
 
 

MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
AKTIV NARAVOSLOVJA 

 
Znanje  dijakov se pri pouku spodaj navedenih predmetov v okviru aktiva naravoslovja, 
ocenjuje pisno in ustno. Poleg ustnega in pisnega ocenjevanja znanja, se za doseganje 
standardov znanja in učnih ciljev lahko ocenjuje tudi: laboratorijske vaje, seminarske in druge 
naloge, izdelke oziroma storitve, zagovore in nastope ter druge oblike sodelovanja pri pouku 
in sodelovanja na različnih tekmovanjih, natečajih. V primeru pouka na daljavo se lahko 
ocenjuje tudi sodelovanje dijakov pri opravljanju zadolžitev na daljavo. 
Vsa ocenjevanja znanja se znotraj aktiva naravoslovja ovrednoti upoštevajoč naslednjo 
lestvico ocen:   
 

Odstotki Ocena 

0 %–49 %      Nezadostno (1) 

50 %–62 % Zadostno (2) 

63 %–74 % Dobro (3) 

75 %–88 % Prav dobro (4) 

89 %–90 % Odlično (5) 

 
Pri ustnem in pisnem ocenjevanju znanja na daljavo mora imeti dijak vključeno kamero, biti 
mora sam v prostoru, brez učnih pripomočkov, učbenikov in zvezkov. V primeru prekinitve 
internetne povezave, izklopa zvoka ali kamere, se dijaka ne oceni. 
 
KEMIJA, BIOLOGIJA, NARAVOSLOVJE 
4 ocene/leto 
Pridobivanje ocen z ustnim ocenjevanjem – vsaj 1 ocena in pisnim ocenjevanjem – vsaj 1 
ocena.  
V primeru daljšega pouka v obliki dela na daljavo bomo pridobili vsaj 1 oceno iz sodelovanja 
na daljavo.  
 
ZDRAVSTVENA VZGOJA 
3 ocene/leto 
Pridobivanje ocen s pripravo seminarske naloge iz posredovane vsebine (oddaja v pisni obliki) 
in predstavitev vsebine seminarske naloge – vsaj 1 ocena ter z ustnim ocenjevanjem – vsaj 1 
ocena. 
V primeru pouka v šoli, bomo pridobili oceno tudi s pisnim ocenjevanjem – 1 ocena. 
V primeru daljšega pouka v obliki dela na daljavo bomo pridobili vsaj 1 oceno iz sodelovanja 
na daljavo. 
 
KOMERCIALNO POSLOVANJE 
2 oceni/leto 
Samostojna seminarska naloga v obliki opisa in strokovnega sledenja  ter obravnave 
izbranega izdelka (oddaja v pisni obliki) in zagovor - 2 oceni. 
V primeru daljšega pouka v obliki dela na daljavo bomo pridobili vsaj 1 oceno iz sodelovanja 
na daljavo. 



 
 
POZNAVANJE BLAGA 
2 oceni/leto 
Pridobivanje ocen z ustnim ocenjevanjem – vsaj 1 ocena.  
V primeru daljšega pouka v obliki dela na daljavo bomo pridobili vsaj 1 oceno iz sodelovanja 
na daljavo. 
 
UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO ŽIVILA teorija 
2 oceni/leto 
Pridobivanje ocen z ustnim ocenjevanjem – vsaj 1 ocena.  
V primeru daljšega pouka v obliki dela na daljavo bomo pridobili vsaj 1 oceno iz sodelovanja 
na daljavo. 
 
UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO ŽIVILA praksa 
1 ocena/leto 
Ocena je sestavljena iz samostojne seminarske naloge v obliki obravnave izbranega izdelka 
(oddaja v pisni obliki), predstavitve vsebine seminarske naloge in iz sodelovanja na daljavo. 
 
UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO TEHNIKA 
1 ocena/leto 
Ocena je sestavljena iz samostojne seminarske naloge v obliki obravnave izbranega izdelka 
(oddaja v pisni obliki), predstavitve vsebine seminarske naloge in iz sodelovanja na daljavo. 
 
                                                                                                                   Smiljana Škvarč, vodja aktiva 


