
KRITERIJI OCENJEVANJA PRI NARAVOSLOVJU,  BIOLOGIJI, KEMIJI, FIZIKI in 

GOSPODINJSTVU IN IP POK, IP SPH, IP NPH 

OPOMBA: Pri naravoslovnih predmetih poleg ustne in pisne ocene, pridobivamo ocene še na druge 

načine (ocenjevanje modelov, plakatov, raziskovalnih nalog, projektnih nalog, (herbarij, naravoslovni 

dnevnik), eksperimentalno delo, praktično delo…). Za te načine izdelamo kriterije ocenjevanja skupaj z 

učenci, ki se z njimi seznanijo pred začetkom izvedbe zadane naloge. 

1. KRITERIJI ZA PISNO 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. 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. 
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