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  2 točki 1 točka 0 točk 

ZGRADBA 
PREDSTAVITVE 

  Predstavitev se začne z naslovno stranjo in 
vsebuje osnovne podatke. Naslovnica je 
privlačna in pritegne poslušalce. 

Predstavitev je brez naslovne strani.  

 Predstavitev se začne z uvodom, kjer 
je na kratko predstavljena vsebina 
predstavitve. V poslušalcih vzbudi 
zanimanje za temo. 

Predstavitev se začne z uvodom, a je ta 
slabo dodelan in ne vzbudi željenega 
učinka. 

Predstavitev je brez uvoda. 

  Jedro predstavitve je razdeljeno na 
smiselna poglavja.  

Jedro predstavitve nima urejenosti in 
mu je težko slediti. 

 Predstavitev se konča z zaključkom, 
kjer je predstavljeno tudi lastno 
mnenje o obravnavani temi.  

Predstavitev se konča z zaključkom, a ni 
predstavljenega lastnega mnenja o 
obravnavani temi. 

Predstavitev je brez zaključka. 

LITERATURA  Na koncu predstavitve je navedena 
uporabljena literatura. Učenec je 
uporabil vsaj 5 različnih virov, ob 
tega večino neinternetnih.  

Na koncu predstavitve je navedena 
uporabljena literatura. Učenec je uporabil 
vsaj 3 različnih virov. 

Učenec je uporabil samo en vir 
literature, ki je internetni. / Učenec 
ni navedel uporabljene literature. 

OBLIKA 
PREDSTAVITVE 

  Predstavitev je pregledna in oblikovno 
urejena. Besedilo je napisano v obliki 
ključnih točk in ne celih stavkov. 

Predstavitev je slabo nepregledna in 
oblikovno neurejena. Besedilo je 
napisano v celih stavkih. 

 Predstavitev vsebuje različno gradivo 
za ponazoritev teme (zemljevid, 
slike, posnetki, …). Gradivo je tudi 
predstavljeno. 

Predstavitev vsebuje skromno gradivo za 
ponazoritev teme (zemljevid, slike, 
posnetki, …). Gradivo je deloma 
predstavljeno. 

Predstavitev ne vsebuje gradiva za 
ponazoritev teme (zemljevid, slike, 
posnetki, …). Gradivo ni 
predstavljeno. 

VSEBINA 
PREDSTAVITVE 

 Vsebina naloge se ujema z naslovom. 
Vsebuje bistvene podatke o izbrani 
temi. Besedilo je povezano in 
razumljivo.  

Vsebina naloge se ujema z naslovom, ne 
vsebuje pa bistvenih podatkov o izbrani 
temi. Besedilo je slabo povezano in deloma 
razumljivo. 

Vsebina naloge se ne ujema z 
naslovom, ne vsebuje bistvenih 
podatkov o izbrani temi. Besedilo je 
nepovezano in nerazumljivo. 

DOLŽINA 
PREDSTAVITVE 

 Predstavitev je primerno dolga (5-10 
minut). Število prosojnic je primerno 
(vsaj 8).  

Predstavitev je prekratka (manj kot 3 
minute). Število prosojnic je primerno (vsaj 
8). 

Predstavitev je prekratka (manj kot 3 
minute). Prosojnic je premalo (manj 
kot 7). 

IZVEDBA  Učenec je na nastop zelo dobro Učenec je na nastop deloma pripravljen. Učenec je na nastop slabo 



IME, PRIIMEK, RAZRED:  ________________________________________        DATUM: ___________________________________________________ 

NASLOV PREDSTAVITVE: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

ŠTEVILO TOČK: ____________________________________________ 

OCENA: __________________________________________________ 

PREDSTAVITVE pripravljen. Dobro pozna svojo temo, 
zna tudi odgovoriti na vprašanja 
poslušalcev. Nastop je prost, brez 
branja. (5 točk) 

Slabše pozna svojo temo, ne zna odgovoriti 
na vprašanja poslušalcev. Nastop je deloma 
prost, več kot polovica predstavitve je 
prebrane. (2,5 točki) 

pripravljen. Skoraj cela predstavitev 
je prebrana.  (0 točk) 

KOMENTAR:  

TOČKOVNIK 
0-9,5 = nzd (1) 
10-13,5 = zd (2) 
14-15,5 = db(3) 
16-17,5 = pdb(4) 
18-20 = odl (5) 
 


