
KRITERIJI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI STROKOVNEM 
MODULU   INŠTRUMENT 
 
CILJI STROKOVNEGA MODULA: 

· Razvijati zanimanje za inštrument. 

· Seznaniti z osnovami tehnike igranja na inštrument. 

· Ob igri na inštrumentu uporabljati, širiti in poglabljati glasbena spoznanja. Oblikovati 
glasbeni okus z izvajanjem vrednih del iz glasbene literature. 

· Glasbena dela, ki jih izvajajo, doživljati in svoje doživljaje izraziti z ustrezno interpretacijo. 

· Igrati otroške in narodne pesmi enoglasno in k njim ustvariti preproste spremljave ter jih 
izvajati ob petju. 

· Igrati lažje skladbe za poslušanje. 

· Razvijati zmožnost glasbenega ustvarjanja, zmožnost glasbenega improviziranja in 
zmožnost ustvarjanja zaključenih lastnih skladb, ki jih znajo tudi zapisati. 

Posebnosti v izvedbi 

 Delitev dijakov v skupine: 
Pouk inštrumenta poteka individualno 15 minut tedensko oziroma 11, 3 ur letno 
na dijaka. 

 
KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA  
 
Dijak dobi oceno iz igranja lestvic, akordov, kadenc, etud in skladb na inštrument, petja ob 
sočasnem igranju spremljav (decima, seksta, ritmična in melodična variacija, ostinato, 
kadenčna osnova in spremljava, ter kombinacija različnih načinov) otroških in ljudskih pesmi, 
ki jih oblikuje pod vodstvom učitelja (od 1. do 4. letnika). V šolskem letu pridobi štiri ocene. 
 
Odl(5):dijak/inja odlično pozna in obvlada tehniko igranja na inštrument, etude, skladbe, 
spremljave pesmi, lastne skladbe in jih doživeto interpretira, pri čemer pozna in upošteva vse  
interpretacijske elemente in je pri izvajanju samostojen, ter kritičen.   
 
Pd(4): dijak/inja inštrumentalno tvarino dobro poznava in obvlada, ter jo samostojno izvaja. 
 
Db(3): dijak/inja inštrumentalno tvarino pozna, jo le deloma obvlada, interpretacije so 
smiselne, ne pa poglobljene. 
 
Zd(2): dijak/inja slabše obvlada inštrumentalno tvarino, tehnično in interpretacijsko slabše 
izvaja inštrumentalno tvarino, določeno z učnim načrtom. 
 
Nzd(1): dijak/inja zelo slabo ali sploh ne obvlada tehnike, ter igranja skladb in petja in 
spremljav pesmi,  interpretacija je zelo  pomanjkljiva, nedoživeta, sodelovanje in znanje je 
minimalno. 
 
 



Pri oblikovanju ocene upoštevamo tudi predelano snov. Kriteriji so zapisani v razpredelnici. 
 

Kriteriji ocenjevanja pri pouku inštrumenta – za 1. letnik predšolske vzgoje; šolsko leto 2015/16 

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

Lestvice 1. Dur. lest. z # posebej 
čez 1 oktavo vključno 
z A durom 

Dur. lest. posebej 
čez 1 okt. E, F IN B 
dur 

Dur. lest. Posebej  
Es  in AS posebej 
čez 1 okt. in skupaj 
C, G  

Dur. lest. z  skupaj 
čez 1 okt. vključno z 
E durom 

      
 1. Obrati D 5/3 lestvic  

posebej 
Obrati D 5/3 lest. 
posebej 

Obrati D 5/3 lest. 
posebej in  skupaj 

Obrati D 5/3 lest.  
skupaj 

      
Zač. za klavir  
(E. Kvartič) 

1. Do 30. vaje. Do 34. vaje. Do 38. vaje. Do 42. vaje. 

      
70 skladbic  1. 5 skladbic. 7 skladbic. 9 skladbic. 10 skladbic. 

za klavir      

(M. Nograšek) 1. / / / / 

      

*opomba: dijaki s predhodnim znanjem klavirja so izvzeti iz tega programa oz. načina ocenjevanja. 

Glede na njihovo že pridobljeno znanje klavirja, se izbere njim primeren program, upoštevajoč tudi 

morebitne želje dijaka oz. dijakinje. 

Dijak, ki je imel v prejšnjem šolskem letu oceno pri klavirju: dobro, prav dobro ali odlično; mora v 

naslednjem šolskem letu za minimalni standard predelati najmanj 7 vaj iz Začetnice , 3 skladbe in 

tri lestvice.!!! 

V vsaki konferenci dijak pridobi pri inštrumentu dve oceni.  

 
 
 



Kriteriji ocenjevanja pri pouku klavirja  za 2. letnik predšolska vzgoja po novem in 3. 4. 
letnik; šolsko leto 2014/15 

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

(do štirih 2. Dur. lest.z z višaji  
posamezno E, F, B, Es 
in As ter a, e in h mol  
čez 1 oktavo.   

Dur. lest. skupaj z 
viš. In nižaji ter  a 
mol. lest. posebej 
čez 1 okt.  

Skupaj dur  skupaj 
D, A, E, F, B, Es in AS 
ter a, e in h mol 
posebej 

Skupaj dur. F, B, Es 
in AS ter a, e, h, fis, 
cis, d, g, c, in f mol. 
lest. posamezno 

predznakov) 3. Dur. lest. z # posebej 
čez 2 oktavi. do 4. 
predznakov 

Dur. lest. z ь 
posebej čez 2 okt. 
do 4. predznakov 

Mol. lest. z # skupaj 
čez 2 okt. do 4. 
predznakov 

Mol. lest. z  ь skupaj 
čez 2 okt. do 4. 
predznakov 

 4. Dur. lest. z # s proti 
postopom čez 2 
oktavi. C; G; D;  

Dur. lest. z ь s proti 
post. čez 2 okt. 
F;B;ES, 

Mol. lest. z # 
kombinirano čez 2 
okt.a,e,h 

Mol. lest. z ь 
kombinirano čez 2 
okt.d,g,c 

      
Akordi 2. Obrati M 5/3 lestvic z 

#, posebej 
Obrati M 5/3 lest. z 
ь, posebej 

Obrati M 5/3 lest. z 
#, skupaj 

Obrati M 5/3 lest. z 
ь, skupaj 

 3. Obrati D 5/3 lestvic z 
#, skupaj čez 2 oktavi 

Obrati D 5/3 lest. z 
ь, skupaj čez 2 okt. 

Obrati M 5/3 lest. z 
#, skupaj čez 2 okt. 
+ D7 

Obrati M 5/3 lest. z 
ь, skupaj čez 2 okt. + 
D7 

 4. Obrati D 5/3 lestvic z 
#, skupaj razloženo in 
sozvočno čez 2 oktavi. 

Obrati D 5/3 lest. z 
ь, skupaj razl. in 
sozvo. čez 2 okt. 

Obrati M 5/3 lest. z 
#, skupaj razl. in 
sozvo. čez 2 okt. 

Obrati M 5/3 lest. z 
ь, skupaj razl. in 
sozvo. čez 2 okt. 

      
Kadenca 2. / / / / 

D7 3. / / / / 

 4. Dur lestvice z # + D7. Dur lestvice z ь + 
D7. 

Mol (har.) lestvice z 
# + D7. 

Mol (har.) lestvice z 
ь + D7. 

Zač. za klavir  
(E. Kvartič) 

2. Do 46. vaje. Do 50. vaje. Do  54. vaje. Do 58. vaje. 

 3. Do 70. vaje. Do 75. vaje. Do 80. vaje. Do 85. vaje. 

+ Duvernoy 
 op. 176 

4. Do 81. vaje. Do 86. vaje. Do 95. vaje. 
 

Do 102.vaje 

      
za klavir 2. 7 skladbic. 10 skladbic. 13 skladbic. 15 skladbic. 

(M. Nograšek) 3. 7 skladbic. 10 skladbic. 13 skladbic. 15 skladbic. 

In po izboru 4. 2 skladbic. 3 skladbic.  4skladbic.  5 skladbic. 

      

po posluhu 2. / / / / 

s spremljavo 3. / / 2 4 

(po izboru prof.) 4. 2 skladba.  3skladbe. 4 skladbe. 5 skladbe. 

      

*opomba: dijaki s predhodnim znanjem klavirja so izvzeti iz tega programa oz. načina 

ocenjevanja. Glede na njihovo že pridobljeno znanje klavirja, se izbere njim primeren 

program, upoštevajoč tudi morebitne želje dijaka oz. dijakinje. 

Dijak, ki je imel v prejšnjem šolskem letu oceno pri klavirju: dobro, prav dobro ali 

odlično; mora v naslednjem šolskem letu za minimalni standard predelati najmanj 7 vaj 

iz Začetnice , 3 skladbe in tri lestvice.!!! 

E. Kvartič: Začetnica: 65, 76, 88, 89, 91, 99, in 100 se izpustijo. 

V vsaki konferenci dijak pridobi pri inštrumentu dve oceni. 

 
OPRAVLJANJE IZPITOV 
Kandidat opravlja izpit praktično. Na inštrument odigra del v naprej določene snovi. Njegovo 
znanje se oceni po zgoraj navedenih kriterijih. Izpit je časovno omejen na največ 30 minut. 
 


