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Pri pouku  ocenjujemo znanje v skladu z učnim načrtom, Pravilnikom o ocenjevanju znanja v 

srednjih šolah in šolskimi pravili. 

 

OCENJEVANJE ZNANJA 

 

Načini ocenjevanja: 

 

Vrsta ocene  Število ocen 

Pisno 2 oceni 

Ustno najmanj 1 ocena 

Referati, seminarske 

naloge, lab. vaje,domače 

naloge, poročila, plakati, 

zapiski 

2 oceni 

 

 
 

PISNO OCENJEVANJE ZNANJA 

 

V šolskem letu dijaki pišejo v vsakem ocenjevalnem obdobju po eno kontrolno nalogo.   

Kontrolne naloge so napovedane na začetku konferenčnega obdobja in so vpisane v e-

Asistentu. Dovoljeni pripomočki so: permanentno pisalo. 

Kontrolna naloga zajema učne cilje, ki se nanašajo na  predelano snov, ki je tudi utrjena in 

preverjena. 

   

 

USTNO OCENJEVANJE ZNANJA 

 

Vsak dijak je ustno vprašan najmanj enkrat letno. Spraševanje je nenapovedano. 

O oceni je obveščen sproti. Pri ustnem ocenjevanju se ocenjujejo tudi znanja in veščine, ki jih 

dijak pridobi med laboratorijskimi vajami in drugim organiziranim delom. 

 

 

OCENJEVANJE REFERATOV 

 

Učitelj lahko ponudi dijakom izdelavo referata, seminarske naloge ali plakata, kar pa ni 

obvezno. Tako pridobljena ocena   ne more služiti za popravljanje negativnih ocen. 

 

POPRAVLJANJE OCEN 

 

Dijak, ki je pri pisnem ocenjevanju izostal, popravlja oceno kontrolne naloge v terminu, ki ga 

določi učitelj. Ta termin velja tudi za popravljanje ocen oz. pridobivanje ocen pri tistih, ki so 



pri prvem ocenjevanju pisali negativno. Ocene vseh pisnih ocenjevanj se vpišejo v 

redovalnico.  

 

 

 

 

ZAKLJUČEVANJE OCEN 

 

Dijak mora pridobiti dve pisni oceni (po eno v vsakem ocenjevalnem obdobju). Zaključna 

ocena se oblikuje na podlagi vseh ocen, ki so v redovalnici. Vse ocene v redovalnici so 

enakovredne.  

 

IZPITI 

 

Izpit je sestavljen iz ustnega dela.  

Na ustnem izpitu izbere dijak listek s tremi vprašanji. Na ustnem izpitu je pet listkov več kot 

je kandidatov. Dijak ima 15 minut priprave na izpit. Ustni del traja 15 min.  

 

KRITERIJI OCENJEVANJA 

 

Kriteriji pisnega ocenjevanja: 

 

 50% - 62 %     zadostno (2) 

 63% - 74%      dobro (3) 

             75% - 89  %    prav dobro (4)  

             90%-100%      odlično (5) 

 

Lestvica se lahko preštevilči v primeru, če kakšne naloge ne reši nihče v razredu. 

Pisnemu ocenjevanju sledi analiza pisnega izdelka. 

Pisna ocena je obvezna v vsaki konferenci.  

 

 

Kriteriji ustnega ocenjevanja: 

 

      Odlično (5):        znanje je temeljito, ga zna uporabiti na primerih, kar se kaže pri    

                                  reševanju nalog, obvlada analizo in sintezo in tudi ustrezno vrednoti   

                                  podatke. 

       Prav dobro (4):  znanje temeljito, ga zna uporabiti na primerih ter obvlada analizo in    

                                  sintezo 

       Dobro  (3):         ima osnovno znanje in zna reševati probleme na ravni uporabe in delno  

                                  analize in sinteze 

       Zadostno (2):     ima osnovno znanje, ki ga uporabi pri reševanju enostavnih nalog 

       Nezadostno(1):  nima osnovnega znanja, uporabe znanja ni      

 

 

 

 

 

 

 



Kriteriji ocenjevanja seminarskih nalog in referatov 

 

ODLIČNO 

 Na zanimiv in aktualen način pripravi temo, jo predstavi v razredu tako, da 

pritegne zanimanje sošolcev. 

 Jasno se izraža, razume pojme, pravilno jih uporablja. 

 Pri predstavitvi ne uporablja napisanega teksta. 

 Uspešno odgovarja na zastavljena vprašanja sošolcev in/ali učitelja. 

PRAV DOBRO 

 Zahtevnosti kot za oceno odlično le, da pri predstavitvi naredi nekaj nebistvenih 

napak ( napačno se izrazi, vendar razume pojme). 

 Na zastavljena vprašanja bolj ali manj uspešno odgovarja. 

DOBRO 

 Pri predstavitvi si pomaga z zapiski. 

 Pojme pozna, vendar jih popolnoma ne razume. 

 Na vprašanja ne zna odgovoriti, ponavlja že povedano, pomaga si z zapiski. 

ZADOSTNO 

 Pripravi le poročilo. 

 Pojme, ki jih uporablja, ne razume. 

 Bere iz zapiskov. 

 

 

 

Datum: 3.7.2015                                                                                       Učiteljica biologije: 

Franja Levstik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


