
  

MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA  

Letna ocena je sestavljena iz štirih ocenjevalnih področij:  

1) delo med letom (pripravljenost na urah, obvladovanje instrumenta) in  

2) predelana snov (tehnična in glasbena težavnost programa) – 25% letne ocene;  

3) nastopi (tehnična izvedba, interpretacija, prikaz muzikalnosti) – 25% letne ocene;  

4) izvedba zaključne snovi (glej točko 4. standardi znanja in minimalni standardi znanja v 
posodobljenem učnem načrtu – letni izpit za posamezen letnik). Izvedbo zaključne snovi 
opravimo v 2 delih: 1. del ob koncu 1. polletja (lestvice in 1 skladba oz. etuda – glej zapisnik 
sestanka pianistov), 2. del ob koncu šolskega leta (izpitna snov – brez lestvic) - 50% letne 
ocene  

5 (odlično) - dijak je zelo pripravljen na urah, kjer prikaže zelo dobro obvladovanje 
instrumenta in snovi v vseh pogledih. Dijak je predelal celotni letni program, ki je uspešno 
izveden. Dijak odlično tehnično, interpretativno in muzikalno izvede program nastopa. 
Upošteva vse prvine glasbenega teksta in sloga. Dijak prikaže odlično psihološko in telesno 
vzdržljivost ter izvede celotno zaključno snov z veliko zbranostjo.  

4 (prav dobro) - dijak je pripravljen na urah, kjer prikaže večinoma dobro obvladovanje 
instrumenta in snovi v skoraj vseh pogledih. Dijak je predelal večino letnega programa, ki je 
uspešno izveden. Dijak zelo dobro tehnično, interpretativno in muzikalno izvede večino 
programa nastopa. Večino glasbenih oznak pravilno upošteva; dijak prikaže zelo dobro 
psihološko in telesno vzdržljivost, ki mu omogoča, da izvede celotno zaključno snov samo z 
manjšimi spodrsljaji v zbranosti.  

3 (dobro) - dijak je manj pripravljen na urah, kjer prikaže zvečine dobro obvladovanje 
instrumenta in snovi. Dijak je delno predelal letni program, ki je uspešno izveden. Dijak 
dobro tehnično, interpretativno in muzikalno izvede program nastopa. Nekaj glasbenih oznak 
je spregledanih ali nepravilno upoštevanih; dijak prikaže dobro psihološko in telesno 
vzdržljivost za izvedbo celotne zaključne snovi, vendar z nekaj spodrsljaji v zbranosti.  

2 (zadostno) - dijak je občasno pripravljen na urah, ima nekaj slabosti v obvladovanju 
instrumenta in snovi. Dijak je predelal minimalni del letnega programa, ki je manj uspešno 
izveden. Dijakova tehnična, interpretativna in muzikalna izvedba programa sta omejeni. 
Izvedba je manj natančna, precej glasbenih oznak je spregledanih ali nepravilno izvedenih; 
dijakova psihološka in telesna vzdržljivost še zadostuje za izvedbo celotne zaključne snovi, 
vendar se pogosto pojavi pomanjkanje zbranosti.  

1 (nezadostno) - dijak ni pripravljen na urah, v mnogih pogledih ne obvlada dobro svojega 
instrumenta. Dijak ni predelal minimalnega dela letnega programa in ni uspešno izveden. 
Dijak premalo zanesljivo izvede program v tehničnem, interpretativnem in muzikalnem 
smislu. Izvedba je zelo nenatančna, mnogo glasbenih oznak je prezrtih; dijak ne premore 
zadovoljive psihološke in telesne vzdržljivosti, potrebne za izvedbo programa, zbranost je 
nezadostna.  



Dijak mora biti prisoten vsaj 80 odstotkov realiziranih ur pri posameznem predmetu. Učitelj 
lahko določi, da je dijak, ki tega pogoja ne izpolni, neocenjen ne glede na pridobljene ocene. 
Odstotek obvezne prisotnosti dijaka se ugotavlja ob koncu pouka.  

Na dan napovedanega ocenjevanja mora biti dijak navzoč pri vseh urah pouka. V nasprotnem 
primeru ga lahko učitelj ne oceni.  

 


