
 

KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA PRI POUKU  

GOSPODINJSTVA V 6. RAZREDU 

 

V šolskem letu dobi vsak učenec najmanj tri številčne ocene. Dve oceni sta ustni in 
ena ocena izdelka. 

	

1. Ustno ocenjevanje znanja 
 
 
 
Odlično (5) 

 

Samostojno pove, našteje vse zahtevane pojme, pokaže 
dobro razumevanje z jasno, nedvoumno razlago in 
prepričljivim utemeljevanjem, odgovor je podkrepljen z 
jasnimi primeri.  
 

 
 
Prav dobro (4) 

 

Samostojno pove, našteje večino zahtevanih pojmov, 
pokaže ustrezno razumevanje, poda smiselno razlago z 
ustreznim utemeljevanjem, odgovor je podkrepljen s 
primeri, a občasno nezanesljiv. 
 

 
Dobro (3) 

 

Ob učiteljevi vzpodbudi pove, našteje zahtevane pojme, 
razumevanje je nepopolno, poda primerno razlago z 
nepopolnim utemeljevanjem, odgovor ni podkrepljen s 
primeri, je nezanesljiv.  
 

 
Zadostno (2) 

 

Ob učiteljevi pomoči pove, našteje osnovne pojme, 
razumevanje je šibko, nerazumljivo razlaga (brez 
utemeljevanja), samostojno ne najde primerov, odgovori 
so pomanjkljivi.  
 

 
Nezadostno (1) 

 

Ob učiteljevi pomoči pove, našteje le nekaj osnovnih 
pojmov, razumevanja pojmov ne pokaže, ne odgovori ali 
zaradi napačnega razumevanja odgovori povsem 
napačno.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Ocenjevanje izdelka 
 
 
 
Odlično (5) 

 

Izdelek je natančno izdelan in estetskega videza, 
oblikovan na izviren način, ki je posledica samostojnosti, 
sposobnosti in osebnosti učenca. Dosega svoj namen. 
Učenec učiteljeve pomoči pri izdelavi ne potrebuje.  
 

 
 
Prav dobro (4) 

 

Izdelek je natančen, izdelan po učiteljevih navodilih in 
estetskega videza, vendar z manjšo stopnjo 
samostojnosti. Pri izdelovanju se pojavijo manjše napake, 
kjer učenec potrebuje učiteljevo pomoč, saj sam ne najde 
rešitve. Izdelek je oblikovan v skladu z zahtevami in 
dosega svoj namen. 
 

 
Dobro (3) 

 

Izdelek je dokaj natančen, izdelan po učiteljevih navodilih, 
vendar nesamostojno izdelan. Pri izdelku se pojavijo 
manjše napake, kjer učenec potrebuje učiteljevo pomoč, 
Izdelek je oblikovan v skladu z zahtevami in še dosega 
svoj namen. 
 

 
Zadostno (2) 

 

Učenec pogosto potrebuje pomoč učitelja, vendar se 
trudi. Pri izdelku se pojavlja veliko napak, izdelek je 
oblikovan pomanjkljivo, vendar še dosega svoj namen. 
 

 
Nezadostno (1) 

 

Učenec v delo ne vlaga nobenega truda. Izdelek ni 
dokončan oziroma ne dosega svojega namena. 
 

 

 


