
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik 

Kriteriji pri ustnem ocenjevanju znanja pri neobveznem izbirnem predmetu RAČUNALNIŠTVO 

 

Področje ocenjevanja Kriterij Zadostno (2) Dobro (3) Prav dobro (4) Odlično (5) 

Računalništvo brez 
računalnika 

Reševanje nalog in 
sodelovanje pri pouku 

Ne sodeluje in ne 
opravlja zadanega dela.  

Sodeluje pri pouku, 
naloge opravi s pomočjo 

učitelja. 

Sodeluje pri pouku, 
samostojno pride do 

rešitev. 

Sodeluje pri pouku, 
samostojno pride do 
rešitev, naredi tudi 

dodatne naloge.  

Problemske naloge Reševanje nalog 
Ne sodeluje in ne 

opravlja zadanega dela.  

Sodeluje pri pouku, 
naloge opravi s pomočjo 

učitelja. 

Sodeluje pri pouku, 
samostojno pride do 

rešitev. 

Sodeluje pri pouku, 
samostojno pride do 
rešitev, naredi tudi 

dodatne naloge.  

Algoritmi Pravilnost  
Zna opisati vsakdanje 

aktivnosti z algoritmom.  

Zna zapisati algoritem za 
rešitev problema v 
preprostem jeziku.  

Zna zapisati algoritem za 
rešitev problema z 
diagramom poteka.  

Zna zapisati algoritem za 
rešitev problema z 

diagramom poteka.  V 
algoritmu uporabi 
vejitve in zanke. 

Priprava programa  

Razumevanje 
shranjevanja 

Zna najti Scratch in se 
prijaviti. 

Zna program shraniti z 
razumljivim imenom in 

ga naslednjič tudi 
poiskati.  

Programu zna zapisati 
navodila, opombe in 
zasluge ter značke.  

Program oz. projekt zna 
deliti tudi z drugimi. 

Ustreznost scene 
Zna poiskati figure in 
ozadje v predlogah. 

Izbrane figure ustrezajo 
izbranemu ozadji in 

temi. 

Zna preoblikovati figuro 
in ozadje, narisati svojo 

ali uvoziti v program.  

Zna podvojiti videz in 
narediti gibajočo ali 

spreminjajočo se figuro.  

Razumevanje osnovnih 
konceptov (zanka, 

vejitev) 

V naboru ukazov zna 
poiskati ustreznega.  

Zna razložiti kaj je zanka 
in kaj vejitev. 

Zna razložiti kaj je zanka, 
vejitev ter jo smiselno 
uporabiti v delujočem 

programu. 

Zna razložiti kaj je zanka, 
kaj vejitev, jo uporabiti v 
delujočem programu in 

razložiti njun pomen.  
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Smiselnost programa 
Program je smiselno 
zasnovan z manjšimi 

pomanjkljivostmi. 

Program je smiselno 
zasnovan in vsebuje 
osnovne elemente. 

Program je smiselno 
zasnovan in vsebuje 
nekaj zahtevnejših 

elementov. 

Program je smiselno 
zasnovan in vsebuje več 
zahtevnejših elementov 

Pravilnost delovanja 
programa 

Večina ukazov, ki jih 
izberem so ustrezni, 
čeprav program ne 

deluje. 

Program deluje z več 
napakami. 

Program deluje z 
manj napakami. 

Program pravilno deluje. 

Razlaganje programa 

Razumevanje/branje 
programa 

S pomočjo učitelja 
zna razložiti nekaj 
osnovnih ukazov. 

Zna razložiti potek 
preprostega programa. 

V katerem so ukazi 
premakni se, zamenjaj 

videz, reci, obrni se. 

Zna v programu 
poiskati kdaj se figura 
premika levo in desno 
in s katerim ukazom 

se obrne. 

Zna opisati kaj se zgodi 
preden program 

zaženemo. 

Izboljšava in poprava 
programa 

Zna razložiti kako 
ugotovimo, da ima 
program napako ali 

napačno deluje 

Zna poiskati napako v 
programu. 

Zna poiskati napako 
in jo zna popraviti, 

razmišlja o 
izboljšavah, vendar jih 

ne zna narediti 

Zna popraviti napake v 
programu in ima več 

predlogov za izboljšave, 
ki jih zna narediti. 
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Kriterij za ocenjevanje projekta: 

 

  Točke 

Dokončanost projekta 
Program (igrica) deluje kot sem načrtoval in je dokončana.  

 3 

Ustvarjalnost 
V programu sem uresničil vsaj eno svojo idejo, ki je nisem videl nikjer drugje. 

 3 

Navodila za uporabo programa 
Pripravljena so navodila za uporabnika 

 2 

Prikazano naučeno znanje   

Ukazi so v pravem zaporedju  2 

Uporabljena je vsaj ena zanka  2 

Uporabil sem vsaj en pogojni stavek (ukaz - Če – Potem –Sicer)  2 

Vključil sem spremenljivko (in jo ustrezno poimenoval, na primer: Točke)  1 

Spremenljivka se v začetku postavi na začetno vrednost (na 0 ali 1)  1 

Vrednost spremenljivke se spreminja v programu (ob nekem pogoju se točke povečajo)  1 

Projekt je deljen in vključen v studio  1 
 

Meje za oceno:  0-5 = nzd (1), 6 – 7 = db (3), 8-10 = pdb (4), 11 – 1 5 = odlično (5) 

 


