
ŠOLSKO LETO 2015/16 

Gimnazija Celje – Center 

Aktiv UMETNOSTI 

NAVODILA ZA DELO, MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA 

PREDSTAVITVENE TEHNIKE (PRT) 

1. UČBENIKI IN KNJIGE: 

Učbenik in knjige PRT: 

- Dušan Šušteršič: Predstavitvene tehnike, Mohorjeva založba, Celovec - Ljubljana - Dunaj, 2008 

- Ciril Koludrovič: Vaje iz tehničnega risanja 1 in 2, Tehnična založba Slovenije, Ljubljana, 1992 

- Savo Savnik: Tehnično risanje 

2. NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA: 

Dijak je med šolskim letom dolžan pridobiti sledeče ocene:  

PISNO: 

Pisno ocenjevanje je napovedano. Dijaki pišejo najmanj eno pisno nalogo v šolskem letu.  Preverjanje znanja pred pisnim ocenjevanjem traja 

vsaj eno šolsko uro. 

 

OCENJEVANJE LIKOVNIH NALOG/IZDELKOV DIJAKOV:  

 Likovne naloge (izdelki) dijakov so vir informacij o dejanskem znanju in kreativnosti dijakov, o tem, koliko se zavedajo teoretskih 

likovnih problemov in njihovi praktični rabi. Ocena se oblikuje stopenjsko glede na kriterije s katerimi so dijaki seznanjeni pred  izvajanjem 

likovne naloge. 



Likovni izdelki se ocenjujejo najmanj dvakrat v enem ocenjevalnem  obdobju. 

 ZVEZEK (skicirka, portfolio) iz katerega so razvidne dijakove spretnosti, inovativnost in izvirnost ter urejenost, doslednost zapiskov, 

samoiniciativnost, kreativnost pri zapisovanju vsebin se ocenjuje vsaj enkrat v enem ocenjevalnem obdobju, lahko tudi ob ustnem 

spraševanju.  

Opisnik dosežkov pri izdelavi likovnih izdelkov za konkretno oceno (pri predmetu PREDSTAVITVENE TEHNIKE): 

 

5 4 3 2 1 

Dijak Dijak Dijak Dijak Dijak 

 
 v celoti uresniči zastavljene 

cilje posameznih likovnih 
nalog 

 njegove rešitve so 
kreativne 

 v celoti upošteva navodila 

 samostojno rešuje likovno 
problematiko in je ob tem 
natančen in dosleden, 
likovni izdelki pa izstopajo 
po kreativnosti in 
skladnosti vsebine in forme 

 dijak zagovarja izdelek in 
razmišlja in utemelji 
formalno zgradbo izdelka 

 v razredu je motiviran za 
delo 

 je natančen, dosleden in 
kreativen pri uporabi 
likovnih tehnik 

ima spoštljiv in skrben odnos do 
likovnega izdelka 

 
 uresniči zastavljene učne 

cilje posameznih likovnih 
nalog 

 upošteva navodila 

 z manjšim usmerjanjem 
izdeluje in konča likovni 
izdelek 

 z manjšim vodenjem rešuje 
likovno problematiko in je 
ob tem natančen in 
dosleden 

 v razredu je motiviran za 
delo in je pripravljen 
sodelovati 

 je natančen in dosleden pri 
uporabi likovnih tehnik 

ima spoštljiv in skrben odnos do 
likovnega izdelka 

 
 delno uresniči zastavljene 

cilje posameznih likovnih 
nalog 

 delno upošteva navodila 

 vodeno in usmerjeno 
izdeluje in konča likovni 
izdelek 

 vodeno rešuje likovno 
problematiko 

 v razredu slabo sodeluje, za 
delo potrebuje dodatno 
motivacijo 

 pri uporabi likovnih tehnik 
je nedosleden in 
nenatančen 

ima skrben odnos do svojega 
likovnega izdelka 

 
 minimalno uresniči 

zastavljene učne cilje 
posameznih likovnih nalog 

 delno upošteva navodila 

 vodeno in usmerjeno 
izdeluje likovni izdelek 

 izdelek v celoti ne konča 

 vodeno rešuje likovno 
problematiko 

 v razredu slabo sodeluje 

 za delo potrebuje dodatno 
motivacijo 

 pri uporabi likovnih tehnik 
je nedosleden in 
nenatančen 

ima neprimeren odnos do 
likovnega izdelka 

 
 ne  uresniči zastavljene 

učne cilje posameznih 
likovnih nalog 

 ne upošteva navodila 

 pri učni uri ne izdeluje 
likovni izdelek 

 izdelek ne konča in ga ne 
odda 

 ne rešuje likovne 
problematike 

 v razredu ne sodeluje 

 pri uporabi likovnih tehnik 
je nedosleden in 
nenatančen 

 V zvezku/v zapiskih mu 
manjka več kot 50% 
snovi/vaj 

 Zvezka/zapiskov ne 
prinaša/ga nima 

 ima neprimeren odnos do 
likovnega izdelka 

 

 

 



Ustno: 

USTNO OCENJEVANJE TEORETIČNEGA ZNANJA : najmanj enkrat v šol. letu  

ZAGOVOR LIKOVNIH NALOG: če je potrebno ob ocenjevanju posameznih izdelkov  

ZAGOVOR oz. PREDSTAVITEV PROJEKTNE NALOGE: enkrat v 2. letniku 

3. KRITERIJI ZA OCENJEVANJE: 

LIKOVNO TEORETIČNO ZNANJE se preverja pisno ali ustno z navajanjem referenčnih primerov in 

razumevanjem likovno teoretične problematike v kontekstu lastnega in tujega ustvarjanja. To je tudi 

pogoj za analizo in sintezo likovnih del, ter podlaga za njihovo formalno in vsebinsko vrednotenje. 

I. PISNO 

S pisnim ocenjevanjem znanja se ocenjuje določen sklop predelane učne snovi, na teoretskem nivoju in praktičnem nivoju. Pri pisnem 

ocenjevanju ima vsaka naloga vrednost izraženo v točkah ali odstotkih.  

Točke preračunane v odstotkih so osnova za oblikovanje ocen od 1 do 5: 

  

  

  

  

  

  

OCENJEVALNI KRITERIJI OCENA 

0-49% NEZADOSTNO (1) 

50-64% ZADOSTNO (2) 

65-79% DOBRO (3) 

80-89% PRAV DOBRO (4) 

90-100% ODLIČNO (5) 



 

Dijak, ki pristopi k pisnemu ocenjevanju znanja mora svoj podpisani test oddati, tudi če ga ni rešil! V 

tem primeru je ocenjen z nezadostno (1) oceno. Dijak, ki prepisuje ali uporablja nedovoljena 

sredstva, se mu pisna naloga vzame in oceni z negativno oceno. 

 

Likovne naloge (izdelke) dijakov  

So vir informacij o dejanskem znanju in kreativnosti dijakov, o tem, koliko se zavedajo teoretskih 

likovnih problemov in njihovi praktični rabi. Ocena se oblikuje stopenjsko glede na kriterije s 

katerimi so dijaki seznanjeni pred  izvajanjem likovne naloge. 

 

Merila ocenjevanja likovnih nalog pri predmetu PRT: 

Rešitev likovno-teoretičnega problema in ustvarjalnost - 40% 

Upoštevanje zahtev naloge in uporaba likovno teoretskega znanja - 20% 

Izvedba likovne tehnike in kompozicije - 30 % 

Odzivnost - 10 % 

 

 

 



Izdelki dijakov (skice, tehnične risbe, modeliranje z računalniško podprtim programom, renderiranje, 3-D izdelki (makete) iz različnih 

materialov, portfolio … 

1. Občutek za kompozicijo, pravilna postavitev risbe predmeta na formatu, prostorskega objekta - 20% 

2. Obvladovanje risanja oziroma načrtovanja enostavnih predmetov v različnih projekcijah, občutek za prikaz tridimenzionalnega prostora na 

dvodimenzionalni ploskvi - 20 % 

3. Podobnost narisanega ali oblikovanega predmeta s  3-D objektom, občutek za razmerja- 20 % 

4. Sposobnost razpoznavanja in prikazovanja podrobnosti znotraj celote predmeta - 20 % 

5. Estetski izgledin natančnost - 20 % 

KRITERIJI IN MERILA OCENJEVANJA likovnih nalog pri predmetu PRT 

1. Rešitev likovno-teoretičnega problema in ustvarjalnost 40% 

5 (odl) 
 

- izvirno in samostojno reši posredovani likovni problem 
- izkaže neobičajne ideje ter originalnost (osebnostne lastnosti, lastno mišljenje, bogato 
domišljijo, raznoliko uporabnost rešitve) v celotnem delovnem procesu ustvarjanja 
- samostojno uskladi likovno rešitev (motiv) z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji 
- sprotno prinašanje likovnih del 
 

4 (pd) 
 

- še vedno izvirno, a z usmeritvami učitelja reši posredovani likovni problem 
- izkaže kvalitetne ideje ter originalnost (osebnostne lastnosti, lastno mišljenje, bogato 
domišljijo, raznoliko uporabnost rešitve) v celotnem delovnem procesu ustvarjanja 
- učinkovito uskladi likovno rešitev (motiv) z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji; 
 

3 (db) 
 

- dobro, a z očitnimi usmeritvami učitelja reši posredovani likovni problem 
- izkaže dobre ideje ter originalnost (osebnostne lastnosti, lastno mišljenje, domišljijo, 
uporabnost rešitve) v celotnem delovnem procesu ustvarjanja 
- dobro uskladi likovno rešitev (motiv) z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji; 
 



2 (zd) 
 

- zadovoljivo, a z veliko usmeritvami učitelja reši posredovani likovni problem 
- izkaže zadovoljive ideje ter originalnost (osebnostne lastnosti, lastno mišljenje, domišljijo, 
uporabnost rešitve) v celotnem delovnem procesu ustvarjanja 
- zadovoljivo uskladi likovno rešitev (motiv) z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji; 
 

1 (nz) 
 

- nezadovoljivo reši ali ne reši posredovani likovni problem 
- ne izkaže zadovoljive ideje ter originalnost (osebnostne lastnosti, lastno mišljenje, domišljijo, 
uporabnost rešitve) v celotnem delovnem procesu ustvarjanja 
- nezadovoljivo uskladi likovno rešitev (motiv) z likovnim problemom, likovnimi materiali in 
orodji; 
 

 

2. Upoštevanje zahtev naloge in uporaba likovnoteoretskega znanja - 20% 

5 (odl) 
 

- zelo dosledno upošteva zahteve likovne naloge 
- pokaže odlično poznavanje likovno teoretskega znanja in zna to odlično uporabiti pri likovni nalogi 
 

4 (pd) 
 

- dosledno upošteva zahteve likovne naloge 
- pokaže dobro poznavanje likovno teoretskega znanja in zna to dobro uporabiti pri 
likovni nalogi 
 

3 (db) 
 

- manj dosledno upošteva zahteve likovne naloge 
- pokaže dobro poznavanje likovno teoretskega znanja in zna to dobro uporabiti pri 
likovni nalogi 
 

2 (zd) 
 

- zadovoljivo upošteva zahteve likovne naloge 
- pokaže poznavanje likovno teoretskega znanja in zna to dobro uporabiti pri 
likovni nalogi 
 

1 (nz) 
 

- ne upošteva zahteve likovne naloge 
- ne kaže poznavanja likovno teoretskega znanja in ne zna to dobro uporabiti pri 
likovni nalogi 



 

3. Izvedba likovne tehnike in kompozicije - 30 %  

5 (odl) 
 

- postopke likovne tehnike in kompozicije izvede samostojno brez učiteljeve pomoči 
- odkrije nove možnosti v kompoziciji in samozavestno obvlada postopke likovne tehnike; 
- dosledno in kompleksno izvede likovno tehniko; 
 

4 (pd) 
 

- postopke likovne tehnike izvede samostojno, a z usmeritvami učitelja 
- uporablja bolj konvencionalne kompozicijske rešitve in obvlada postopke izvajanje likovne tehnike; 
- dosledno in kvalitetno izvede likovno tehniko; 
 

3 (db) 
 

- postopke likovne tehnike izvede delno samostojno in z očitnimi usmeritvami učitelja 
- uporablja zelo konvencionalne kompozicijske rešitve in delno obvlada postopke izvajanje likovne tehnike; 
- dobro izvede likovno tehniko; 
 

2 (zd) 
 

- postopke likovne tehnike izvede z malo samostojnosti in z veliko usmeritvami učitelja 
- uporablja zadovoljive kompozicijske rešitve in slabo obvlada postopke izvajanje likovne 
tehnike; 
- zadovoljivo izvede likovno tehniko; 

1 (nz) 
 

- postopke likovne tehnike ne izvede samostojno ali jih sploh ne izvede 
- uporablja nezadovoljive kompozicijske rešitve in ne obvlada postopke izvajanje likovne 
tehnike; 
- nezadovoljivo izvede likovno tehniko; 
 

 

 

 

 

 



 

4. Odzivnost - 10 % 

5 (odl) 
 

- izrazita pripravljenost za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje (navdušenje, užitek); 
- zmožnost velike motivacije; izrazita vedoželjnost; vztrajnost in doslednost 
- izrazita samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in likovnih dejavnosti; 
- samostojno in zrelo sprejemanje spodbud učiteljevega individualnega in skupinskega 
posredovanja; 
 

4 (pd) 
 

- velika pripravljenost za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje (navdušenje, užitek); 
- zmožnost dobre motivacije; izkazana vedoželjnost; vztrajnost in doslednost 
- samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in likovnih dejavnosti; 
- sprejemanje spodbud učiteljevega individualnega in skupinskega posredovanja; 
 

3 (db) 
 

- pripravljenost za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje 
- zmožnost motivacije; izkazana vedoželjnost; vztrajnost in doslednost 
- manjša samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in likovnih dejavnosti; 
- delno sprejemanje spodbud učiteljevega individualnega in skupinskega posredovanja; 
 

2 (zd) 
 

- zadovoljiva pripravljenost za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje 
- zadovoljiva zmožnost motivacije 
- zadovoljiva samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in likovnih dejavnosti; 
- zadovoljivo sprejemanje spodbud učiteljevega individualnega in skupinskega posredovanja; 
 

1 (nz) 
 

- nepripravljenost za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje 
- nezmožnost motivacije 
- nezadovoljiva samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in likovnih dejavnosti; 
- nezadovoljivo sprejemanje spodbud učiteljevega individualnega in skupinskega posredovanja; 
 

 

 



 

KRITERIJI IN MERILA OCENJEVANJA 

Izdelki dijakov (skice, tehnične risbe, modeliranje z računalniško podprtim programom, renderiranje, 3-D izdelki (makete) iz različnih 

materialov, portfolio …  

1. Občutek za kompozicijo , pravilna postavitev risbe predmeta na formatu,                            prostorskega objekta - 20% 

5 (odl) 
 

– na likovni rešitvi se opazi zrela in izvirna sestava likovne kompozicije ter kreativno upoštevanje 
njenih zakonitosti 
– dijak izkaže odlično znanje in občutek za pravilno postavitev risbe/slike predmeta 
(prostorskega objekta) na format oz. prostor 
 

4 (pd) 
 

– na likovni rešitvi se opazi izvirna sestava likovne kompozicije ter upoštevanje njenih 
zakonitosti 
– dijak izkaže znanje in občutek za pravilno postavitev risbe/slike predmeta (prostorskega 
objekta) na format oz. prostor, z manjšimi učiteljevimi popravki in napotki za praktično delo 
 

3 (db) 
 

– na likovni rešitvi se opazi dobra sestava likovne kompozicije ter upoštevanje njenih zakonitosti 
– dijak izkaže znanje in občutek za pravilno postavitev risbe/slike predmeta (prostorskega 
objekta) na format oz. prostor, z večjimi učiteljevimi popravki in napotki za praktično delo 
 

2 (zd) 
 

– na likovni rešitvi se opazi zadovoljiva sestava likovne kompozicije ter upoštevanje njenih 
zakonitosti 
– dijak izkaže zadovoljivo znanje in občutek za pravilno postavitev risbe/slike predmeta 
(prostorskega objekta) na format oz. prostor, z večjimi učiteljevimi popravki in napotki za 
praktično delo 
 

1 (nz) 
 

– na likovni rešitvi se ne opazi zadovoljiva sestava likovne kompozicije ter upoštevanje njenih 
zakonitosti 
– dijak ne izkaže zadovoljivo znanje in občutek za pravilno postavitev risbe/slike predmeta 
(prostorskega objekta) na format oz. prostor 
 



 

2. Obvladovanje risanja oziroma načrtovanja  enostavnih predmetov v različnih projekcijah, občutek za prikaz tridimenzionalnega prostora na 

dvodimenzionalni ploskvi - 20 % 

5 (odl) 
 

– dijak kaže izjemne sposobnost za risanje oziroma načrtovanje enostavnih predmetov v različnih projekcijah 
– pokaže odlično poznavanje zakonitosti posameznih projekcij 
 

4 (pd) 
 

– dijak kaže veliko sposobnost zarisanje oziroma načrtovanje enostavnih predmetov v različnih projekcijah 
– pokaže dobro poznavanje zakonitosti projekcij 
 

3 (db) 
 

– dijak kaže sposobnost za risanje oziroma načrtovanje enostavnih predmetov v različnih projekcijah 
– pokaže poznavanje zakonitosti projekcij 
 

2 (zd) 
 

– dijak kaže zadovoljivo sposobnost zarisanje oziroma načrtovanje enostavnih predmetov v različnih projekcijah 
– pokaže zadovoljivo poznavanje zakonitosti projekcij 
 

1 (nz) 
 

– dijak ne kaže zadovoljivo sposobnost za risanje oziroma načrtovanje enostavnih predmetov v različnih projekcijah 
– ne pozna zakonitosti projekcij 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Podobnost narisanega ali oblikovanega predmeta s  3-D objektom, občutek za razmerja- 20 % 

5 (odl) 
 

– na likovni rešitvi se zazna izjemen občutek za razmerje in natančno risanje/načrtovanje/oblikovanje/modeliranje po 
opazovanju ali samostojno 
– narisani/načrtovani/oblikovani/modelirani predmet je izrazito enak opazovanemu predmetu 
 

4 (pd) 
 

– na likovni rešitvi se zazna dober občutek za razmerje in natančno risanje/oblikovanje po 
Opazovanju ali samostojno 
– narisani/načrtovani/oblikovani predmet je zelo podoben opazovanemu predmetu 
 

3 (db) 
 

– na likovni rešitvi se zazna občutek za razmerje in natančno risanje/oblikovanje po opazovanju ali samostojno 
– narisani/načrtovani/oblikovani predmet je podoben opazovanemu predmetu 
 

2 (zd) 
 

– na likovni rešitvi se zazna zadovoljiv občutek za razmerje in natančno risanje/načrtovanje/oblikovanje po 
Opazovanju ali samostojno 
– narisani/načrtovani/oblikovani predmet je zadovoljivo podoben opazovanemu predmetu 
 

1 (nz) 
 

– na likovni rešitvi se ne zazna zadovoljiv občutek za razmerje in natančno risanje/načrtovanje/oblikovanje 
po opazovanju ali samostojno 
– narisani/oblikovani predmet ni zadovoljivo podoben opazovanemu predmetu 
 

 

 

 

 

 

 



 

4. Sposobnost razpoznavanja in prikazovanja podrobnosti znotraj celote predmeta - 20 % 

5 (odl) 
 

– na risbi/sliki/izdelku se zazna izjemen občutek za razpoznavanje in prikazovanja podrobnosti 
 ter njihovega usklajevanja s celoto predmeta 
 

4 (pd) 
 

– na risbi/sliki/izdelku se zazna zelo dober občutek za razpoznavanje in prikazovanja 
podrobnosti ter njihovega usklajevanja s celoto predmeta 
 

3 (db) 
 

– na risbi/sliki/izdelku se zazna dober občutek za razpoznavanje in prikazovanja podrobnosti ter 
njihovega usklajevanja s celoto predmeta 
 

2 (zd) 
 

– na risb/sliki/izdelku i se zazna zadovoljiv občutek za razpoznavanje in prikazovanja 
podrobnosti ter njihovega usklajevanja s celoto predmeta 
 

1 (nz) 
 

– na risbi/sliki/izdelku se ne zazna zadovoljiv občutek za razpoznavanje in prikazovanja 
podrobnosti ter njihovega usklajevanja s celoto predmeta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Estetski zgled in natančnost - 20% 

5 (odl) 
 

– likovni izdelek je izredno dobro oblikovan tako v strukturi kot v podrobnostih ter brez 
nepotrebnih dodelav, popravkov 
– je tehnično brezhiben (brez poškodb, pack, zgubanih delov, itd.) 
 

4 (pd) 
 

– likovni izdelek je zelo dobro oblikovan tako v strukturi kot v podrobnostih ter skoraj brez 
nepotrebnih dodelav, popravkov 
– je tehnično skoraj brezhiben (zelo malo poškodb, pack, zgubanih delov, itd.) 
 

3 (db) 
 

– likovni izdelek je dobro oblikovan tako v strukturi kot v podrobnostih ter z manjšim številom 
nepotrebnih dodelav, popravkov 
– je tehnično ustrezen (malo poškodb, pack, zgubanih delov, itd.) 
 

2 (zd) 
 

– likovni izdelek je zadovoljivo oblikovan tako v strukturi kot v podrobnostih ter z večjim 
številom dodelav, popravkov 
– je tehnično zadovoljiv (veliko poškodb, pack, zgubanih delov, itd.) 
 

1 (nz) 
 

– likovni izdelek je nezadovoljivo oblikovan tako v strukturi kot v podrobnostih 
– je tehnično nezadovoljivo oblikovan (zelo veliko poškodb, pack, zgubanih delov, itd.) 
 

 

 

 

 

 

 



 

MERILA ZA OCENJEVANJE PROJEKTNIH NALOG PRI PREDSTAVITVENIH TEHNIKAH: 

- samostojna interpretacija, samostojno, kritično in utemeljeno iskanje novih idej pri 

posameznih tipičnih problemih predstavitvene prakse in ustrezno povezovanje znanja z 

drugimi predmeti in življenjem. 40% 

- ocenjuje se interpretacija in predstavitev s primerjavo, razlago, analizo problema in 

sintezo že znanih primerov. 40% 

- uporaba informacij in znanja pri analizi in sintezi določenih predstavitveno – tehničnih 

problemov in njihovi predstavitvi. 10% 

- dijakova aktivnost in prizadevnost. 10% 

 

USTNO OCENJEVANJE TEORETIČNEGA ZNANJA 

Z njim se ugotavlja znanje in razumevanje, t. j. poznavanje naučenih dejstev ob uporabi slikovnega 

gradiva, z navajanjem jasnih primerov in opozarjanjem na zahtevnejše vidike problematike določene 

snovi ter dijakove sposobnosti analize, logične argumentacije, likovnega mišljenja in smiselnega 

utemeljevanja osebnih stališč. Znanje z razumevanjem je pogoj za kasnejšo analizo likovnih izdelkov 

prek razumevanja strukture likovne govorice, ki omogoča analizo formalne in vsebinske zgradbe 

likovnih del. 



 

MERILA ZA USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: 

a) Znanje: poznavanje dejstev in pojmov ter njihova besedna obrazložitev 

b) Razumevanje in uporaba: 

- interpretacija in predstavitev s primerjavo, razlago, analizo in sintezo lik. teoret. problema na različnih primerih iz likovne prakse 

- uporaba lik. teoret. podatkov in znanj pri analizi in sintezi določenega likovnega dela oz. problema ter njegova predstavitev 

c) Samostojno reševanje likovnih problemov oz. samostojna interpretacija likovnega dela: 

- uporaba teoretičnih znanj na različnih primerih iz likovnega ustvarjanja 

- samostojno in logično utemeljeno iskanje ter reševanje (razpoznavanje) likovnih problemov ter njihovo dokazovanje na konkretnih primerih 

- povezovanje znanja z drugimi umetniškimi mediji, panogami, predmeti in teorijami 

- dijakova aktivnost in prizadevnost pri povezovanju teoretično -praktičnih spoznanj v celoto. 

 

KRITERIJI IN MERILA za ustno ocenjevanje znanja 

5 (odl) 
 

- dobi dijak, ki nadpovprečno dobro pozna temeljno likovnoteoretsko terminologijo in 
likovnoteoretske vsebine 
- dobi dijak, ki je sposoben zelo dobro razložiti vzročno posledične povezave med likovnimi dejstvi, jih smiselno uporabiti 
pri analizi slikovnega gradiva in celostno interpretirati (razumevanje in uporaba) 
 

4 (pd) 
 

-dobi dijak. ki zelo dobro pozna temeljno likovnoteoretsko terminologijo in likovnoteoretske vsebine 
- dobi, kdor je sposoben razložiti vzročno-posledične povezave med likovnimi dejstvi in jih 
smiselno uporabiti pri analizi slikovnega gradiva 
- logična utemeljitev odgovorov in analiza sta na višji ravni. 



 

3 (db) 
 

- dobi dijak, ki dobro pozna temeljno likovno teoretsko terminologijo in likovno teoretske 
vsebine 
- dobi kdor zadovoljivo razloži vzročno- posledične povezave med likovnimi dejstvi in in 
utemelji odgovor na zadovoljivi ravni 
- logična utemeljitev odgovorov in analiza sta na srednji ravni. 
 
 

2 (zd) 
 

- dobi dijak, ki nekoliko pozna temeljno likovnoteoretsko terminologijo in prav tako manj 
dobro pozna likovno teoretske vsebine, ki jih zahteva vprašanje. 
- dobi dijak,kateri pomankljivo razloži vzročno posledične povezave med likovnimi dejstvi in so njegovi odgovori nekoliko 
utemeljeni.. 
- logična utemeljitev odgovorov in analiza sta na nizki ravni. 
 

1 (nz) 
 

- dobi dijak, ki ne pozna temeljne likovne terminologije in ni sposoben obnoviti osnovnih 
likovno teoretskih vsebin, ki jih zahteva vprašanje 
- dobi dijak, ki ne zna razložiti vzročno-posledičnim povezav med likovnimi dejstvi in njegovi 
odgovori niso logično utemeljeni. 
- dijak ne zna logično utemeljiti odgovorov in ne zna analizirati 
 

 

 

ZAGOVOR LIKOVNE NALOGE (IZDELKA) 

Zahteva dijakovo sposobnost za kritično razmišljanje o formalni zgradbi likovnega dela (izbiri in 

povezavi likovnih elementov v kompoziciji) in obenem tudi o njegovi dosledni vsebinski navezavi na 

določeno vajo ali nalogo. (GLEJ KRITERIJE, Zmožnost besednega opisovanja likovnih pojmov**) 

 



KRITERIJI IN MERILA OCENJEVANJA zagovora likovne naloge - izdelka 

Zmožnost besednega opisovanja likovnih pojmov 

5 
(odl) 
 

- izrazito samostojno razčleni in razloži likovne pojme na svojem likovnem delu 
- izvirno in zrelo poveže že usvojena znanja z novospoznanimi likovnimi pojmi, ki jih je 
uporabil pri likovnem izražanju 
 

4 
(pd) 
 

- samostojno razčleni in razloži posredovane likovne pojme na svojem likovnem delu 
- smiselno in zrelo poveže že usvojena znanja z novospoznanimi likovnimi pojm, ki jih je 
uporabil pri likovnem izražanju 
 

3 
(db) 
 

- samostojno, a z očitnimi usmeritvami učitelja razčleni in razloži posredovane likovne pojme na svojem likovnem delu 
(primeru, nalogi, itd.) 
- zna povezati že usvojena znanja z novospoznanimi likovnimi pojmi. ki jih je uporabil pri 
likovnem izražanju 
 

2 
(zd) 
 

- z malo samostojnosti in z veliko usmeritvami učitelja razčleni in razloži posredovane likovne pojme na svojem likovnem 
delu (primeru, nalogi, itd.) 
- zadovoljivo zna povezati že usvojena znanja z novospoznanimi likovnimi pojmi, ki jih je 
uporabil pri likovnem izražanju 

1 
(nzd) 
 

- nesamostojno in nezadovoljivo razloži ali ne zna razložiti posredovane likovne pojme na 
svojem likovnem delu (primeru, nalogi, itd.) 
- ne zna povezati že usvojena znanja z novospoznanimi likovnimi pojmi, ki jih je uporabil pri likovnem izražanju 
 

Pri ocenjevanju se upošteva tudi sodelovanje pri pouku ter prinašanje oz. izdelava likovnih nalog v določenem terminu. 

 

 

 



POPRAVNI IZPIT 

V primeru, da dijak tekom šolskega leta ne dosega minimalnih standardov znanja, ob koncu šolskega leta, mora opravljati popravni izpit. 

 

POTEK POPRAVNEGA IZPITA – USTNO 

Popravni izpit iz PRT se opravlja ustno pred komisijo. Izpitna vprašanja se nanašajo na snov obeh ocenjevalnih obdobij. Izpraševalec je učitelj, ki 

je dijaka poučeval, izpraševalec pripravi tudi izpitna vprašanja. Vprašanja se nanašajo na likovne naloge/izdelke, ki jih določi učitelj. Obseg 

likovnih nalog določi učitelj, ki ta predmet uči.  Zastavljena vprašanja in likovne naloge se nanašajo na snov PRT obeh ocenjevalnih obdobij. 

 

POTEK PREDMETNEGA IZPITA - USTNO 

Dijak izboljšuje oceno ali se prepisuje iz drugega programa. Predmetni izpit poteka ustno največ 30 minut. Snov za ustno preverjanje znanja je 

vnaprej določena. Vprašanja se nanašajo na likovne naloge/izdelke, ki jih določi učitelj. Obseg likovnih nalog določi učitelj, ki ta predmet uči. Pri 

ustnem preverjanju znanja dijak odgovarja na tri vprašanja 

 

DOPOLNILNI IZPIT - USTNO 

Dopolnilni  izpit poteka ustno največ 30 minut. Dijak pridobi ustno oceno iz področja pri katerem je bil neocenjen.  

 

 

Mojca Šmit, univ. dipl. obl.     

 

 


