
KRITERIJI OCENJEVANJA 
 

NALOGA KRITERIJ USPEŠNOSTI 
ŠT. 
TOČK 

PRVA 
NALOGA 

1. Zaženi željeni spletni brskalnik. 
2. S pomočjo interneta poišči, kdo je ameriški računalničar in poslovnež Steve Paul Jobs. 
3. Osebne podatke, življenjepis in priznanja, ki jih najdeš na Wikipediji, kopiraj v Word. 
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1. Prilepljeno besedilo o Stevu Paulu Jobsu oblikuj tako, da bo celotno besedilo 
napisano v isti pisavi, isti velikosti in isti barvi.  

2. Besedilo ne sme vsebovati nadpisanih številk, črt in oglatih oklepajev. 
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1. Na spletu poišči sliko Steva Paula Jobsa, ki vsebuje tudi logotip njegovega podjetja 
Apple (odgriznjeno jabolko). 

2. Sliko prilepi med prej oblikovano besedilo. Besedilo naj obliva sliko. Sliko toliko 
zmanjšaj, da bo v celoti med besedilom. 
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1. Na sliko v jabolko napiši besedo APPLE. 3 

1. Besedo APPLE tako oblikuj, da ne bo imela barvne podlage, da ne bo imela obrobe in 
bo take barve in velikosti, da bo lahko berljiva. 
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DRUGA 
NALOGA 

1. V spletnem brskalniku si natančno oglej slike, ki jih brskalnik najde, ko v polje za 
iskanje vpišeš geslo OSTANI DOMA. 

2. S pomočjo oblik (najdeš jih preko zavihka vstavi), črk preko tipkovnice in slik iz spleta 
samostojno izdelaj oglas na temo OSTANI DOMA. Oglas naj vsebuje vsaj eno obliko, 
besedilo in sliko.  

10 

TRETJA 
NALOGA 

1. S pomočjo tabele izdelaj tedenski urnik pouka na daljavo.  
2. Tabela naj vsebuje tri spojene celice, tri različne barve in sloge obrob ter dve barvi 

senčenja celic. 
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ČETRTA 
NALOGA 

1. Vrstične oznake najdeš v pisavi Webdings ali Wingdings. 
2. Prvi nivo ima velikost vrstične oznake 16 pik, drugi nivo 15 pik, tretji nivo pa 14 pik. 
3. Uporabi iste barve vrstičnih oznak, kot jih vidiš na sliki. 
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PETA 
NALOGA 

1. Na spletu poišči pomen besede SNTNTN. 
2. V Word prilepi razlago te besede. 
3. Prilepljeno besedilo naj bo napisano v pisavi Tahoma, velikosti 15, modre barve. 
4. Pod besedilo prilepi sliko predmeta, ki mu pravimo sntntn. 
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SKUPNO ŠTEVILO MOŽNIH TOČK 50 

 

TOČKOVNIK 

ŠT. TOČK OCENA 

0 – 22 nezadostno (1) 

23 – 29  zadostno (2) 
30 – 36 dobro (3) 

37 – 43 prav dobro (4) 
44 – 50  odlično (5) 
 

 

 DODATNE MOŽNE TOČKE – skupaj 5 točk za vse spodnje naloge 

1. Na spletu poišči, kaj pomenita besedi HARDWARE in SOFTWARE in to zapiši v urejevalnik besedil WORD. 
2. Poišči kaj pomeni kratica WWW in to zapiši v urejevalnik WORD. 
3. V iskalnik GOOGLE zapiši besedi KORONA VIRUS. V urejevalnik besedil zapiši, koliko spletnih strani s tema 

besedama najde iskalnik GOOGLE. 
 
 
 
 
 

 


