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OPISNI KRITERIJ OCENJEVANJA za izbirni predmet UREJANJE BESEDIL, 7. razred 
 

Kriteriji Opisniki 

Strojna oprema 5 4 3 2 

Osnovni sestavni deli Suvereno opiše osnovne 
sestavne dele, njihov pomen 
in lastnosti 

S pomočjo opiše osnovne 
sestavne dele, njihov pomen 
in večino lastnosti 

Našteje osnovne sestavne dele 
in pozna nekatere. 

Našteje osnovne sestavne dele 

Operacijski sistem 5 4 3 2 

Zagon programov, 
manipulacija z okni 

Suvereno obvlada operacije Večino operacij suvereno 
obvlada, ostale s pomočjo 

Zna poganjati in prekinjati 
programe, za manipulacije 
potrebuje pomoč 

Zna poganjati in prekinjati 
programe 

Delo z mapami Suvereno obvlada operacije z 
mapami in datotekami in jih 
poljubno premika, razume 
strukturo podatkov na disku 

Suvereno obvlada operacije z 
mapami in datotekami in jih 
poljubno premika in v 
glavnem razume strukturo 
podatkov na disku 

Obvlada operacije z mapami 
in datotekami, občasno 
potrebuje pomoč 

S pomočjo obvlada operacije z 
mapami in datotekami 

Urejevalnik besedil 5 4 3 2 

Oblikovanje pisave Suvereno obvlada oblikovanje 
pisave in oblike premišljeno 
smiselno uporablja 

Suvereno obvlada oblikovanje 
pisave in oblike smiselno 
uporablja 

Suvereno obvlada oblikovanje 
pisave 

Obvlada oblikovanje pisave 

Oblikovanje odstavkov Suvereno obvlada oblikovanje 
odstavkov in oblike 
premišljeno smiselno 
uporablja 

Suvereno obvlada oblikovanje 
odstavkov in oblike smiselno 
uporablja 

Suvereno obvlada oblikovanje 
odstavkov 

Obvlada oblikovanje 
odstavkov 

Oblikovanje raznih 
oštevilčenj in oznak 

Premišljeno smiselno 
uporablja oštevilčenja, oznake 
in druga podobna orodja 

Smiselno uporablja 
oštevilčenja, oznake in druga 
podobna orodja 

Uporablja oblikovanje raznih 
oštevilčenj in oznak 

Obvlada oblikovanje 
odstavkov 

Tabele Premišljeno smiselno 
uporablja tabele in 
oblikovanje v njih 

Uporablja tabele in jih 
oblikuje 

S počjo vstavi tabelo in jo 
oblikuje 

S pomočjo vstavi tabelo 

Slogi Sloge uporablja v skladu s 
tekstom, premišljeno in 
suvereno ter jih oblikuje 

Sloge uporablja v skladu s 
tekstom, ter jih oblikuje 

Uporablja sloge S pomočjo uporablja sloge 

Kazalo Vstavi kazalo in ga 
preoblikuje 

Vstavi kazalo in s pomočjo 
preoblikuje 

Vstavi kazalo S pomočjo vstavi kazalo 

Slike Smiselno vstavlja slike iz 
različnih virov 

S pomočjo vstavi slike iz 
različnih medijev 

Vstavi sliko S pomočjo vstavi sliko 

 



OPISNI KRITERIJ OCENJEVANJA za izbirni predmet MULTIMEDIJA, 8. razred 
 

Kriteriji Opisniki 

Strojna oprema 5 4 3 2 

Osnovni sestavni deli Suvereno opiše osnovne 
sestavne dele, njihov pomen in 
lastnosti, ter aktualizira 

Opiše osnovne sestavne dele, 
njihov pomen in večino 
lastnosti, ter aktualizira 

Opiše osnovne sestavne dele, 
njihov pomen in večino lastnosti 

Opiše osnovne 
sestavne dele, njihov 
pomen 

Operacijski sistem 5 4 3 2 

Zagon programov, 
manipulacija z okni 

Suvereno obvlada operacije Večino operacij suvereno 
obvlada, ostale s pomočjo 

Zna poganjati in prekinjati 
programe, za manipulacije 
potrebuje pomoč 

Zna poganjati in 
prekinjati programe 

Delo z mapami Suvereno obvlada operacije z 
mapami in datotekami in jih 
poljubno premika, razume 
strukturo podatkov na disku 

Suvereno obvlada operacije z 
mapami in datotekami in jih 
poljubno premika in v glavnem 
razume strukturo podatkov na 
disku 

Obvlada operacije z mapami in 
datotekami, občasno potrebuje 
pomoč 

S pomočjo obvlada 
operacije z mapami in 
datotekami 

Elektronska pošta Obvlada pošiljanje, 
odgovarjanje, priloge, uteži 

Z občasnimi težavami obvlada 
pošiljanje, odgovarjanje, priloge, 
uteži 

S težavami obvlada pošiljanje, 
odgovarjanje, priloge, uteži 

S težavami obvlada 
pošiljanje in 
odgovarjanje 

Elektronske predstavitve  5 4 3 2 

Oblikovanje pisave Suvereno obvlada oblikovanje 
pisave in oblike premišljeno 
smiselno uporablja 

Suvereno obvlada oblikovanje 
pisave in oblike smiselno 
uporablja 

Suvereno obvlada oblikovanje 
pisave 

Obvlada oblikovanje 
pisave 

Oblikovanje efektov 
(prehodov) 

Suvereno obvlada oblikovanje 
efektov in oblike premišljeno 
smiselno uporablja 

Suvereno obvlada oblikovanje 
efektov in oblike smiselno 
uporablja 

Suvereno obvlada oblikovanje 
efektov 

Obvlada oblikovanje 
efektov 

Hiperpovezave Smiselno in suvereno vstavlja 
hiperpovezave znotraj 
dokumenta, na datoteke in 
spletne strani 

Vstavlja hiperpovezave znotraj 
dokumenta, na datoteke in 
spletne strani 

S pomočjo vstavlja 
hiperpovezave znotraj 
dokumenta, na datoteke in 
spletne strani 

Z veliko pomoči 
vstavlja hiperpovezave 
znotraj dokumenta, na 
datoteke in spletne 
strani 

Slike in drugi statični objekti Smiselno vstavlja slike iz 
različnih virov 

S pomočjo vstavi slike iz 
različnih medijev 

S pomočjo vstavi sliko S pomočjo vstavi sliko 

Zvok in video Smiselno vstavlja zvok in video, 
tudi lastne izdelave iz različnih 
virov 

S pomočjo vstavi zvok in video 
iz različnih medijev 

S pomočjo vstavi zvok in video  S pomočjo le stežka 
vstavi zvok in video 

 

 



 
OPISNI KRITERIJ OCENJEVANJA za izbirni predmet RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, 9. razred 

 

Kriteriji Opisniki 

Strojna oprema 5 4 3 2 

Osnovni sestavni deli Suvereno opiše osnovne 
sestavne dele, njihov pomen 
in lastnosti, ter aktualizira 

Opiše osnovne sestavne dele, 
njihov pomen in večino 
lastnosti, ter aktualizira 

Opiše osnovne sestavne dele, 
njihov pomen in večino 
lastnosti 

Opiše osnovne sestavne dele, 
njihov pomen 

Omrežna oprema Suvereno opiše omrežje in 
potrebno opremo za 
delovanje 

Opiše omrežje in potrebno 
opremo za delovanje, pri tem 
potrebuje pomoč 

Našteje omrežje in potrebno 
opremo za delovanje, pri tem 
potrebuje pomoč 

Z veliko pomoči opiše omrežje 

Operacijski sistem 5 4 3 2 

Delo z mapami Suvereno obvlada operacije z 
mapami in datotekami in jih 
poljubno premika, razume 
strukturo podatkov na disku 

Suvereno obvlada operacije z 
mapami in datotekami in jih 
poljubno premika in v 
glavnem razume strukturo 
podatkov na disku 

Obvlada operacije z mapami 
in datotekami, občasno 
potrebuje pomoč 

S pomočjo obvlada operacije z 
mapami in datotekami 

Elektronska pošta Obvlada pošiljanje, 
odgovarjanje, priloge, uteži 

Z občasnimi težavami obvlada 
pošiljanje, odgovarjanje, 
priloge, uteži 

S težavami obvlada pošiljanje, 
odgovarjanje, priloge, uteži 

S težavami obvlada pošiljanje 
in odgovarjanje 

Spletne strani  5 4 3 2 

Oblikovanje pisave Suvereno obvlada oblikovanje 
pisave in oblike premišljeno 
smiselno uporablja 

Suvereno obvlada oblikovanje 
pisave in oblike smiselno 
uporablja 

Suvereno obvlada oblikovanje 
pisave 

Obvlada oblikovanje pisave 

Hiperpovezave Smiselno in suvereno vstavlja 
hiperpovezave znotraj 
dokumenta, na datoteke in 
spletne strani 

Vstavlja hiperpovezave 
znotraj dokumenta, na 
datoteke in spletne strani 

S pomočjo vstavlja 
hiperpovezave znotraj 
dokumenta, na datoteke in 
spletne strani 

Z veliko pomoči vstavlja 
hiperpovezave znotraj 
dokumenta, na datoteke in 
spletne strani 

Slike in drugi statični objekti Smiselno vstavlja slike iz 
različnih virov 

S pomočjo vstavi slike iz 
različnih medijev 

S pomočjo vstavi sliko S pomočjo vstavi sliko 

Zvok in video Smiselno vstavlja zvok in 
video, tudi lastne izdelave iz 
različnih virov 

S pomočjo vstavi zvok in video 
iz različnih medijev 

S pomočjo vstavi zvok in video  S pomočjo le stežka vstavi 
zvok in video 

 


