
KRITERIJI ELEKTRONSKEGA OCENJEVANJA ZNANJA NA DALJAVO  

S SISTEMOM MOODLE KVIZ ZA BIOLOGIJO 8 V ČASU EPIDEMIJE COVID-19  

Ocena  

10 v kvizu 
Odlično 

(5) 

Učenec: 
- v elektronskih nalogah uporabi znanje v novi situaciji, analizira, povezuje v celoto, 
- obvlada vsa zahtevna znanja, 
- zna samostojno razložiti pojme in procese, poiskati svoje primere in jih zna posredovati preko 
elektronskega kviza, oddaje nalog in drugih oblik dela na daljavo, 
- podatke smiselno vrednoti, pojasni, povzame in posploši in elektronsko posreduje učitelju, 
- zna rešiti zahtevnejšo nalogo in pri tem kritično presoditi smiselnost posameznih podatkov v 
nalogi, 
- samostojno zna povezati teoretično znanje z vsakdanjim življenjem, 
- elektronski kviz reši v najkrajšem možnem času v primerjavi z drugimi, 
- na elektronska vprašanja odgovori prvič pravilno,  
- vprašanj mu ni potrebno popravljati v drugem poskusu. 

9 v kvizu 
Prav dobro 

(4) 

Učenec: 
- obvlada večji del vsebin, 
- snov logično povezuje, 
- za oblikovanje celote potrebuje še drugi poskus reševanja kviza, 
- kviz reši skoraj brez napak, 
- v drugem poskusu reši kviz brez napak, 
- snov smiselno povezuje preko težjih nalog v elektronskem kvizu, 
- zna rešiti elektronske naloge na nivoju uporabe znanja, 
- prepoznava primere iz lastnih izkušenj ter jih zna uporabiti v elektronskih nalogah. 

8 v kvizu 
Dobro 

(3) 

Učenec: 
- v elektronskih nalogah zna primerjati lastnosti opazovanih objektov in pozna definicije, 
- znanje ni popolno, izbira napačne odgovore, piše napačne besede… 
- je dosegel temeljno znanje, 
- pri več poskusih elektronskega preverjanja odpravi večino napak, 
- v elektronskih nalogah prepozna definicije, postopke, 
- na elektronske naloge z minimalnimi standardi odgovori pravilno, 
- reši le naloge z znanimi primeri, ne svojih lastnih. 

6, 7 v kvizu 
Zadostno 

(2) 

Učenec: 
- pozna osnovne pojme in jih zna izbrati v elektronskih izbirnih nalogah, 
- v elektronskih nalogah prepozna naravoslovne objekte in pojave, 
- nekateri elektronski odgovori oz. izbire so pravilni, 
- odgovori na krajša, lažja elektronska vprašanja, 
- znanje ni popolno, izbira mnogo napačnih odgovore v elektronskem kvizu, piše napačne 
besede… 
- tudi v več poskusih elektronskega reševanja ne odpravi napak, 
- preko nalog izbirnega tipa pokaže reproduktivno znanje (naštevanje, prepoznavanje) definicij, 
pojmov, simbolov,… 
- ob pomoči na daljavo učitelja (video konferenca, pogovor v forumu, e-pošti…) uspe odgovoriti 
na naloge minimalnih standardov znanja, 
- je rešil naloge minimalnih standardov znanja določene v učnem načrtu. 

5 ali manjše 
od 5 v kvizu 
 Nezadostno  

(1) 

Učenec: 
- učenec ne reši kviza, 
- učenec ne naloži naloge v spletno učilnico in je ne pošlje naloge po e-pošti, 
- v spletnih nalogah ne prepozna osnovnih pojmov, 
- v elektronskih nalogah si napačno razlaga opažanja,  
- ne dosega minimalnih standardov znanja, določenih v učnem načrtu, 
- kljub več možnostim reševanja kviza mu ne uspe odpraviti napak, 
- kljub pomoči na daljavo učitelja (video konferenca, pogovor v forumu, e-pošti…) ne uspe 
odgovoriti na naloge minimalnih standardov znanja, 
- pozna le drobce učne snovi, uspe mu uganiti kakšno rešitev v elektronskem sistemu 
preverjanja znanja. 
 

 


