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MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
AKTIV ZGO/GEO/UME 

 

Pri pouku bomo izvajali preverjanje in ocenjevanje znanja po merilih, ki jih določa Pravilnik o 
ocenjevanju znanja v srednjih šolah na podlagi 41. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, 
št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17 in 6/18 – ZIO-1), 40. člena ter prvega odstavka 
75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 
68/17) in Sklepa o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/21 
(Uradni list RS št, 152/20). 
 
V šolskem letu 2020/21 morajo dijaki pridobiti najmanj 3 ocene (pisno ali ustno) razen pri 
predmetih, ki imajo tedensko 1 uro pouka morajo dijaki pridobiti najmanj dve oceni (pisno ali 
ustno). V šolskem letu mora dijak pridobiti vsaj eno ustno oceno.  
Če dijak ne pridobi potrebnega števila ocen, je ob koncu ocenjevalnega obdobja neocenjen. 
Preverjanje in ocenjevanje znanja lahko poteka ustno (zastavljanje vprašanj ipd.) ali pa pisno 
z uporabo testov, učnih listov, vaj iz delovnega zvezka, različnih nalog, iz dela na daljavo, … 
 

a) Ocenjevanje znanja iz predmetov geografija, zgodovina, ekonomska zgodovina, 
ekonomska geografija in umetnost 

Ustno ocenjevanje: 

 za odlično oceno je potrebno na podlagi osvojene snovi z analizo in sintezo pojasniti 
konkretne probleme; 

 prav dobro oceno dobi dijak, ki samostojno in logično razlaga snov in jo zna tudi 
povezovati; 

 dobro oceno dobi dijak, ki pokaže razumevanje snovi ter zna pridobljeno snov uporabiti za 
reševanje novih problemov; 

 za zadostno oceno je potrebno pravilno oblikovati odgovore, obnoviti podano snov ter 
poznati osnovne pojme in definicije: 

 nezadostno oceno dobi dijak, ki ne pozna snovi, ne odgovarja na vprašanja, ne sodeluje in 
podobno. 

 
Pri ustnem ocenjevanju znanja na daljavo mora imeti dijak vključeno kamero in mikrofon, 
biti mora sam v prostoru, brez učnih pripomočkov, učbenikov in zvezkov. V primeru 
prekinitve internetne povezave, izklopa zvoka ali kamere ali prisotnosti druge osebe v 
prostoru, se dijaka ne oceni. 
 
Dijaki, ki imajo napovedano ustno ocenjevanje znanja, morajo odgovarjati na dogovorjeni 
datum.  
 
Pisno ocenjevanje: 

Datume pisnega ocenjevanja znanja napovemo na začetku šolskega leta oz. konferenčnega 
obdobja, dijake seznanimo z obsegom snovi in merili ocenjevanja, pred vsakim pisnim 
ocenjevanjem znanja izvedemo še preverjanje znanja.  
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Pragovi za ocene pisnih preizkusov znanja so naslednji: 

  0 %–49 % = 1 
50 %–62 % = 2 
63 %–74 % = 3 
75 %–88 % = 4 
89 %–100% = 5 

Prag za pozitivno oceno 50 % lahko profesor po lastni strokovni presoji tudi zniža, vendar za 
največ 5 % in to v prid dijaka. 

Pri vsaki nalogi v testu označimo možno število točk. 

V primeru, da je več kot 40 % dijakov  ocenjenih z nezadostno oceno, se pisno ocenjevanje 
znanja ponavlja; vpišeta se oceni obeh ocenjevanj znanja; obe oceni sta enakovredno 
upoštevani. 

 
Če pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja profesor zaloti dijaka 
pri uporabi nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah predpisanih 
pravil ocenjevanja, ga oceni z negativno oceno. 
 
V primeru, da bo zadnja pridobljena ocena negativna, lahko dijak popravlja oceno. V 
nasprotnem primeru je lahko po presoji učitelja končna ocena znižana. 
 
 
                     Meri Logar, vodja aktiva 


