reši 
problem 
ustrezno, 
manjkajo 
posamezni 
elementi. Pri 
uporabi 
dodatne 
literature zbere 
dobršen del 
informacij, 
vendar te niso 
smiselno 
povezane. 
Sinteza in 
interpretacija 
sta ustrezni, 
manjkajo 
nekateri 
bistveni 
elementi. 
Predstavitev je 
ustrezna, 
vendar manj 
nazorna. Pri 
predstavitvi 
potrebuje 
pomoč učitelja. 
Strokovne 
terminologije ne 
uporablja. 
Izdelki niso 
natančni, pri 
delu potrebuje 
učiteljevo 
pomoč. 

Učenec 
opredeli in reši 
problem 
skromno in 
površno, ne 
razbere ključnih 
elementov, ki 
definirajo 
problem. 
Literaturo 
uporablja 
pomanjkljivo. 
Sinteza in 
interpretacija 
sta sta skromni, 
manjka dobršen 
del bistvenih 
elementov, ki 
pojasnjujejo 
problem. 
Predstavitev je 
skromna, 
učenec se moti 
in potrebuje 
veliko pomoči. 
Strokovne 
terminologije ne 
uporablja. 
Izdelki niso 
natančni, brez 
pomoči učitelja 
ga ne dokonča. 

Učenec 
opredeli in reši 
problem 
površno, ne 
razbere 
bistvenih 
elementov, ki 
definirajo 
problem. Pri 
zbiranju 
informacij je 
površen, zbrani 
podatki ne 
omogočajo 
rešitve 
problema. 
Sinteza in 
interpretacija 
sta nepopolni, 
manjka večina 
bistvenih 
elementov. 
Predstavitev je 
skromna ali 
neustrezna, 
nejasna. 
Strokovne 
terminologije ne 
uporablja.  
Izdelki so 
neustrezni. 

 

odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) 

 
Učenec izvede 
(ali opiše) 
celotno nalogo 
skladno z 
navodili in 
tehnično 
pravilno brez 
napak.  
 

 
Učenec izvede 
(ali opiše) 
celotno nalogo 
skladno z 
navodili, z 
manjšimi 
napakami v 
posameznem 
delu. 

 
Učenec izvede 
(ali opiše)  
celotno nalogo 
v skladu z 
navodili, v 
posameznih 
delih je več 
napak. 

 
Učenec izvede 
(ali opiše) 
nalogo le delno 
v skladu z 
navodili, v 
posameznih 
delih je več 
napak. 

 
Učenec ne 
izvede (ali 
opiše) naloge v 
skladu z 
navodili, v 
posameznih 
delih je veliko 
napak. 



SLOVENŠČINA – 3. RAZRED 

 

USTNO SPRAŠEVANJE IN PREIZKUSI ZNANJA 

odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) 

Reprodukcija 
znanja je zelo 
jasna in 
nedvoumna. 
Učenec 
probleme 
posreduje na 
svoj način, 
navaja svoje 
primere, 
pojavljajo se 
izvirne zamisli. 
Stvari zna 
medsebojno 
povezovati. 

Učenec točno 
dojame bistvo 
pojmov, navaja 
lastne primere, 
znanje je 
utrjeno in 
pregledno. 
Napake so 
redke. 
Učiteljevo 
pomoč 
potrebuje le za 
to, da se bolje 
prilagodi 
zahtevam. 

Reprodukcija 
znanja je 
približna in 
vključuje 
razumevanje 
snovi, vendar 
brez posebne 
globine in 
podrobnosti. 
Pojavljajo se 
vrzeli v znanju. 
Učenec ne zna 
poiskati lastnih 
primerov. 

Razlaga, 
primeri in 
argumenti so 
skopi in revni, 
vendar 
vsebujejo 
bistvene 
elemente, na 
podlagi katerih 
je mogoče 
graditi znanje. 
Učenec snovi 
ne razume v 
celoti. 

Učenec pozna 
le drobce učne 
snovi. 
Zamenjuje 
pojme in ne 
pozna bistva 
posameznih 
pojmov. 
Argumenti in 
primeri so 
neustrezni. 
Izražanje je 
pomanjkljivo. 

 

GOVORNI NASTOPI 

odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) 

Učenec 
upošteva 
besedilno vrsto. 
Tema je 
vsebinsko 
bogata, izvirna 
in ustvarjalna. 
Pripovedovanje 
je jasno, 
zanimivo, 
naravno in 
jezikovno 
pravilno 
(knjižno). 
Učenec v celoti 
upošteva 
elemente 
govornega 
nastopa.  

Učenec 
upošteva 
besedilno vrsto. 
Tema je 
vsebinsko 
skromnejša, a 
zanimivo 
podana. 
Argumenti so 
ustrezni, 
pripovedovanje 
je tekoče in 
razločno. V 
glavnem 
upošteva 
elemente 
govornega 
nastopa. 
Nastop je dobro 
pripravljen. 

Učenec 
upošteva 
besedilno vrsto. 
Govorni nastop 
je krajši in 
nesistematičen. 
Argumente 
učenec 
povzema po 
drugih. 
Podajanje je 
nepovezano 
(premori, 
mašila). Knjižni 
jezik se meša s 
pogovornim. 

Učenec 
značilnosti 
besedilne vrste 
ne upošteva v 
celoti. Tema je 
vsebinsko 
neprepričljiva in 
nepovezana. 
Povedi so 
skromno 
oblikovane, 
jezikovna 
sredstva so 
neprimerna, 
knjižni jezik se 
meša s 
pogovornim. 

Učenec ne 
upošteva 
značilnosti 
besedilne vrste. 
Nastop je 
nepripravljen, 
ne upošteva 
elementov in 
navodil za 
govorni nastop. 

 

Okvirni predlog ocenjevanja: 

a. ustno: 
- 2 govorna nastopa ( deklamacija pesmi, govorni nastop ob  

neumetnostnem besedilu), 

- 2 ustni ocenjevanji znanja književnosti, jezika in sporočanja. 

b. pisno: 
- 2 pisna preizkusa z nalogami objektivnega tipa iz znanja 

književnosti, jezika in sporočanja. 



 

KRITERIJI USTNEGA OCENJEVANJA - NIT, DRU, MAT, SLO – 4. RAZREDA 

 

KRITERIJI OCENJEVANJA PRAKTIČNEGA DELA – NIT, LUM, ŠPO 

 

 

OCENA KRITERIJI 

odlično  

(5) 

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  

(4) 

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  

(3) 

Temeljito obvlada predpisano snov, ni pa zanesljiv pri uporabi in 

povezovanje dejstev. Ne dela bistvenih napak pri razlagi dejstev. Se 

primerno izraža. 

zadostno  

(2) 

Pozna snov, je pa ne razume  povsem dobro. Brez učiteljeve pomoči snov 

ne more reproducirati. Dosega minimalne standarde znanja. 

nezadostno  

(1) 

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. 

OCENA KRITERIJI 

odlično  

(5) 

Učenec opravi dano nalogo brezhibno ali z minimalnimi napakami, 

upošteva vsa navodila. 

prav dobro  

(4) 
Učenec opravi dano nalogo z nekaj napakami, upošteva večino navodil. 

dobro  

(3) 
Učenec solidno opravi dano nalogo, navodila upošteva delno. 

zadostno  

(2) 

Učenec se loti naloge in jo opravi zelo slabo, ne upošteva navodil. Moti  

ostale učence. 

nezadostno  

(1) 
Učenec se naloge ne loti. Moti ostale učence. 



 

KRITERIJI PISNEGA OCENJEVANJA V ODSTOTKIH - NIT, DRU, MAT, SLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITERIJI OCENJEVANJA SPISOV - SLO 

 

 

 

 

 

 

OCENA % 

odlično (5) 90 – 100 

prav dobro (4) 75 – 89 

dobro (3) 60 – 74 

zadostno (2) 45 – 59 

nezadostno (1) 0 – 44 

KRITERIJI 
MOŽNIH 

TOČK 

1. Ustrezna vsebina. 
2 

2. Upoštevanje zgradbe spisa (uvod, jedro, zaključek), pisanje v 
odstavkih. 

2 

3. Upoštevanje vsebine glede na zgradbo spisa (v uvodu predstavimo 
temo, v jedru pripovedujemo o enem dogodku …). 
Upoštevanje vsebine glede na dano vrsto spisa (doživljajski, 

domišljijski). 

2 

4. Časovno sosledje. 
1 

5. Zanimivost vsebine. 
2 

6. Slovnična pravilnost (zapis besed, velika začetnica, ločila). 
3 

OCENA/ŠTEVILO TOČK:    

(odl) 5: 12 – 11   (pd) 4: 10 –  9    (db) 3:   8 – 7   (zd) 2:   6 – 5      (nzd) 1: 4 – 0 



 

DODATNI KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ZAKLJUČEVANJU OCEN  

1. MOJE ZNANJE (pisno ocenjevanje, ustno ocenjevanje)  

2. REDNO PISANJE DOMAČIH NALOG 

3. UREJENOST ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN 

4. REDNO PRINAŠANJE ŠOLSKIH POTREBŠČIN K POUKU  

5. MOJE AKTIVNO SODELOVANJE PRI POUKU (dvigujem roko, zastavljam smiselna 

vprašanja, se zanimam za učno snov, prinašam aktualne novice) 

6. MOJ ODNOS DO PREDMETA (trud, spoštovanje) 

7. DODATNO DELO (referati, plakati, dodatne naloge ipd.)  

 

  



KRITERIJI USTNEGA OCENJEVANJA - 5. razred 

NIT, DRUŽBA, MATEMATIKA, SLOVENŠČINA 

 

 

KRITERIJI PISNEGA OCENJEVANJA V ODSTOTKIH – 5. RAZRED 

NIT, DRUŽBA, MATEMATIKA, SLOVENŠČINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OCENA KRITERIJI 

odlično  
(5) 

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  
(4) 

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  
(3) 

Temeljito obvlada predpisano snov, ni pa zanesljiv pri uporabi in 
povezovanje dejstev. Ne dela bistvenih napak pri razlagi dejstev. Se 
primerno izraža. 

zadostno  
(2) 

Pozna snov, je pa ne razume  povsem dobro. Brez učiteljeve pomoči snov 
ne more reproducirati. Dosega minimalne standarde znanja. 

nezadostno  
(1) 

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. 

OCENA % 

odlično (5) 90 – 100 

prav dobro (4) 75 – 89 

dobro (3) 60 – 74 

zadostno (2) 45 – 59 

nezadostno (1) 0 – 44 



KRITERIJI OCENJEVANJA SPISOV, OPISOV, OBNOV, POSTOPKOV (SLOVENŠČINA) 

 

 

PRAKTIČNO DELO - 5. RAZRED 

GOSPODINJSTVO, NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA, ŠPORT 

 

 

 

KRITERIJI 
MOŽNIH 

TOČK 

1. Ustrezna vsebina. 2 

2. Upoštevanje zgradbe spisa (uvod, jedro, zaključek), pisanje v 
odstavkih. 

2 

3. Upoštevanje vsebine glede na zgradbo spisa (v uvodu 
predstavimo temo, v jedru pripovedujemo o enem dogodku …). 
Upoštevanje vsebine glede na dano vrsto spisa (doživljajski, 
domišljijski). 

2 

4. Časovno sosledje. 1 

5. Zanimivost vsebine. 2 

6. Slovnična pravilnost (zapis besed, velika začetnica, ločila). 3 

OCENA/ŠTEVILO TOČK:   
 (odl) 5: 12 – 11   (pd) 4: 10 –  9    (db) 3:   8 – 7   (zd) 2:   6 – 5      (nzd) 1: 4 – 0 

OCENA KRITERIJI 

odlično  
(5) 

Učenec opravi dano nalogo brezhibno ali z minimalnimi napakami, 
upošteva vsa navodila. 

prav dobro  
(4) 

Učenec opravi dano nalogo z nekaj napakami, upošteva večino navodil. 

dobro  
(3) 

Učenec solidno opravi dano nalogo, navodila upošteva delno. 

zadostno  
(2) 

Učenec se loti naloge in jo opravi zelo slabo, ne upošteva navodil. Moti  
ostale učence. 

nezadostno  
(1) 

Učenec se naloge ne loti. Moti ostale učence. 



 

KRITERIJI IN DODATNI KRITERIJI PRI OCENJEVANJA PRI ZAKLJUČEVANJU 

OCEN - 5. RAZRED 

1. MOJE ZNANJE (pisno ocenjevanje, ustno ocenjevanje) 

2. REDNO PISANJE DOMAČIH NALOG 

3. UREJENOST ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN 

4. REDNO PRINAŠANJE ŠOLSKIH POTREBŠČIN K POUKU  

5. MOJE AKTIVNO SODELOVANJE PRI POUKU (dvigujem roko, zastavljam smiselna 

vprašanja, se zanimam za učno snov, prinašam aktualne novice) 

6. MOJ ODNOS DO PREDMETA (trud, spoštovanje) 

7. DODATNO DELO (referati, plakati, dodatne naloge ipd.)  

 
  

  



 

KRITERIJI OCENJEVANJA – ANGLEŠČINA 4. in 5. r. 

 
Odlično (5): 
Razume in se odziva na navodila (verbalno in neverbalno). 
Se besedno sporazumeva v angleškem jeziku, spontano sodeluje v pogovoru in  
odgovarja na zastavljena vprašanja. 
Pozna in razume obravnavano besedišče in ga uporabi v povedi. 
Razume bistvo in prepozna podrobnosti krajših slušnih in pisnih besedil. 
Dosledno uporablja obravnavane jezikovne vsebine. 
Reprodukcija znanja je zelo jasna; mogoča so prekinjanja z dodatnimi vprašanji,  
ki ga ne zmedejo. 
Morebitne napake so posledica rabe zahtevnejših, še neobravnavanih  
jezikovnih struktur. 
Izgovorjavo, ritem in intonacijo znanih jezikovnih vsebin približuje normi. 
 
Prav dobro (4): 
Razume in se odziva na večino navodil (verbalno in neverbalno). 
Samostojno tvori povedi in ustvarja kratka samostojna besedila. 
Besede in povedi tvori z manjšimi napakami, so sorazmerno jasne. 
Reprodukcija znanja zajema točno dojemanje bistva pojmov, navaja primere, tudi      
iz lastnih izkušenj. 
Besedno se sporazumeva v okviru znanih tem, sodeluje v pogovoru in ustrezno  
odgovarja na zastavljena vprašanja. 
Izgovorjavo, ritem in intonacijo znanih jezikovnih vsebin približuje normi. 
 
Dobro (3): 
Razume in se odziva na preprosto besedišče in navodila (verbalno in neverbalno). 
Samostojno tvori preproste povedi. 
Besede in povedi tvori s slovničnimi napakami / napakami v izgovorjavi. 
Reprodukcija znanja vključuje razumevanje snovi, vendar je brez posebne globine in 
podrobnosti. 
V znanju so vrzeli. 
Izgovorjavo, ritem in intonacijo znanih jezikovnih vsebin delno približuje normi. 
 
Zadostno (2): 
Razume in se s pomočjo učitelja odziva na preprosto besedišče in navodila 
(verbalno/neverbalno). 
S pomočjo učitelja tvori preproste povedi. 
Besede in povedi tvori z več napakami. 
Reprodukcija znanja je skopa, vendar je pri učencu mogoče graditi nadaljnje znanje. 
Pri izgovorjavi se pojavlja precej napak. 
 
Nezadostno (1): 
Učenec sicer pozna drobce snovi, vendar zamenjuje pojme. 
Snov obnavlja zmedeno in nepovezano / ne zadene bistva posameznih pojmov. 
Na večino nalog se ni sposoben odzvati samostojno. 
Se izredno slabo izraža oz. se ne zna izražati. 

Oteženo razumevanje / veliko napak pri izgovorjavi 

 


