
KMEČKO ŽIVLJENJE V 18. STOLETJU – navodila in kriterij za ocenjevanje 

Vživi se v življenje kmeta, ki je živel v 18. stoletju. In kje živiš? Imaš to srečo, da lahko izbiraš. Lahko si 

francoski kmet v času Ludvika XVI. ali kmet v habsburški monarhiji v času Marije Terezije. Za še malo večji 

izziv pa si lahko izbereš, da si angleški kmet, ki se je preselil v Ameriko v času nastanka ZDA.  

Napiši sestavek, v katerem boš opisal svoje življenje. Pri oblikovanju besedila bodi pozoren na sledeče 

elemente, ki so tudi del kriterija za ocenjevanje:  

VSEBINA: 

 V opis moraš smiselno vključiti naslednje podatke in zgodovinska dejstva oziroma značilnosti:  

o Navedi svoje izmišljene osebne podatke – ime in priimek, leto rojstva, državo in kraj 

bivanja. 

o Navedi svojega vladarja in opiši značilnosti njegovega vladanja. 

o Navedi vsaj 2 značilnosti države, v kateri živiš: npr. gospodarski razvoj, finančni 

položaj, družbene sloje oziroma stanove, uvajanje reform oz. razsvetljenskih idej … 

o Opiši svoje življenje – svoj delovni dan, razmere v katerih živiš, katere pravice in 

dolžnosti imaš, opiši svojo družino, življenje tvojih otrok … 

 

KREATIVNOST IN TRUD: 

 Pri oblikovanju besedila bodi čim bolj kreativen oziroma se čim bolj vživi v življenje osebe.  

 Pomagaš si lahko z zvezkom in učbenikom. Poiščeš lahko še kakšen dodaten vir oziroma literaturo, 

ki ga ob koncu besedila tudi navedi: 

Za uporabljene knjige navedi: ime in priimek avtorja, naslov dela, založbo ter kraj in leto izida.  

Za spletne vire navedi: naslov strani oziroma članka, povezavo in datum dostopa. 

JEZIKOVNA PRAVILNOST: 

 Pazi na jezikovno pravilnost in razumljivost besedila.  

 

OBSEG:  

 Dolžina sestavka naj bo vsaj 250 tipkanih besed v Wordu.  

Pri oblikovanju besedila upoštevaj sledeče:  

o velikost pisave 12 pt;  

o slog pisave: Arial, Times New Roman ali Calibri, 

o obojestranska poravnava,  

o razmik med vrsticami naj bo enojni ali 1,5. 

 V primeru, da naloge ne moreš zapisati v računalniški obliki, jo napiši v zvezek in oddaj fotografijo. 

Besedilo naj obsega vsaj eno stran v zvezku. Pazi na čitljivost zapisa.  

 

ROK ODDAJE:  

 Rok oddaje je ponedeljek, 25. 5. 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
KRITERIJ ZA OCENJEVANJE 

 

1. VSEBINA Možne 
točke 

Navedba izmišljenih osebnih podatkov.  2 

Navedba vladarja in opis značilnosti njegovega vladanja. 2 

Opis 2 značilnosti države.  4 

Opis kmečkega življenja. 5 

Dodatne značilnosti države ali zanimivosti iz življenja kmeta. 2 

  

2. KREATIVNOST IN TRUD  

Besedilo izkazuje veliko kreativnosti in vloženega truda. 6 

Idejno originalen izdelek, dokazuje nekaj kreativnosti. 4 

Idejno neoriginalen izdelek, kreativnost je delno razvidna. 2 

Kreativnost ni razvidna. 0 

3. JEZIKOVNA PRAVILNOST  

Bogato besedišče, v besedilu ni očitnih napak (velika začetnica, 
ločila, zapis besed). 

4 

V besedilu so manjše napake (velika začetnica, ločila, zapis besed). 3 

Izražanje je okorno in slabše razumljivo, vsebuje tudi slovnične in 
pravopisne napake. 

1 

Veliko slovničnih in pravopisnih napak. Slabo razumljivo besedilo. 0 

4. OBSEG  

Je v skladu z zahtevami. 3 

Delno odstopa od zahtev (do 50 besed manj od zahtev). 2 

Odstopa od zahtev (do 100 besed manj od zahtev). 1 

Bistveno odstopa od zahtev (več kot 100 besed manj od zahtev). 0 

5. ROK ODDAJE  

Pravočasna oddaja naloge. 2 

SKUPNO ŠTEVILO TOČK 30 

 
 Če učenec naloge ne odda najkasneje v dveh dneh po dogovorjenem roku, se njegovo poznavanje 

teme oceni z ustnim ocenjevanjem znanja. 
 

 Če pri oddani nalogi obstaja sum, da učenec ni avtor izdelka oziroma sta nalogi dveh učencev 
(skoraj) enaki, se nalogi ne ocenita, znanje obeh učencev pa se oceni z ustnim ocenjevanjem 
znanja.  
 
 

 TOČKOVNIK:   
 

ŠTEVILO TOČK OCENA 

30 – 27 odlično (5) 

26 – 24 prav dobro (4) 

23 – 20 dobro (3) 

19 – 15 zadostno (2) 

manj kot 15 nezadostno (1) 
 

 


