
 

 

UMETNOSTNA ZGODOVINA 

 

NAČRT PREVERJANJA IN OCENJEVANJA 

Ustno in pisno preverjanje znanja. 

 

 

STOPNJE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA 

Ocenjuje se: 

 Znanje, razumevanje,  uporaba znanj, analiza in sinteza, vrednotenje znanj ter spretnosti oz. veščine. 
Ob tem se v nalogah uporabljajo slikovno in drugo ilustrativno gradivo, pisni viri in druga besedila.  

 Število pisnih izdelkov (testov) v posameznem ocenjevalnem obdobju določi vsak učitelj samostojno 
glede na veljavni pravilnik. Pisno ocenjevanje izvajamo kot vrednotenje pisnih odgovorov na 
zastavljena vprašanja in kot vrednotenje pisnega izdelka. 
 

 

USTNO OCENJEVANJE 

Dijak v vsakem ocenjevalne obdobju pridobi po eno ustno oceno. 

  OCENJEVALNI KRITERIJI OCENA 

Dijak:  

- ne zna ali pozna zelo malo učne snovi, 

- zamenjuje pojme, 

- obnavlja snov brez povezav in ne pozna bistva posameznih pojmov, 

- napačno razlaga, 

- ne pozna dejstva, imen, dogodkov, 

- nima urejenega zvezka. 

NEZADOSTNO (1) 

Dijak: 

- ima pomanjkljivo znanje,  

- slabo razume, 

- obnavlja učno snov z nekaterimi bistvenimi elementi, 

- zelo potrebuje pomoč učitelja, 

- nima urejenega zvezka. 

ZADOSTNO (2) 



 

 

 

 

 

 

 

Dijak: 

- dobro zna, 

- pravilno oblikuje odgovore, 

- razume učno snov brez podrobnosti, 

- ima nekatere primanjkljaje v znanju, 

- navaja učno snov po zapiskih ali po učbeniku, 

- potrebuje učiteljevo pomoč in jo dobro izkoristi, 

- ima pomanjkljivo urejen zvezek. 

DOBRO (3) 

Dijak: 

- razume učno snov, 

- nima pomanjkljivega znanja, 

- pozna bistvene elemente učne snovi s podrobnostmi, 

- skoraj ne potrebuje učiteljeve pomoči, 

- oblikuje odgovore s svojimi besedami,  

- pojasnjuje, primerja, logično razlaga, povezuje podobnosti in razlikuje, 

- ima težave le pri sintezi in vrednotenju, 

- ima urejen zvezek. 

PRAV DOBRO (4) 

Dijak: 

- zelo dobro razume učno snov, 

- dodatna vprašanja učitelja ga ne zmedejo, 

 - kaže veliko samostojnost pri posredovanju in opisovanju problemov ter 

primerov, 

- samostojno logično razlaga, interpretira podatke, razširja in povezuje, 

- odlično obvlada sintezo in vrednotenje, 

- ima urejen zvezek. 

ODLIČNO (5) 



 

 

 

 PISNO OCENJEVANJE 

Kriterij za pisno ocenjevanje: 

100 % - 90 %,  odl (5) 

89 % - 80 %,    pdb (4) 

79 % - 65 %,    db (3)  

64 % - 50 %,    zd (2) 

49 % - 0 %,      nzd (1) 

 

Pisno ocenjevanje je napovedano. V vsakem ocenjevalnem obdobju dijaki pišejo po dve pisni 

nalogi. Preverjanje znanja pred pisnim ocenjevanjem traja vsaj eno šolsko uro. 

 

 

 

 

POPRAVNI, PREDMETNI IN DOPOLNILNI IZPITI PRI PREDMETU RISANJE IN SLIKANJE 

1. Dijak opravlja izpit iz predmeta umetnostna zgodovina ustno.  

2. Ustni del izpita traja največ 30 minut. Dijak ima lahko največ 15 minut za pripravo na 

ustni izpit. Listek z vprašanji lahko zamenja enkrat. Zamenjava ne vpliva na oceno. 

3. Ustna vprašanja potrdi strokovni aktiv, vendar listke z vprašanji pripravi vsak učitelj 

izpraševalec sam.  

4. Izpitno komisijo sestavljajo izpraševalec, predsednik in član, ki skrbi za nemoten 

potek izpita. Na utemeljen predlog izpraševalca se izpitna komisija odloči o končni 

oceni. Predsednik komisije obvesti dijaka o doseženi oceni na izpitu. 

 

 


