
Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. 
 
Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in 
Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto , veljavnim učnim načrtom in maturitetnim 
katalogom za predmet LIKOVNA UMETNOST (LUM) 
 

Predmet je sestavljen iz dveh samostojnih delov in sicer umetnostne zgodovine in likovnega 
snovanja. Dijak pridobi parcialne ocene s področja umetnostne zgodovine in s področja 
likovnega snovanja. Ocene iz umetnostne zgodovine in likovnega snovanja so enakovredne. 

 

1.  Minimalni standardi znanja 

Pri ocenjevanju se upoštevajo standardi določeni z učnim načrtom.  
 

2.  Pogoji za pozitivno oceno ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja  

- Dijak pridobi pozitivno oceno, če ima  pozitivne  pisne in ustne ocene, pozitivne  ocene 
vseh likovnih izdelkov in izdelano likovno mapo ter oceno iz referata ali seminarske 
naloge, če je to določeno v posameznem ocenjevalnem obdobju.  

- Pozitivno oceno izračunamo z upoštevanjem vseh v redovalnico vpisanih ocen in 
izračunamo povprečno oceno iz obeh delov posebej, ki mora biti višja kot 1,5. 

- O kriterijih in načinu ocenjevanja so dijaki obveščeni ob začetku šolskega leta in  tudi 

sproti ob ustnem in pisnem  preverjanju znanja. 

 
3.  Pogoji  za pozitivno oceno ob koncu pouka 

- Dijake seznanimo s kriteriji oblikovanja skupne ocene (zaključno oceno predmeta 
izračunamo z upoštevanjem vseh v redovalnico vpisanih ocen in izračunamo povprečno 
oceno iz obeh delov posebej in mora biti višja kot 1,5). 

- Dijaki so opozorjeni, da naj se trudijo doseči čim bolj enotne ocene pri obeh delih. 

- Če je ena ocena od obeh delov negativna, je tudi končna ocena negativna. 

- V kolikor je dosežena negativna ocena pri enem delu, se opravlja popravni izpit samo iz 
tistega dela. 

- Če je dijak med oceno, se upošteva njegovo sprotno delo (prinašanje potrebščin, 
sodelovanje med poukom, opravljanje domačih nalog). 

 
4. in 5.  Načini pridobivanja ocen in kriteriji ocenjevanja 
Dijak pridobi najmanj eno oceno iz pisnega ocenjevanja znanja, najmanj eno iz ustnega  
ocenjevanja znanja ter oceno iz referata ali seminarske naloge. 
 
Pisno ocenjevanje znanja: 
Dijaki pridobijo najmanj eno oceno iz pisnega ocenjevanja v šolskem letu z nalogami 
objektivnega tipa.  
 
Kriteriji ocenjevanja so: 
od  0% - 49% negativno 



od 50% - 63% zadostno 
od 64% - 78% dobro 
od 79% - 88% prav dobro 
od 89% - 100% odlično 
 
Ustno ocenjevanje znanja: 
Dijaki pridobijo najmanj eno oceno iz ustnega ocenjevanja, ki je lahko povezana z 
zagovorom ocene pri ocenjevanju likovnega izdelka (likovno snovanje) v šolskem letu.  
 
Vsak učenec pri posameznem spraševanju dobi 3 vprašanja, ki zahtevajo različne ravni 
znanja. Ravni znanja (po Bloomu) se stopnjujejo, če učenec uspešno odgovarja na nižjih 
ravneh: 
1. vprašanje na nivoju znanja: 
 - poznavanja in reprodukcija dejstev, poznavanje in besedna obrazložitev pojmov; 
2. vprašanje na nivoju razumevanja in uporabe znanj:  
- interpretacija in predstavitev s primerjavo, razlago, analizo problema in sintezo že znanih 
primerov, 
- uporaba informacij in znanja pri analizi in sintezi določenega likovnega dela, oz. problema 
in njegovi predstavitvi 
3. vprašanje na nivoju interpretacij in vrednotenja (samostojno reševanje problemov): 
 - uporaba znanja pri drugih (novih) primerih likovnega ustvarjanja ter primerjava in 
vrednotenje le- teh, 
 - vživljanje in zavedanje različnega mišljenja in ustvarjanja v preteklosti, 
 - samostojno, kritično in utemeljeno iskanje in vrednotenje pojavov v likovni umetnosti in 
pri posameznih tipičnih delih in njihovo dokazovanje, 
- povezovanje znanj z drugimi predmeti in življenjem, 
- dijakova aktivnost in prizadevnost. 
 
Alternativno ocenjevanje 
Ocenjujemo tudi referate in druge oblike sodelovanja (strukturirano poročilo iz ogleda 
razstave v galeriji, domače vaje… ) in sicer: 
- samoiniciativnost pri izbiri teme,  
- predstavitev teme: poznavanje, izbor (slikovno gradivo, plakat, viri) in način predstavitve 
(prosojnice, plakat, druge oblike), nastop (samostojnost interpretacije), 
- analiza, predstavitev in interpretacija informacij, korelacija z drugimi področji, 
- lastno mišljenje in vrednotenje, 
- domače vaje se ocenjujejo s točkami (največ 2 točki), ki se ob končani peti vaji ocenijo s 
kriterijem: 0 – 4 = nezadostno 1, 4,5 – 5,5 = zadostno 2,  6 – 7 = dobro 3, 7,5 – 8,5 = prav 
dobro 4 in 9 – 10 = odlično 5 
 
Ocenjevanje likovnih izdelkov: 
Tudi likovni izdelki se ocenjuje z oceno od nezadostne do odlične. Več likovnih nalog skupaj 
lahko  tvori oceno ali pa je lahko ena likovna naloga ocenjena z več ocenami. 
 
Kriteriji ocenjevanja: 

 Nezadostno 
1 

Zadostno 2  Dobro 3 Prav dobro 
4 

Odlično 5 



Ustreznost 
izdelka 
likovni 
nalogi 

Ni občutil 
likovnega 
problema,  
Izdelek ne 
ustreza 
likovni nalogi 

Rahlo 
začuten 
likovni 
problem, 
izdelek se 
samo v 
detajlih 
dotika 
likovne 
naloge 

Dobro 
zapažen 
likovni 
problem 

Doživet 
likovni 
problem 

Izdelek 
doživet, 
povsem v 
skladu z 
likovno 
nalogo 

Kreativnost, 
ustvarjalnost 

Ni novih 
rešitev, 
izrazito 
neizvirno, 
stare 
interpretacije 
majhna 
stopnja 
izvirnosti - 
originalnosti 

Poskus 
iskanja novih 
poti, v delu 
je zaslediti 
novo 
vsebino, 
monotona 
izvedba, 
opazno 
iskanje novih 
izraznih poti 
tako pri 
likovnih 
izraznih 
sredstvih kot 
pri delovnih 
postopkih, 
zadostno 
zapažen 
likovni 
problem 

Zanimivo, 
vsebinsko 
dovolj 
novosti, 
iskanje novih 
poti, znaki 
opuščanja 
starih 
šablonskih in 
stereotipnih 
interpretacij 

Najdene 
nove izrazne 
poti 
predvsem 
pri delovnih 
postopkih in 
skoraj 
popolnemu 
popuščanju 
starih 
shematičnih 
šablonskih 
interpretacij, 
poiskane so 
nove 
kombinacije 

Povsod je 
možno 
razbrati nove 
poti, ki so 
prilagojene 
likovnim 
izraznim 
sredstvom in 
likovni 
tehniki, 
izrazito 
izvirno in 
polno likovnih 
domislic, 
ustvarjalna 
percepcija kar 
najbolje 
dosežena, 
kombinirano 
na nov način 

Tehnična 
izvedba 

Ne 
poznavanje 
tehnike in 
vrste likovne 
panoge 

Slabo 
poznavanje 
likovne 
tehnike, v 
detajlih 
neprimerna 
izvedba,  

Poznavanje 
likovne 
tehnike in 
likovnih 
izrazil 

Dobro 
poznavanje 
likovne 
tehnike in 
primerna 
uporabnost, 
iskanje novih 
možnosti 

Tehnična 
izvedba je v 
popolnosti 
izpeljana 

Prizadevnost Ležernost, 
nedokončani 
izdelki,  
površnost 

dijak ni 
aktiven, 
nalogo 
dokonča 
samo z 
veliko mero 
prigovarjanja 

Prizadevnost 
primerna, 
redko 
potrebna 
pomoč, dijak 
se trudi, je 
vztrajen in 
dosleden 

Prizadevnost 
je na vseh 
nivojih 
ustrezna , 
vestno, 
dosledno in 
natančno 
izdela 

Popolnoma 
samostojno 
izdela likovno 
nalogo z 
veliko mero 
prizadevnosti, 
dijak izdela 



in spodbude, 
ni dosleden 

likovno 
nalogo 

več likovnih 
izdelkov  

 

Z bolj natančnimi kriteriji, ki izhajajo iz likovne naloge, so dijaki seznanjeni ob prevzemu 
naloge, z splošnimi kriteriji pa na začetku šolskega leta. 

Če dijak pri pouku nikoli ne dela, potem pa prinese od doma izdelek k ocenjevanju, ga 
profesor ni dolžan oceniti in ga lahko zavrne. Dijak mora izdelati nov izdelek z novim 
motivom. 

Dijaki lahko pri ocenjevanju izdelkov aktivno sodelujejo s pripombami in razlago svojega 
dela, saj to razvija njihov občutek za dojemanje likovnega dela. 

Ustne ocene dijaki pri predmetu pridobijo z zagovorom likovne naloge in je del ocene 
pridobljene skupaj z likovnim izdelkom.  

Dijak pri vsaj eni likovni nalogi doda kratek zapis o procesu nastajanja likovnega izdelka. V 
njem ovrednoti povezavo med namenom, načrtovanimi likovno-teoretičnimi prvinami in 
načeli ter likovno izvedbo (samorefleksija), kar učitelj upošteva pri vrednotenju. 

Ocenjuje se dijakova celostna dejavnost (proces), katere izraz so izdelki (produkti), v 
posameznih primerih pa lahko tudi dijakova skicirka, s katero zajamemo tudi proces 
ustvarjanja. Učitelj lahko vrednoti skicirko v pogovoru/konzultaciji z dijakom. Učitelj 
spremlja in vrednoti razvoj dijakovih idej v skicirki individualno in sproti. Ocenjevanje 
skicirke je napovedano. 

Dijak doseže minimalne standarde znanja, če ima pridobljene ocene vseh likovnih izdelkov 
in izdelano likovno mapo ter doseže minimalne standarde, ki so priložene pripravi.  

 
6.  Preverjanje znanja 

 

Znanje preverjamo sproti (domače naloge, skice, vaje, strukturirano poročilo iz razstav, 
razumevanje pojmov in dosežene rezultate pri praktični izvedbi likovne naloge ...).  
 
Ustno preverjamo razumevanje, znanje definicij, interpretacijo in analizo  likovnih del. 
  
Pisno preverjanje znanja je pred vsakim pisnim ocenjevanjem, kjer se seznani tudi s tipi 
pisnih nalog. 

 
 
7.  Odstopanja 
Zaradi individualnih posebnosti dijaka oz. drugih opravičljivih razlogov je možno odstopanje 
od navedenih pravil. 
 
8.  Opravljanje popravnega izpita  



Popravni izpit opravlja dijak, ki ima ob zaključku pouka zaključeno nezadostno oceno pri 
likovnem snovanju ali pri umetnostni zgodovini. 
 
8.1 Način opravljanja 
Pri umetnostni zgodovini je pisni izpit in se piše 60 min. 

Pri likovnem snovanju dijak izdela en likovni izdelek in ga zagovarja. Zbrati je možno 80 % 

točk. 20% točk pridobi z likovnimi izdelki, ki jih prinese na izpit. 

8.2  Ocenjevanje 
Ocena pri umetnostni zgodovini in likovnem snovanju se določi glede na kriterij, ki je 
opredeljen pod točko 4 teh pravil.  
 
9.  Opravljanje predmetnega izpita 
Predmetni izpit opravlja dijak, ki hitreje napreduje ali izboljšuje zaključno oceno. 
 
9.1 Način opravljanja 
Pri umetnostni zgodovini je pisni izpit in se piše 60 min. 
Pri likovnem snovanju dijak izdela en  likovni izdelek in ga zagovarja. Zbrati je možno 80 % 
točk. 20% točk pridobi z likovnimi izdelki , ki jih prinese na izpit. 
 
9.2  Ocenjevanje 
Ocena se določi glede na kriterij, ki je opredeljen pod točko 4 teh pravil. Pri likovnem 

snovanju se določi ocena na podlagi vseh točk pridobljenih pri izdelanih likovnih izdelkih. 

 

10.  Opravljanje dopolnilnega izpita 
Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka ni bil ocenjen. 
 
10.1 Način opravljanja 
Izpit se opravlja iz obeh delov. 

Pri umetnostni zgodovini je pisni izpit in se piše 60 min. Zbrati je možno 50 točk 

Pri likovnem snovanju prinese na izpit 5 likovnih del in jih zagovarja. Likovne naloge, 

tehnike, motiv so določeni predhodno. Zbrati je možno 50 točk. 

10.2  Ocenjevanje 
Ocena se določi glede na kriterij, ki je opredeljen pod točko 4 teh pravil. Pri likovnem 
snovanju se določi ocena na podlagi vseh točk pridobljenih pri izdelanih likovnih izdelkih. 
 
11. Preverjanje in ocenjevanje znanja pri delu na daljavo  
 
11.1  Preverjanje znanja na daljavo in povratna informacija  

Preverjanje znanja  izvajamo na različne načine (npr. interaktivne naloge, exam.net, kvizi, 

oddaja nalog v spletni učilnici, učni listi, ustno). Znanje preverjamo na začetku učne ure ter 

redno vsakih 14 dni in / ali ob koncu posameznega sklopa snovi. Povratne informacije dijaki 

dobijo v komentarjih oddanih nalog v spletni učilnici, po elektronski pošti ali na ZOOM uri 

npr. ob pregledovanju učnih listov ali pri interaktivnih nalogah. 



11.2 Načini pridobivanja ocen na daljavo 

V primeru dela na daljavo ni pisnega ocenjevanja znanja.  

Dijaki bodo v času dela na daljavo pridobili oceno iz likovnih izdelkov: iz sklopa risanje 

(linearna perspektiva z vključeno tonsko modelacijo, zračno perspektivo in renesanso), iz 

sklopa slikanja (kolaž in moderna umetnost), iz sklopa vizualne komunikacije in sodobni 

mediji (sodobna umetnost) in iz sklopa kiparstvo ( oblikovna načela in antična umetnost, 

razčlenitev likovnega dela). Kriteriji so določeni pod točko 4. in 5.  

Ocenjevalo se bo tudi sprotno delo dijakov, opisano pod točko 4 in 5, alternativno 

ocenjevanje. 

V primeru, da dijak v času pouka na daljavo ne opravi določenih obveznosti, ki se ocenjujejo, 

je neocenjen. 

 

11.3  Prilagojeni kriteriji za ocenjevanje znanja pri poučevanju na daljavo  

11.3.1 Prilagoditev kriterijev 

Kriteriji se ne spremenijo.  

O kriterijih in načinu ocenjevanja so dijaki obveščeni ob začetku šolskega leta in tudi sproti 

ob ustnem ocenjevanju in ocenjevanju drugih oblik (likovni izdelki in alternativno 

ocenjevanje). 

11.3.2 Potrebno število ocen 

Dijaki pridobijo najmanj 2 oceni iz likovnih izdelkov z upoštevanjem kriterijev za vsako 

likovno nalogo posebej.  

 


