
                                                                                                                                                       
 
 

OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE                        KRITERIJI ZA USTNO SPRAŠEVANJE 

ŠOLSKO LETO:2017/18                                                                  
 RAVNATELJ: g. Peter Pirc 
RAZRED: 6. 
PREDMET: GOSPODINJSTVO 

Ustno preverjanje znanja je prisotno pri vsaki uri. Učence  pravočasno opozorim na ustno ocenjevanja znanja. 
Odlično (5) POPOLN ODGOVOR   

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

Dobro (3) NEPOPOLN ODGOVOR 
Ob moji vzpodbudi pove, našteje zahtevane pojme, razumevanje je nepopolno, poda primerno 
razlago z nepopolnim utemeljevanjem, odgovor ni podkrepljen s primeri ali proti primeri,  je 
nezanesljiv.  

Zadostno (2) ZADOVOLJIV ODGOVOR 
Ob moji pomoči pove, našteje osnovne pojme, razumevanje je šibko, nerazumljivo razlaga (brez 
utemeljevanja), samostojno ne najde primerov ali proti primerov,  odgovori so pomanjkljivi. 

Nezadostno(1) NEZADOSTEN ODGOVOR oz. BREZ ODGOVORA 
Ob moji pomoči  pove, našteje le nekaj osnovnih pojmov, razumevanja pojmov ne pokaže, ne 
odgovori ali zaradi napačnega razumevanja odgovori povsem napačno. 

DOMAČE NALOGE: Učenci bodo dobili skoraj vsako uro domačo nalogo. Tisti učenci, ki bodo naredili 90 % in več domačih nalog 

bodo ob koncu leta nagrajeni z odlično oceno. Učenci, ki bodo naredili 85 % nalog , se bo to upoštevalo pri zaključevanju ocene 

navzgor- če bodo med oceno.                                                                                                        
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KRITERIJI ZA OCENO IZ PRAKTIČNEGA DELA 
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Kriterij: Ocena 
- jed je pripravljena po receptu in navodilih pisnih ali ustnih, 
- izdelana je samostojno in dosledno, 
- pri delu je upoštevan higienski režim, 
- jed je izdelana z upoštevanjem pravil varnega in varčnega dela, 
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- jed je pripravljena večinoma po receptu in navodilih pisnih ali ustnih, 
- izdelana je večinoma samostojno in dosledno, 
- pri delu je v veliki meri upoštevan higienski režim, 
- jed je izdelana z upoštevanjem pravil varnega in varčnega dela, 
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- jed je pripravljena delno po receptu in navodilih pisnih ali ustnih, 
- izdelana je ob pomoči, 
- pri delu je le delno upoštevan higienski režim, 
- jed je izdelana večinoma z upoštevanjem pravil varnega in varčnega dela, 
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- jed ni pripravljena v skladu z receptom in navodilih pisnih ali ustnih, 
- pri delu je zelo slabo upoštevan higienski režim, 
- jed je delno izdelana z upoštevanjem pravil varnega in varčnega dela, 
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- jed ni užitna, ker ni bila pripravljena v skladu z receptom in navodilih pisnih ali ustnih, 
- pri delu ni upoštevan higienski režim, 
- neupoštevanje pravil varnega in varčnega dela. 
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