
                                                                                             
 

KRITERIJI OCENJEVANJA V 1. RAZREDU  

ŠOLSKO LETO 2020/21  

  

  

OCENJEVANJE:   
- je načrtovano in usklajeno z učnim načrtom, 

- je izvedeno po ustreznem preverjanju znanja,   

- je predhodno napovedano, 

- učenci in starši so ustrezno obveščeni,   

- starši in učenci so seznanjeni s kriteriji ocenjevanja, 

- je določeno s 4-stopenjsko lestvico.  

 

 

OCENJEVALNA LESTVICA:  
- 0 % – 49 %  cilj ni dosežen, opisnik D  

- 50 % – 62 %  cilj je delno dosežen, opisnik C  

- 63 % – 89 %  cilj je dosežen, opisnik B  

- 90 % - 100 %  cilj je v celoti dosežen, opisnik A  

 

Skozi šolsko leto se bodo kriteriji spreminjali, če bomo presodili, da je to potrebno. 

 

NAČINI OCENJEVANJA: 
- Ustni odgovori na vprašanja ter pisni, likovni, praktični in drugi izdelki, nastopi učencev ter druge 

dejavnosti.  

 

  



                                                                                             
 

KRITERIJI OCENJEVANJA  

 

opisnik kriteriji 

A 
jasni, natančni, izvirni, samostojni odgovori  

cilj je v celoti dosežen 

 

Učenec obvlada vsa zahtevana znanja, jih razume 

in povezuje. Na vprašanja odgovarja samostojno, 

natančno, izvirno, brez učiteljeve pomoči. 

Učenec opravi dano praktično nalogo brezhibno 

ali z minimalnimi napakami, upošteva vsa 

navodila.  

B 
v večini pravilno, v večini samostojno, nekaj 

napak, približno ustrezni odgovori, nekaj 

pomoči, podvprašanj  

 cilj je dosežen 

 

Učenec na večino vprašanj odgovarja z malo ali 

nekaj pomoči učitelja. Nekatere podatke samo 

povzame, nekoliko manj smiselno vrednosti in 

povezuje.  

Učenec opravi dano praktično nalogo z nekaj 

napakami, upošteva večino navodil.  

 

C 
delno pravilno, kratki odgovori, odgovarja 

le ob učiteljevi pomoči, v večini dosega le 

minimalne standarde znanja (nekatere ob 

pomoči učitelja), učne snovi samostojno ne 

razume in ne povezuje 

 cilj je delno dosežen. 

 

 

 Učenec dosega minimalne standarde znanja 

(nekatere ob pomoči učitelja). Snovi ne razume 

ustrezno. Ob učiteljevi pomoči pozna temelje. 

Odgovarja le z učiteljevo pomočjo. 

Učenec se dane praktične naloge loti, jo opravi 

solidno ali je ne dokonča. Navodila delno 

upošteva.  

 

D 
ni odgovora, neustrezen odgovor, kljub 

učiteljevi pomoči ne dosega minimalnih 

standardov znanja  

cilj ni dosežen 

 

 

Učenec ne dosega minimalnih standardov znanja.   

Učenec se dane praktične naloge ne loti, ali jo 

opravi zelo slabo. Danih navodil ne upošteva.  

                 učiteljica Mojca Štembergar 


