
KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA – ŠAH (7.-9. razred) 
 
V celoti se bo upošteval Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ in smernice za delo z učenci s posebnimi 
potrebami in nadarjenimi.  
 
Kriteriji za preverjanje in ocenjevanje so oblikovani glede na standarde znanj. Učenci so z njimi seznanjeni na uvodni uri oz. na začetku šolskega 
leta, prav tako pred vsakim ustnim in pisnim preverjanjem ter ocenjevanjem. Ob predstavitvi kriterijev lahko podajo svoje mnenje in predloge 
ter tako sodelujejo pri sooblikovanju le teh. Njihovi konstruktivni predlogi bodo upoštevani in zapisani v kriterije preverjanja in ocenjevanja.  
Posebej so seznanjeni z minimalnimi standardi, ki so potrebni za pridobitev pozitivne ocene. 
Staršem so kriteriji predstavljeni na  uvodnem roditeljskem sestanku oz. na govorilnih urah. 
 
Učenci bodo v 1. ocenjevalnem obdobju pridobili ustno in oceno pridobljeno iz drugega dela (seminarska naloga, plakat).  
Iz splošnih opisnih kriterijev se bodo za posamezne naloge izpeljali tudi podrobnejši opisni kriteriji, prilagojeni za vsako nalogo posebej. Učenci 
bodo z njimi seznanjeni hkrati z navodili in bodo javni (navodila za nalogo/ e-učilnica). S splošnimi opisnimi kriteriji bodo starši obveščeni na 
roditeljskem sestanku in na govorilnih urah, prav tako pa bodo obveščeni s podrobnejšimi opisnimi kriteriji. 
 
PREVERJALA SE BODO: 

a) deklarativna znanja 
b) proceduralna znanja: spretnosti in veščine, 
 

 
USTNO OCENJEVANJE 
 

- datum ocenjevanja se določi v naprej, ustno ocenjevanje je napovedano in sprotno 

- kriteriji ocenjevanja so predstavljeni na začetku leta in pred samim ocenjevanjem, prav tako so zapisani na listu, 

- učenka/učenec pridobi oceno iz 3 vprašanj, v izjemnih primerih iz 4 vprašanj; 

- ustno odgovarjajo ob šahovnici, šahovskih zgledih in prikazih, 

- javnost ocenjevanja je zagotovljena z analizo ocene učitelja in učencev, 

- učenci s statusom si datum spraševanja izberejo sami, vendar ne sme presegati časovnega roka ocenjevalnega obdobja; v primeru da 
manjkajo na dan, ki si so si ga izbrali sami, so vprašani naslednjo uro. 



 

- KRITERIJI OCENJEVANJA 
 

Ravnanje s podatki (procesna znanja): 

 ustreznost uporabe raznih podatkov. 
 

Kritično vrednotenje : 

 upoštevanje dobrih in slabih strani, 

 upoštevanje različnih možnosti (zornih kotov). 
 
Poznavanje, razumevanje in uporaba pojmov (vsebinska znanja):  

 poznavanje, razumevanje in uporaba pojma kraljevska igra, 

 poznavanje in razumevanje pravil za potek šahovske igre. 
 

 

Kriteriji/ocene 
 

5 4 3 2 

Pojem kraljevskost 
šahovske igre 

Pozna, razume, upošteva v 
vseh prvinah igre 

Pozna, razume, občasno 
upošteva 

Pozna, delno razume Pozna. 

Upošteva šahovska 
pravila 

Razume zakonitosti in 
povezanost s pravili, določi 
posledice ob neupoštevanju 
pravil in jih utemelji. 

Razume zakonitosti in 
povezanost s pravili, našteje le 
nekaj posledic neupoštevanja. 

Pozna zakonitosti in jih zna 
povezati s pravili. 

Delno pozna povezanost. 

Kritično vrednotenje 
pri odločitvi izbora 
poteze 

Opredeli večino dobrih in 
slabih strani, upošteva 
različne perspektive. 

Opredeli večino dobrih in slabih 
strani, upošteva le eno 
perspektivo. 

Opredeli samo nekaj dobrih in 
slabih strani, različnosti 
perspektiv ne upošteva. 

Opredeli samo nekaj dobrih in 
slabih strani, različnosti 
perspektiv ne upošteva. 

Ustreznost 
interpretacije izbora 
pravilnih odločitev 
pri izbiri poteze 

Interpretacija je celovita, 
izčrpna in popolna, ustreza 
rezultatom. 

Interpretacija je točna in 
popolnoma ustreza prikazanim 
rezultatom. 

Interpretacija večinoma 
ustreza prikazanim podatkom. 

Interpretacija le delno ustreza 
prikazanim podatkom. 

 
 



 
Za dosego minimalnega standarda pri izbirnem predmetu ŠHO mora učenec:  
 

- odigrajo partijo, jo zapišejo (notirajo) in uporabijo klasično šahovsko uro; 

- izračunajo in uporabijo menjalne vrednosti ter izračunajo materialno prednost; 

- matirajo golega kralja (a) z damo, (b) s trdnjavo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPISNI KRITERIJI PLAKAT 
 

KRITERIJI Opisniki 

Zadostno Dobro Prav dobro Odlično 
 
1. področje: priprava plakata 
 
 
    
  
 
 
 
 

 
Gradivo je neustrezno 
pripravljeno in urejeno glede 
na izbrano temo (se ne 
ujema); manjkajo osnovni 
podatki, slikovnega materiala 
je malo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gradivo je delno neustrezno 
pripravljeno in neurejeno. 
Posamezna gradiva niso 
povezana z izbrano temo, ni 
razvidna struktura priprave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gradivo je pripravljeno in 
urejeno. 
Zna pojasniti, zakaj se je odločil 
za tak izbor pisnega in 
slikovnega gradiva. Vidna je 
pravilna zasnovanost 
izdelka/plakata – glavne ideje so 
ločene od manj pomembnih 
dejstev. 
 
 
 
 

 
Gradivo je pripravljeno in 
urejeno. 
Zna pojasniti, zakaj se je 
odločil za tak izbor pisnega in 
slikovnega gradiva. Vidna je 
pravilna zasnovanost 
izdelka/plakata – glavne 
ideje so ločene od manj 
pomembnih dejstev. 
Delo je podkrepljeno s 
konkretnimi 
izkušnjami/primeri in je 
aktualizirano. 

                                                    
2. področje: izdelava plakata 
 
 
 
 
 
 

 
Plakat ne vsebuje elemente 
pravil ''Kakšen je dober 
plakat''. 
Pisava na plakatu ni dovolj 
velika in je preveč besedila. Iz 
besedila ni razviden naslov – 
besedilo. 
Plakat ni pregleden, saj slike 
niso smiselno izbrane glede na 
vsebino. 
Vsebina in slikovni materiali se 
ne ujemajo glede na izbrano 
vsebino. 

 
Plakat delno vsebuje elemente 
''Kakšen je dober plakat''. 
Besedila na plakatu je preveč, 
vednar je razvidna razlika, 
naslov – besedilo. 
Slikovnega gradiva je preveč, se 
pa ujema z izbrano vsebino. 
Plakat ni v celoti pregleden, saj 
se slike niso smiselno izbrane 
glede na izbrano vsebino. 
Vsebina in slikovni material se 
deloma ujemajo. 
Viri so navedeni, vendar 

 
Plakat vsebuje elemente 
''Kakšen je dober plakat''. 
Je estetsko urejen. 
razmerje med vsebino in 
slikovnim materialom je 
pravilno izbran; zapis je v obliki 
ključni besed oz. kratkih 
povzetkov. 
Plakat je pregleden. 
Vsebina in slikovni material se 
ujemata v vseh elementih. Viri 
so pravilno navedeni in citirani 
in zapisani v pravilni rob 

 
Plakat vsebuje elemente 
''Kakšen je dober plakat''. 
Je estetsko urejen. 
razmerje med vsebino in 
slikovnim materialom je 
pravilno izbran; zapis je v 
obliki ključni besed oz. 
kratkih povzetkov. 
Plakat je pregleden. 
Vsebina in slikovni material 
se ujemata v vseh elementih. 
Viri so pravilno navedeni in 
citirani in zapisani v pravilni 



Iz plakata ni razvidno, kateri 
viri so uporabljeni. 
Iz daljave ne razločimo bistvo 
plakata. 
Zapis avtorjev je 
prevelik/premajhen glede na 
velikosti ostalih črk. 
Plakat ne vsebuje izvirnosti in 
kreativnosti. 
 

nepopolno. 
Zapisani so avtorji plakata, 
vendar je zapis 
premajhen/prevelik. 
Plakat ne vsebuje izvirnosti in 
kreativnosti. 

plakata. 
Avtorji so pravilno zabeleženi. 
Na plakatu ni zaznati izvirnosti 
in kreativnosti. 

rob plakata. 
Avtorji so pravilno 
zabeleženi. 
Plakat je izdelan na kreativni 
in izvirni način. 

3. področje: ustna 
predstavitev plakata 
 

Izbrano gradivo je sicer 
ustrezno, vendar postavitev na 
plakatu  ne vsebuje ustrezno 
citiranih podatkov (ali pa 
citiranja sploh ni), niso izbrani 
ključni dogodki, predstavitev 
ni  tekoča, povedana  s svojimi 
besedami in pomanjkljivo 
podkrepljena s primeri ali pa 
primerov sploh ni. 

Izbrano gradivo je  ustrezno, 
prav tako postavitev na plakatu,  
vsebuje pomanjkljivo citirane 
podatke, izbrani so večinoma 
ključni dogodki,  predstavitev  je 
večinoma tekoča in povedana s 
svojimi besedami, večinoma je 
podkrepljena s primeri. 

Izbrano gradivo je ustrezno in 
raznoliko, postavitev na plakatu 
je ustrezna in vizualno 
dovršena, podatki so pravilno 
citirani, izbrani so ključni 
dogodki.  Predstavitev je tekoča, 
govori s povedana s svojimi 
besedami, podkrepljena s 
primeri. 

Slikovno gradivo je izbrano, 
tako da ponuja pravo 
uravnoteženost med 
pozitivnimi in negativnimi 
dogodki, vizualno dovršeno, 
viri so pravilno citirani. 
Predstavitev je tekoča in 
povedana s svojimi 
besedami, argumentirana za 
vsak element plakata ter 
podkrepljena z izvirnimi 
primeri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OPISNI KRITERIJI SEMINARSKE NALOGE: 
 

KRITERIJI OPISNIKI 

Odlično Prav dobro Dobro Zadostno Negativno 

Oblika naloge Oblika je estetska, 
dobra vezava, izvirna 
naslovnica 

Oblika je estetska, 
primerna vezava 

Oblika je primerna, 
enostavna vezava 

Oblika je slaba, 
površno opravljeno 

Naloga ni oddana. 

Obseg naloge Obseg je zelo 
primeren (do 500 
besed), v celoti sledi 
navodilom. 

Obseg je primeren 
(do 400 besed), sledi 
navodilom. 

Obseg je skromen (do 
200 besed), navodila 
so delno upoštevana. 

Obseg je zelo 
skromen (do 100), 
navodila delno 
upoštevana. 

Naloga ni oddana. 

Vsebina naloge Prepričljivo, nazorno 
opredeljen problem v 
skladu s temo. 
Povezovanje in 
razlaga podatkov 
prepričljivi, 
učinkoviti. Vsebina je 
zelo jasno 
predstavljena, uč. 
pokazal-a 
samostojnost.  

Prepričljivo, nazorno 
opredeljen problem v 
skladu s temo. Večina 
podatkov je 
povezana, vsebina je 
smiselna in dovolj 
jasna. Uč. pokazal-a 
samostojnost, 

Problem je 
opredeljen in rešen 
ustrezno. Povezava 
podatkov ustrezna, 
vsebina ustrezna. 

Skromna in 
pomanjkljiva; slaba 
izbira, povezava in 
razlaga podatkov. 

Naloga ni oddana. 

Zgradba naloge Dosledno sledi 
navodilom, je 
smiselna in logična; 
oprema naloge. 

Sledi navodilom; 
malo pomanjkljiva, 
smiselna; oprema 
naloge delna. 

Je razvidna; 
pomanjkljiva, oprema 
naloge slabša. 

Slaba; navodila malo 
upoštevana, ni 
zaporedja. 

Naloga ni oddana. 

Karta V nalogi je jasna karta 
(več kart), ki je 
smiselno umeščena. 

V nalogi je karta; se 
navezuje na vsebino 

Izbor karte slab; 
pomanjkljiva, slaba 
umestitev. 

Karte ni. Naloga ni oddana. 

Slovnica Jezik je pravilen; ni 
slovničnih napak; slog 

Jezik pravilen; nekaj 
slovničnih napak; slog 

Jezik ustrezen; več 
slovničnih napak; slog 

 Naloga ni oddana. 



pisanja zelo 
primeren. 

pisanja primeren. primeren. 

Slikovna oprema Zelo bogata; izvirne 
slike ali celo 
fotografije;  

Bogata; smiselno 
izbrane slike; nekaj 
grafikonov. 

Skromna; 
pomanjkljiva; se 
vedno ne navezuje. 

Ni slikovnega gradiva 
ali slab izbor. 

Naloga ni oddana. 

Uporabljeno gradivo, 
literatura 

Zelo bogato gradivo 
in literatura; uporaba 
interneta; smiselno 
uporabljeni podatki; 
iznajdljivost in 
izvirnost. 

Bogato gradivo in 
literatura; uporaba 
interneta; večina 
podatkov smiselno 
uporabljena. 

Nekaj gradiva in 
literature; uporaba 
interneta; podatki. 

Zelo malo gradiva; 
literature 

Naloga ni oddana. 

Izvirnost naloge Zelo izvirna; zanimiv 
pristop; 
samostojnost; lastna 
razmišljanja. 

Zanimiva naloga; 
nekaj lastnih misli. 

Ni izvirna; veliko 
podatkov; brez 
lastnih misli. 

Ni izvirna; prepis 
podatkov iz virov, 
literature. 

Naloga ni oddana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


