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

Datum: _________________ 

 

PODROČJE  

VREDNOTENJA 

KRITERIJ 2 TOČKI 1 TOČKA ŠT. 

TOČK 

VSEBINA Predstavitev 

Osmanskega 

cesarstva, 

kmečkih uporov 

na Slovenskem, 

absolutističnih 

držav in 

značilnosti 

razsvetljenstva. 

Navedeno je od kje, kdaj, zakaj in kako so se Osmani 

naselili na Balkanski polotok. 

Pomanjkljivo so navedeni osnovni podatki o naselitvi 

Osmanov na Balkanski polotok. 

 

Navedene so posledice turških vpadov v slovenske 

(zgodovinske) dežele. 

Pomanjkljivo so navedene posledice turških vpadov v 

slovenske (zgodovinske) dežele. 

 

Navedeni so vzroki in posledice kmečkih uporov na 

Slovenskem. 

Pomanjkljivo so navedeni vzroki in posledice kmečkih 

uporov na Slovenskem. 

 

 Navedeni in kratko opisani so najpomembnejši kmečki 

upori na Slovenskem. 

Pomanjkljivo so navedeni in opisani najpomembnejši 

kmečki upori na Slovenskem. 

 

 Primerjaj različne oblike vladanja na primeru 

parlamentarne kraljevine Anglije in absolutistične 

kraljevine Francije. 

Pomanjkljivo so primerjane različne oblike vladanja na 

primeru parlamentarne kraljevine Anglije in 

absolutistične kraljevine Francije. 

 

 

 Navedeni so glavni predstavniki razsvetljenstva in opisana 

razsvetljenska miselnost ter našteti slovenski narodni 

buditelji (razsvetljenci). 

Pomanjkljivo so navedeni glavni predstavniki 

razsvetljenstva in opisana razsvetljenska miselnost ter 

našteti slovenski narodni buditelji (razsvetljenci). 

 

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 

PP predstavitev je vizualno pregledna, 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).  

PP predstavitev 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.        

  


