
 
KRITERIJI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA NA DALJAVO 

AKTIV ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE 

 
 

1. Preverjanje in ocenjevanje znanja v času pouka na daljavo 

 

- Zaradi pouka na daljavo so možna odstopanja od prvotnega načrta ocenjevanja znanja. 

V dogovoru z učiteljem/učiteljico se dopušča manjše število pridobljenih ocen v 1. 

ocenjevalnem obdobju (od prvotno načrtovanih). Možne so tudi spremembe v načinu 

in obliki preverjanja in ocenjevanja znanja. 

- Število pridobljenih ocen - V dogovoru z učiteljem/učiteljico lahko dijak pridobi le eno 

oceno v 1. ocenjevalnem obdobju, sicer praviloma vsaj dve oceni.  

- Oblike in načini preverjanja in ocenjevanja znanja - Znanje preverjamo in ocenjujemo 

pisno (daljši in krajši pisni sestavek, kontrolne naloge, ki vsebujejo naloge iz poznavanja 

in rabe jezika, bralnega razumevanja, …) in ustno (ustno spraševanje snovi, razgovor o 

temah, igra vlog, govorni nastop s predstavitvijo ali govorni nastop v obliki video 

predstavitve…). Možna je tudi ocena iz dela na daljavo, ki lahko nadomesti pisno 

oceno.  

- Če dijak ne pridobi ustne ocene v terminu, ki mu je bil določen za ustno oceno na 

daljavo, ali morebitnega pisnega izdelka ne odda do dogovorjenega datuma, lahko 

ostane neocenjen. 

- Če se epidemiološke razmere izboljšajo in se vrnemo v šolo še v tem koledarskem letu, 

se lahko v dogovoru z učiteljem/učiteljico in dijaki določijo novi datumi pisnega 

preverjanja znanja v prvem ocenjevalnem obdobju. 

 

2. Kriteriji pisnega in ustnega ocenjevanja 

Kriteriji, opisniki in meje za ocene ostajajo nespremenjeni v času pouka na daljavo. 

Ocenjuje se v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah, 

v skladu s šolskimi pravili preverjanja in ocenjevanja znanja, z veljavnim učnim načrtom 

in maturitetnim izpitnim katalogom za angleščino.  

 



 
Okvirne meje za ocene pri pisnem in ustnem ocenjevanju znanja so: 

 

   0%   -  49%   = nezadostno (1)  

   50%  -  61%   = zadostno (2) 

   62%  - 75%    = dobro (3) 

   76%  -  89%    = prav dobro (4) 

   90%  -  100%  = odlično (5) 
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