
OPISNI KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PLAKATA /PP PREDSTAVITVE                   Ime in Priimek: _______________________________________          

Datum: _________________ 

 

PODROČJE  

VREDNOTENJA 

KRITERIJ 2 TOČKI 1 TOČKA ŠT. 

TOČK 

VSEBINA Predstavitev 

pisav, 

materialov in 

pripomočkov 

za pisanje in 

kakšen 

pomen je imel 

izum tiska. 

Navedeni so vzroki za nastanek pisave (zakaj je pisava 

nastala).  

Pomanjkljivo so navedeni vzroki za nastanek pisave.  

Navedene so različne vrste pisav in primeri za vsako vrsto 

pisave. 

Pomanjkljivo so navedene različne vrste pisav in primeri 

za vsako vrsto pisave. 

 

Navedeni so različni materiali na katere so ljudje pisali 

skozi zgodovino. 

Pomanjkljivo so navedeni različni materiali na katere so 

ljudje pisali skozi zgodovino.  

 

 Naveden je material za pisanje, ki je živalskega izvora. 

Opiši ga. 

Pomanjkljivo je naveden  material za pisanje, ki je 

živalskega izvora. 

 

 Navedeni so različni pripomočki za pisanje skozi 

zgodovino.  

Pomanjkljivo so navedeni različni pripomočki za pisanje 

skozi zgodovino. 

 

 Navedeno je kdaj, kdo in kje so v Evropi odkril tisk in 

kakšen pomen ima izum tiska.  

Pomanjkljivo je navedeno kdaj, kdo in kje so v Evropi 

odkril tisk in kakšen pomen ima izum tiska. 

 

Strokovno 

izrazoslovje 

Besedilo je strokovno korektno, ne vsebuje napak. Besedilo je strokovno pomanjkljivo, pojavljajo se napake.  

VIRI Prikaz 

podatkov 

Prikazi podatkov in vsebin so različni (članek, slika ali 

fotografija, učbenik, splet) 

Uporabljen je en način prikaza podatkov.  

IZGLED Vizualni 

izgled plakata 

Plakat je vizualno pregleden, naslov je dobro viden, 

ključne besede so zapisane z velikimi tiskanimi črkami 

(višina 1 cm), stavki so kratki. Slike so jasne, imajo dobro 

ločljivost in ustrezno velikost (6x8).  

Plakat vizualno ni pregleden, naslov slabo viden, ključne 

besede niso zapisane z velikimi tiskanimi črkami (višina 

1 cm), stavki so dolgi. Slike niso jasne, imajo slabo 

ločljivost in neustrezno velikost (6x8). 

 

SKUPAJ TOČK   

 

Kriterij ocenjevanja:  17 – 18 točk = odličen,     14 – 16 točk =  prav dober,      12 – 13 točk = dober,            7 – 11 točk = zadosten.        

  


