
                                          
 

 
DELO NA DALJAVO 

Šolsko leto 2019/ 2020 
Razred: 4. b 

Predmet: 
MAT  

Zaporedna št. ure:  
142. 

Datum:  
7. 5. 2020 

Učiteljica: 
Mojca Starešinič 

 
Tema: OCENJEVANJE znanja na daljavo 

Pripomočki: spletni kviz https://forms.gle/Zorbh2VnQVSDCisB7 

Namen učenja: Oceniti znanje – pisno deljenje 

Kriteriji uspešnosti: Uspešen/ uspešna sem, ko:  
 

 natančno preberem navodila in vprašanja, po navodilih rešim naloge v kvizu, račune deljenja 

s podpisovanjem in preizkusom zapišem v zvezek, rezultate vnesem v kviz in ga oddam, 

 pravilno rešim račune pisnega deljenja, pisnega deljenja z ostankom in besedilni nalogi z 

matematičnim problemom, 

 po oddanem kvizu preverim svoj rezultat in počakam na povratno informacijo učiteljice. 

 

Danes te čaka OCENJEVANJE znanja pri MAT. Preden klikneš na kviz in začneš 
z delom, ti svetujem: 

 Odpri okno, prezrači prostor in odpihni tremo daleč stran, tako kot to naredimo v šoli  
 Pripravi si delovni prostor, kjer ne bo ničesar, kar te bi pri delu motilo.  

 Potrebuješ tudi zvezek za MAT. 

 Natančno preberi navodila.  

 V zvezek za MAT napiši naslov Ocenjevanje znanja na daljavo. Nato zapiši številko 

naloge in vsak račun s podpisovanjem in preizkusom izračunaj v zvezek. V kviz vneseš 

samo rezultat računa - številko, ki si jo dobil/a. Odgovorov ne pišeš. 

 Vse naloge, ki so označene z zvezdico so obvezne in jih moraš izpolniti, sicer kviza ne 

boš mogel/ mogla oddati.  

 Ko rešiš vse naloge, pojdi od začetka, preveri svoje odgovore in po potrebi popravi 

napake.  

 Ko si z odgovori zadovoljen/ zadovoljna, klikni na koncu kviza ODDAJ. 

 Na moj elektronski naslov NUJNO pošlji še fotografije računov v zvezku. Točke za 

pravilno rešitev dobiš le, če je v zvezku pravilno s podpisovanjem in preizkusom napisan 

in izračunan račun – glej razlago točkovanja spodaj! 

 Počakaj še na mojo povratno informacijo - po pregledu kviza in pregledu zapisa v zvezku 

ti pošljem rezultat ocenjevanja znanja na elektronski naslov.  

 

Pri delu ti želim veliko uspeha!  

REŠI KVIZ: https://forms.gle/Zorbh2VnQVSDCisB7 

https://forms.gle/Zorbh2VnQVSDCisB7
https://forms.gle/Zorbh2VnQVSDCisB7


                                          
 

Kriteriji ocenjevanja znanja: 

 

Standardi znanj - minimalni standardi znanja so označeni s poudarjenim tiskom 

 pozna in uporablja matematično terminologijo,  
 zanesljivo uporablja računske operacije in računske zakone v množici naravnih števil s 

številom 0, 
 deli z ostankom (v okviru poštevanke)  
 pisno množi in deli z enomestnim številom v množici naravnih števil do 1000, 
 reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja, 
 reši (strukturirani) matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja. 

 

Točkovanje:  

 

1.in 2. naloga štejeta po 1 točko. 

3., 4., 5., 6., 7. 8. in 9. naloga štejejo po 3 točke:  

 - pravilen odgovor v kvizu  - 1 točka, 

 - pravilen zapis in rezultat računa deljenja s podpisovanjem v zvezku – 1 točka, 

 - pravilen zapis preizkusa računa in rezultat – 1 točka. 

 

Točkovnik:                                                                 

100% - 91% = odlično (5)                                          

90% - 80% = prav dobro (4)                                                                                                                         

79% - 65% = dobro (3)                                             

64% - 50% = zadostno (2)                                                                                                                              

49% - 0% = nezadostno (1)     

                               
 

Samovrednotenje: 

Kaj sem se danes naučil/a? Je namen učenja dosežen?  
Sem bil/a uspešna glede na kriterije uspešnosti?  
Kaj lahko naredim, da svoje znanje še izboljšam? 
 
Prosim, sporoči mi po e pošti ali po eAsistentu, če so navodila  
razumljiva. Imaš težave z razumevanjem vsebine? Kje ti lahko pomagam? 
 
Hvala in lep pozdrav, 
učiteljica Mojca 

 

 

 

 


