
OPISNI KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PLAKATA  ̶  GEOGRAFIJA      

 
 

Ime in priimek: _______________________________________          

Razred: ________________ 

Datum: _________________ 

 

SLIKOVNO IN 

OSTALO 

GRAFIČNO 

GRADIVO    IN  

KOMENTAR K 

SLIKOVNEMU 

IN 

GRAFIČNEMU 

GRADIVU   

4 točke 

Ne ustreza vsebini. 

Slaba ali popolna 

nečitljivost 

gradiva. Izdelek ni 

dokončan.  

Komentarja  ni  ali 

je v celoti napačen.  

Veliko slovničnih 

napak. 

(največ 1 t) 

 

Gradiva je dovolj, a 

je neustrezno 

izbrano. Podatki  so 

skromno obdelani. 

Komentarji so 

nekoliko predolgi 

in ne povedo 

bistva. Pogoste so 

napake pri 

strokovnem 

izražanju. Manjše 

slovnične napake v 

besedilu, a je 

sporočilo jasno 

( 2-3 t). 

 

Ustrezno in čitljivo  

gradivo.  

Podatki so jasno 

izpostavljeni.  

Grafične prikaze 

izdela tudi učenec 

sam na podlagi 

podatkov.   

Komentarji so 

primerne dolžine in 

povedo bistveno. 

Zelo dobro 

strokovno izražanje. 

Razloženi novi 

pojmi. 

Ni slovničnih napak, 

kratko, jedrnato 

izražanje 

(4t).  

VSEBINA- 

SPOROČILNOST 

IZDELKA  

4 točke   

Navedene vsebine 

so neustrezno 

predstavljene, ne 

povedo bistvenega. 

Ustrezne vsebine  

so napačno 

predstavljene 

(največ 1t ). 

Skromno 

utemeljuje 

predstavljeno 

gradivo (2-3 t). 

Nekatere vsebine 

so izpuščene ali pa 

napačno razložene. 

Pogoste so 

strokovne napake 

(2t). 

Samostojno 

predstavi  izdelek, 

zna utemeljiti 

predstavljene 

vsebine, smiselno 

predstavi vsebino. 

Ustrezno so 

obdelane vse ključne 

vsebine (4 t). 

IZGLED 

PLAKATA  

4 točke 

 

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 

Plakat je vizualno 

slabo 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 

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 cm) (4 t). 



neustrezno velikost 

(6x8 cm) (0 t).  

neustrezno velikost 

(6x8 cm) (2 t). 

UPORABA 

RAZLIČNIH 

VIROV  IN 

LITERATURE 

IN NAVEDBA  

LE TEH  

2 točki 

Ne navede virov 

informacij (0 t).  

 

Navaja vire 

informacij, a so 

skromni (1 t). 

 

 

Navaja različne vire 

informacij  

(2 t).  

 

SKUPAJ TOČK    

 

Za učenca/učenko, ki izdelka ne bo oddal/a izdelka v dogovorjenem roku, se šteje, da 

naloge ni naredil/a uspešno, kar se oceni z negativno oceno (1). 

 

 

 

 

Točkovnik ocenjevanja plakata  

  

Število točk Ocena Procenti 

0 – 5 Nezadostno (1) 0-39 %   

6 - 7 Zadostno (2) 40-59 %   

8 - 10 Dobro (3) 60-74 %   

11 - 12 Prav dobro (4) 75-89 % 

13 - 14 Odlično (5) 90-100 % 

   

 


