
KRITERIJI OCENJEVANJA ZA IP POK 
 
Kriterij za ocenjevanje:        
             
 
 
REFERAT: 
 
Poročilo: 

zadostno 
Poročilo je izdelano v skladu z minimalnimi zahtevami. (Te je treba za vsak konkreten primer posebej opredeliti vsebinsko in 
količinsko.) 

dobro 
Besedilo in zgradba poročila sta večinoma smiselna, jezik vsebuje manjše slovnične napake, poročilo večinoma ni prepisano iz virov, v 
besedilu ni večjih strokovnih napak, se pa pojavi kakšna zastranitev. Edini navedeni viri so naslovi spletnih strani. 

prav dobro 
Besedilo in zgradba poročila sta smiselna, v besedilu ni večjih zastranitev, jezik v poročilu je ustrezen, slikovno gradivo je ustrezno in 
je tudi ustrezno komentirano, navedeni so viri, v besedilu skoraj ni strokovnih napak. Uporabljen je še kakšen drug ustrezni vir, ne le 
spletne strani. 

odlično 
Besedilo je zelo jasno in brez strokovnih napak, slikovno gradivo je učinkovito in je tudi učinkovito komentirano, vsi strokovni izrazi in 
količine so ustrezno rabljeni, besedilo je samostojno delo, citiranje je ustrezno. Uporabljena je široka paleta ustreznih virov. 

 
 
Predstavitev: 
 

zadostno Predstavitev je v skladu z minimalnimi zahtevami. 

dobro 
Besedilo in zgradba predstavitve sta večinoma smiselna, ni večjih jezikovnih in strokovnih napak. 

prav dobro 
Besedilo in zgradba predstavitve sta smiselna, jezik je dober, predstavitev vsebuje strokovno gradivo, skoraj ni strokovnih napak. 
Govorec je suveren. 

odlično 
Besedilo je zelo jasno in brez strokovnih napak, slikovno gradivo je ustrezno in dobro komentirano, vsi strokovni izrazi in količine so 
ustrezno rabljeni, govorec odgovori na zastavljena vprašanja. Predstavitev je privlačna. 

 
 

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

0% - 44% 45% - 59% 60% - 74% 75% - 89% 90% - 100% 



  Oblikovanje vizualne predstavitve  (plakat, IKT predstavitev, Powerpoint predstavitev): 
 

 Ocena 

5 (odlično) 4 (pravdobro) 3 (dobro) 2 (zadostno) 

BESEDILO Ustrezna vsebina glede na naslov. 
Vsebinsko dovolj bogata, poudarjene 
zanimivosti. Pregledna in smiselna 
razporeditev  po plakatu. 

Ustrezna vsebina glede na 
naslov. 
Vsebinsko zanimivo, a manj 
bogat. 
Nekoliko slabša preglednost in 
razporeditev besedila. 

Vsebina skopa in slike 
nepregledno razporejene po 
plakatu. 

Vsebina neustrezna, 
nesmiselne povezave in 
nejasna razporeditev po 
plakatu. 

SLIKOVNO 
GRADIVO 

Ustrezno in privlačno slikovno 
gradivo.  
Primerna velikost in preglednost slik, 
grafov, risb, Poudarjena samostojna 
izdelava, ustrezna razporeditev . 

Ustrezno slikovno gradivo, a 
nekateri primerki neustrezne 
velikosti. Nekoliko slabša 
razporeditev, več 
fotokopiranega  materiala kot 
lastne izdelave. 

Slikovno gradivo zelo 
skromno, neprimerne 
velikosti, ni izdelkov lastne 
izdelave. Nesmiselna 
razporeditev. 

Slikovno gradivo ni 
ustrezno, je neprimerne 
velikosti, kaotično 
razporejeno. Ni izdelkov 
lasne izdelave. 

PISAVA Ustrezna velikost, barva ter oblika 
pisave glede na ozadje. Jasnost in 
pravilnost zapisa, brez slovničnih 
napak. 

Primerna velikost, barva in 
oblika pisave glede na ozadje. 
Zapis vsebuje nekaj slovničnih 
napak, a manj pomembnih. 

Neprimerna velikost, barva ali 
oblika pisave. V zapisu je 
veliko slovničnih napak. 

Pisava je neberljiva, 
neustrezne barve glede na 
ozadje. V zapisu je veliko 
slovničnih napak. 

PREDSTAVITEV Besedilo je zelo jasno in brez 
strokovnih napak, slikovno gradivo je 
ustrezno in dobro komentirano, vsi 
strokovni izrazi in količine so 
ustrezno rabljeni, govorec odgovori 
na zastavljena vprašanja. 
Predstavitev je privlačna. 

Besedilo in zgradba 
predstavitve sta smiselna, jezik 
je dober, predstavitev vsebuje 
strokovno gradivo, skoraj ni 
strokovnih napak. Govorec je 
suveren. 

Besedilo in zgradba 
predstavitve sta večinoma 
smiselna, ni večjih jezikovnih 
in strokovnih napak. 

Predstavitev je v skladu z 
minimalnimi zahtevami. 

 
 
 
 
 
 
 



EKSPERIMENTALNE VEŠČINE   
 

Merila, opisi/področje 
spremljanja 

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

upoštevanje navodil  ob 
samostojnem ali 
skupinskem 
eksperimentalnem delu 

- doslednost, 
natančnost merjenja 
- beleženje 
opazovanega v sliki in 
besedi 
- časovna preglednost 
- podajanje zaključkov 
in ugotovitev 
 

Upošteva navodila učitelja 
le pri dveh kriterijih. 

Eksperiment  izvaja ob 
pomoči učitelja, laboranta, 
sošolcev ali staršev ter  
pomanjkljivo beleži 
rezultate. 

 

 

Opažanja so površna ali jih 
ni. Spremljanje in 
zapisovanje podatkov je 
zelo skromno. 

 

 

Ni zaključnih ugotovitev. 

Večinoma samostojno 
upošteva navodila učitelja v  
treh kriterijih. 

Eksperiment izvaja  sam, 
včasih pa ob pomoči 
učitelja, laboranta sošolcev 
ali staršev ter pomanjkljivo 
beleži rezultate. 

 

Opažanja so površna, 
spremljanje in zapisovanje 
je redno, vendar skromno. 

 

 

 

Zaključne ugotovitve 
skromne, le  slikovni oris. 

Samostojno upošteva 
navodila v štirih kriterijih. 

Eksperiment  izvaja sam, 
dobro beleži rezultate.  

 

 

 

 

Opažanja so natančna, 
spremljanje in zapisovanje 
je redno, dopolnjeno je s 
skicami. 

 

 

Zaključne ugotovitve so 
zapisane pregledno. 

 

Samostojno upošteva 
navodila v vseh kriterijih in 
jih celo presega. 

Eksperiment izvaja sam in 
tudi pomaga drugim 
sošolcem, dosledno beleži 
rezultate.  

 

 

Opažanja so zelo natančna, 
spremljanje in zapisovanje 
sprememb ali meritev je 
zelo natančno, dopolnjeno 
tudi s skicami ali celo 
fotografijami. 

 

Samostojno oblikuje  
zaključke  ali lastne rešitve  
pri praktičnem delu. 

spremljanje, opazovanje, 
zapisovanje ugotovitev in 
merjenja  

oblikovanje poročila o delu 

 

 Minimalni standardi znanja Temeljni standardi znanja 

 


