
KRITERIJI OCENJEVANJA PRI PREDMETU POVRŠINSKA OBDELAVA LESA 
 
NAČINI OCENJEVANJA 
 
Dijak si pri posameznem sklopu pridobi naslednje ocene:  

SKLOP NAČIN OCENJEVANJA 

POL 

DVE OCENI 

 ena pisna ali ustna ocena 

 ena ocena poročila iz strokovne ekskurzije 

 
 
Pri POL dijaki pridobijo minimalno dve oceni; pisno ali ustno ter poročila iz strokovne ekskurzije. Poleg minimalno določenih ocen, se ovrednoti vsak napredek pri 
dijaku, dodatno delo (seminarske naloge, dodatne naloge iz posameznih tematskih sklopov, ...). Vsak dijak ima možnost izboljševati oceno. Izboljšanje ocen je 
praviloma kot izdelava določenih vaj. Učitelj ima pravico preverjati tekoče znanje in znanje iz predhodnih obdobij, ki so ključnega pomena za dosego ciljev 
obravnavane učne snovi. Če dijak ne doseže minimalnega standarda znanja, mora to doseči v dogovoru z učiteljem s katerim določita datum popravljanja. 
 
 
 
 
KRITERIJI PRI USTNEM IN PISNEM OCENJEVANJU ZNANJA:  
 

nezadostno (1) - ni 
dosegel min. 
standarda znanja 

Ne prepozna vprašanja in ga ne zna razložiti.  

zadostno (2) 
Prepozna vprašanja vendar jih razloži v omejenem obsegu pri čemer mu mora pomagati učitelj. Za odzivanje na pobude potrebuje več 
časa. 

dobro (3) Na vprašanja, ki jih večinoma razume odgovarja s kratkimi stavki, pri čemer je včasih potrebna pomoč učitelja. 

prav dobro (4) 
Vprašanja razume v celoti, odgovarja večinoma tekoče in povezano. Včasih manjše težave pri izbiri besed. Samostojnost in 
prilagodljivost pri odgovorih včasih nekoliko manjša. 

odlično (5) 
Vprašanja popolnoma razume odgovarja s pravilnimi odgovori pri čemer zna vprašane primere povezovati s podobnimi znotraj 
predmeta in tudi dopolnjevati odgovore s pojmi iz drugih predmetov (praktični pouk, tehnologija in stroji in naprave). Pravilno se odziva 
na pobude in spremembe med spraševanjem. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Pri pisnem ocenjevanju znanja se ocenjuje v skladu s točkovnikom pisne naloge. Točkovanje pisnih nalog se pretvori v oceno po naslednji lestvici: 
 

0 – 14 doseženih točk nezadostno (1) 

15 – 18 doseženih točk zadostno (2) 

19 – 22 doseženih točk dobro (3) 

23 - 26 doseženih točk prav dobro (4) 

27 - 30 doseženih točk odlično (5) 

 
KRITERIJI PRI INDIVIDUALNI IZDELAVI KONSTRUKCIJSKIH PROGRAMOV, DELAVNIŠKIH DNEVNIKOV TER POROČILA IZ VAJ 

 

nezadostno (1) - ni 
dosegel min. 
standarda znanja 

Ni izdelal poročila iz vaj in strokovne ekskurzije, ki mu je bil dodeljen po učnem načrtu, izdelek je narejen površno z veliko napakami, izdelek ni bil 
izdelan po navodilih učitelja, izdelek je bil narejen s pomočjo nedovoljenih metod prerisovanja ter kopiranja od drugih (izde lek ni lastno delo dijaka) 

zadostno (2) Površno narejen izdelek, slabe kakovosti, z manj napakami. Poročilo s slabo tehnično pisavo, slaba čistoča površne, oziroma manjkajoče skice. 

dobro (3) Zadovoljivo narejen program, dnevnik ali poročilo, zadovoljiva čistoča risbe, tehnična pisava povprečna, skice zadovoljive. 

prav dobro (4) 
Natančno izdelano poročilo, ustrezna izbira pravil tehničnega risanja, samostojnost in marljivost pri delu, kakovostna čistoča izdelka, dimenzijsko 
odgovarjajoče skice, dobra tehnična pisava, skice natančne ter pravilno razporejene na izdelku. 

odlično (5) 
Zelo natančno in kakovostno izdelano poročilo v predvidenem ali celo krajšem času, vesten, marljiv in samostojen pri delu, pravilna izbira pravil 
tehničnega risanja, kakovostno čista površina, dimenzije odgovarjajo dani skici ali načrtu, zelo lepo izdelan izdelek, tehnična pisava brezhibna, skice 
so natančne in pregledne. 

 
 
 



NAČRT PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 
 

POL 

november 

 pozna požarno varnost pri površinski obdelavi 

 pozna ukrepe za zmanjšanje ogroženosti zdravja in varnosti zaposlenih 

 zna ukrepati v primeru nesreče na delovnem mestu 

 zna ravnati z nevarnimi odpadki 

Poročilo s strokovne 
ekskurzije 
 
 
Pisno ali ustno ocenjevanje 
Poročilo-vaje 
 
 
 
 
 
 

december - maj 

 pozna pomen pripravljalnih del 

 nauči se beliti les in odstranjevati madeže 

 spozna postopek luženja 

 spozna načine nanašanja laka 

 pozna načine sušenja laka 
 

 

 

ZAKLJUČEVANJE OCEN 

 

Ocene so enakovredne. Zaključena ocena je povprečje vseh. Zaokrožujemo matematično. 

 


