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Ocenjevalni kriteriji za projektno nalogo v 1. letniku 
 

1)  Projektna naloga je v mapi z imenom 
Razred_Pri imek_Projektna in se imenuje 
Projektna naloga.docx 
• ne  (0 t) 
• da (2 t) 

2)  V mapi Razred_Pri imek_Projektna je le 
dokument Projektna naloga.docx,  v ir i  in 
s l ike,   k i  so pr ikazane v projektni  nalogi   
• ne  (0 t) 
• da (2 t) 

3)  Dokument vsebuje 1500 besed vsebine (To 
je uvod, jedro in zakl juček.)Če je besed 
manj kot 1450 se smatra da naloga ni  
dokončana.  
• dokument vsebuje od 1450 in 1500 besed  (0 t) 
• dokument vsebuje 1500 besed in več  (2 t) 

4)  Naslovnica (kot je prikazana v navodil ih)  
• ne vsebuje obveznih elementov  (0 t) 
• vsebuje obvezne elemente (2 t) 

5)  Povzetek 
• ni povzetka ali je slabo napisan (0 t) 
• dobro napisan povzetek  (od 50 do 80 besed)  (2 

t) 
6)  Zgradba dokumenta (naslovnica,  povzetek,  

kazalo vsebine, kazalo  sl ik,  uvod, jedro 
naloge s  vsaj  dvema poglavjema, zakl juček 
(al i  sk lep) ,  seznam virov oz.  l iterature,  
stvarno kazalo)  
• dokument nima zahtevane zgradbe (0 t) 
• dokument ima zahtevano zgradbo (6 t) 

7)  Dokument je brez pravopisnih napak 
(preverjeno s črkovalnikom)  
• dokument vsebuje pravopisne napake  (0 t) 
• dokument ne vsebuje pravopisnih napak  (2 t) 

8)  Pravopisna loči la:  
• pred ločili je presledek ali za ločili ni presledka (0 

t) 
• pred ločili ni presledka in za ločili je presledek (2 

t) 
9)  Kazalo vsebine 

• ni kazala vsebine ali je ročno napisano (0 t) 
• kazalo vsebine je narejeno na predpisan način z 

uporabo slogov   (3 t) 
10)  Kazalo s l ik  

• ni kazala slik (0 t) 
• kazalo slik narejeno na predpisan način z 

uporabo sloga napis  (3 t) 

11)  Števi lo sl ik  
• ne vsebuje slik (0 t) 
• vsebuje od 1 do 5 slik (1 t) 
• vsebuje 6 in več slik (2 t) 

12)  Sl ike:  
• se ne navezujejo na besedilo (0 t) 
• vse slike se navezujejo na besedilo (2 t) 

13)  Obdelava sl ik  -  okvirj i ,  r isanje  
• slike niso obdelana (0 t) 
• vse slike so smiselno obdelane z vrstico Slika ali 

Risanje (3 t) 
14)  Pod sl iko je opis s l ike  

• ni opisa slike (0 t) 
• pod vsako sliko je opis slike narejen na predpisan 

način z uporabo sloga napis  (3 t) 
15)  Kazalo tabel (del  s l ikovnega kazala)  

• ne vsebuje kazala tabel (0 t) 
• kazalo tabel izdelano na predpisan način (2 t) 

16)  Tabela 
• ne vsebuje tabel ali se tabela ne nanaša na 

vsebino  (0 t) 
• vsebuje tabelo, ki se nanaša na vsebino (2 t) 

17)  Oblikovanje tabel  
• tabela ni oblikovana (0 t) 
• tabela je delno oblikovana (besedilo, razdalje 

med stolpci) (1 t) 
• tabela dobro oblikovana (besedilo, razdalje med 

stolpci, razmik pred in za besedilom, spajanje, 
razdruževanje celic) (2 t) 

• tabela zelo lepo oblikovana (poleg prejšnje točke 
vsebuje še oblikovane robove, senčenje celic, 
spojene in razdeljene celice itd.) (3 t) 

18)  Napis nad tabelo  
• ni napisa (0 t) 
• napis nad tabelo je narejen na predpisan način,  

pri vseh vstavljenih tabelah (2 t) 
19)  Oblikovanje besedi la  

• tekst ni oblikovan s slogi  za odstavek  (0 t) 
• celoten tekst, razen izjem, ki so oblikovane z 

drugimi slogi, je oblikovan s slogi  za odstavek  
(8t) 

20)  Slog odstavek_1, odstavek_2, odstavek_3 
• ni sloga za odstavek (0 t) 
• je en slog  za odstavek  (1 t) 
•  dva različna sloga za odstavek (2 t) 
•  trije različni slogi za odstavek (3 t) 
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21)  Oblika slogov odstavek_1, odstavek_2, 
odstavek_3, … 
• slogi za odstavek niso pravilno oblikovani    (0 t) 
• slogi za odstavek so pravilno oblikovani (4 t) 

22)  Smiselna uporaba razl ičnih slogov za 
odstavek 
• slogi za odstavek niso smiselno uporabljeni (0 t) 
• slogi za odstavek so smiselno uporabljeni (3 t) 

23)  Robovi 
• niso med 2 in 3 cm (0 t) 
• so med 2 in 3 cm oz. so narejeni tako, da 

oblikovno dopolnjujejo besedilo  (2 t) 
24)  Poglavja  

• vsako glavno poglavje se ne začne na svoji strani 
(0 t) 

• pred vsakim poglavjem je prelom odseka (3 t) 
25)  Slog za naslove Glavni  

• ni sloga za glavni naslov (0 t) 
• je slog za glavni (3 t) 

26)  Oblika sloga Glavni  
• ni pravilno oblikovan (0 t) 
• je pravilno oblikovan (2 t) 

27)  Slog za podnaslove Podn 
• ni sloga za podnaslove (0 t) 
• je slog za podnaslove (3 t) 

28)  Oblika sloga Podn 
• ni pravilno oblikovan (0 t) 
• je pravilno oblikovan (2 t) 

29)  Med naslovi  in besedilom ni praznih vrst ic  
(prostor je narejen s s logom). 
• so prazne vrstice (0 t) 
• ni praznih vrstic (2 t) 

30)  Slog naštevanje_1, naštevanje_2, 
naštevanje_3 
• ni slogov za naštevanje (0 t) 
• en slog za naštevanje (1 t)  
• dva sloga za naštevanje (2 t) 
• trije slogi za naštevanje dva z vrstičnimi oznakami 

in eden s številkami (3 t) 
31)  Stvarno kazalo z 20 gesl i  

• ni stvarnega kazala (0 t) 
• je stvarno kazalo (3 t) 

32)  Seznam virov 
• ni navedenih virov (0 t) 
• viri so pomanjkljivo navedeni ali jih je manj kot 3-

je (1 t) 
• viri so pravilno navedeni in so najmanj trije (3 t) 

33)  Glava 
• ni glave (0 t) 
• na prvi strani ni glave, vsak odsek ima svojo glavo 

(4 t) 
34)  Noga 

• ni noge (0 t) 
• v nogi je številka strani (na prvi strani ni št. 

strani) (1 t) 
• v nogi je poleg številke strani še… (2 t) 

35)  Stolpc i  
• dokument ne vsebuje stolpcev (0t) 
•  dokument vsebuje stolpce (2t)  

36)  Prazen prostor  
• dokument vsebuje nepotreben prazen prostor 

(0t)  
• dokument ne vsebuje nepotrebnega praznega 

prostora (2t) 
37)  Sprotne al i  končne opombe  

• dokument ne vsebuje sprotnih ali končnih 
opomb (0t) 

• dokument vsebuje sprotne ali končne opombe, 
najmanj na treh straneh (3t)  

38)  Vsebina naloge (urejena v skladu s 
kazalom) 
• se ne ujema z navodil i  (0 t)  
• se delno ujema z navodil i  (2  t)  
• se večinoma ujema z navodil i  (4 t)  
• se v celoti  ujema z navodil i  (8 t)  

39)  Sprotno delo:  
Če sprotnega dela ni,  je naloga ocenjena 
negat ivno. Dijak mora v tem primeru 
izdelati  novo nalogo z novo temo. 
• minimalno sprotno delo (2 t)  
• občasno sprotno delo (4 t)  
• redno sprotno delo (8 t)  

40)  Dodatno 
• vse strani niso pokončne (1 t)  
• sl ika v glavi  (1 t)  
• vodni ž ig (1 t)  
• izdelani posebni s logi  (1 t)  
• graf (1t)  
• …..  
• …..  
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Datum oddaje projektne naloge: 26. maj 2015 
 
Naloga naj vsebuje 1300 besed (uvod, jedro, zaključek, ostalo ne štejemo).  Če naloga 
vsebuje manj kot 1250 besed se smatra da ni dokončana in je ocenjena negativno.  
 
Naloga mora bit i  v mapi Razred_Priimek_Projektna (npr. 1a_Novak_Projektna) z imenom 
Projektna naloga.docx 
 
Pregledane bodo le naloge, ki  so v mapi  Razred_Priimek_Projektna_naloga! Če vaše mape 
s pripadajočo vsebino ne bo v mapi Razred_Priimek_Projektna, se predvideva, da naloga ni  
izdelana in neizdelana naloga je ocenjena negativno. 
 
Dijaki,  ki  so na ta dan opravičeno odsotni oddajo nalogo prvi a l i  najkasneje drugi dan po 
prihodu v šolo.  
 
Če naloga ni ocenjena  pozit ivno, imate en teden časa, da popravite to nalogo. Negativna 
ocena pa se vpiše. Če je vaša naloga tudi v drugo ocenjena negativno, imate informatiko 
ob koncu pouka zaključeno 1.   
 
Prepisane naloge ali  naloge, ki  j ih  niste izdelali  samostojno v šol i ,  se oceni jo negativno. V 
tem primeru dobite novo temo in začnete nalogo izdelovati  od začetka, v svojem prostem 
času v šol i .  
 
Nalogo morate v celoti  izdelati  v šol i .  Prepovedano je prinašati  datoteke na USB ključih in  
drugih medij ih v šolo. Izjema so sl ike in deli  teksta, ki  ste si  j ih pripravi l i  doma. Te si  lahko 
pošljete v šolo po elektronski pošti  
 


