
Dopolnjen načrt ocenjevanja znanja pri KEMIJI  
za šolsko leto 2019/2020 

 
Dopolnitev načrta ocenjevanja znanja zaradi preprečevanja širjenja bolezni COVID-19 

Dijak mora v 2. ocenjevalnem obdobju pridobiti najmanj eno pozitivno oceno. 

Dijak, ki je bil v 1.ocenjevalnem obdobju negativen oz. neocenjen, mora ocenjevalno obdobje 

popraviti. 

Možni načini ocenjevanja so: ustno ocenjevanje, pisno ocenjevanje, projektno delo, sprotno delo 

dijakov. 

Dijakom se zagotovi možnost popravljanja in izboljševanja ocen na osnovi dogovora z učiteljem. 

 

1. Pisno ocenjevanje znanja 
 

Dijak 1., 2. in 3. letnika (splošni in športni oddelek) mora v šolskem letu pridobiti tri pisne 
ocene, dijak 1. in 2. letnika umetniškega oddelka pa dve  pisni oceni.  
 
Dijak 4. letnika (IKEM) mora pridobiti štiri pisne ocene.  
 
Roke za pisno ocenjevanje znanja določi učitelj v dogovoru z dijaki najpozneje štirinajst dni po 
začetku prvega ocenjevalnega obdobja. 
 
Če je dijak odsoten na dan pisnega ocenjevanja, lahko aktiv/učitelj določi nov datum in uro 
naknadnega pisnega ocenjevanja izven pouka. 
                                                   
Kriterij pisnega ocenjevanja:  0 % - 49 % ……… nzd(1) 

                                                        50 % - 59% …….. zd(2) 
                                                        60 % -79 % …….. db(3) 
                                                        80 %- 89 % …….. pdb(4) 
                                                        90 % - 100 % ….. odl(5) 
 

2. Ustno ocenjevanje 
 
Dijak lahko pridobi v šolskem letu več ustnih ocen, obvezno pa mora pridobiti vsaj eno ustno 
oceno, razen dijakov 4. letnika (IKEM – matura samo pisni izpit). Za ustno ocenjevanje se dijak 
lahko javi.  
 
Dijak s statusom se v prvih treh tednih ocenjevalnega obdobja dogovori z učiteljem, če tega ne 
stori, ga lahko učitelj ustno vpraša brez napovedi. 
 
Kriterij pisnega ocenjevanja:  0 % - 49 % ……… nzd(1) 

                                                        50 % - 59% …….. zd(2) 
                                                        60 % -79 % …….. db(3) 
                                                        80 %- 89 % …….. pdb(4) 
                                                        90 % - 100 % ….. odl(5) 

 
Pri ustnem ocenjevanju učitelj dijaku postavi tri vprašanja. Vsako vprašanje se oceni od 0 do 5 
točk po vnaprej določenih kriterijih (skupaj 15 točk) in te se po zgornjem kriteriju pretvorijo v 
oceno. 

    



   Vrednotenje ustnega ocenjevanja znanja: 
 

5 točk POPOLN ODGOVOR 
Dijak povsem samostojno pove, našteje vse zahtevane pojme in zakonitosti, 
ki jih zna izpeljati in uporabiti pri reševanju problemov in dobljene rezultate 
tudi interpretirati. Pokaže dobro razumevanje z jasno, nedvoumno razlago in 
utemeljevanjem, odgovor je podkrepljen z jasnimi primeri.  

 
4 točke 

 
SKORAJ POPOLN ODGOVOR 
Dijak samostojno pove, našteje večino zahtevanih pojmov in zakonitosti, 
pokaže ustrezno razumevanje, poda smiselno razlago z ustreznim 
utemeljevanjem, odgovor je podkrepljen s primeri, a občasno nezanesljiv. 
 

3 točke NEPOPOLN ODGOVOR 
Dijak ob pomoči učitelja pove, našteje in razloži zahtevane pojme in 
zakonitosti, razumevanje je nepopolno, poda primerno razlago z nepopolnim 
utemeljevanjem, odgovor ni podkrepljen s primeri, je nezanesljiv. 
 

2 točki ZADOVOLJIV ODGOVOR 
Dijak ob pomoči učitelja pove, našteje osnovne pojme in zakonitosti, 
razumevanje je šibko, razlaga brez utemeljevanja, samostojno ne najde 
primerov, odgovori so pomanjkljivi. 
 

1 točka NEZADOSTEN ODGOVOR   
Dijak ob pomoči učitelja pove, našteje le nekaj osnovnih pojmov, 
razumevanja pojmov ne pokaže, ne odgovori ali zaradi napačnega 
razumevanja odgovori povsem napačno. 
 

0 točk BREZ ODGOVORA 
Dijak ne odgovarja, ne razume navodil in vprašanja. 

 
 
3. Sprotno delo pri pouku 

 
Dijak lahko pridobi eno oceno iz sprotnega dela. Kriteriji sprotnega  dela dijakov so določeni z 
Določili vrednotenja sprotnega dela dijakov s kreditnimi točkami. 

 
     OBLIKE sprotnega preverjanja znanja: 

 kratko ustno preverjanje tekoče snovi (do 5 minut); 
 kratko pisno preverjanje tekoče snovi (do 15 minut); 
 pregledovanje domačih nalog; 
 preverjanje priprave na pouk (npr. opravljanje dogovorjenih obveznosti, potrebnih za 

delo v šoli ipd.); 
 druge oblike, ki jih določijo strokovni aktivi in so del načrta dela aktiva za tekoče šolsko 

leto. 
 

ŠTEVILČNO VREDNOTENJE sprotnega dela: 

 0 točk za neopravljeno ali zelo slabo opravljeno delo ali zelo slabo znanje; 
 3 točke za povprečno opravljeno delo ali znanje (ustrezno, a z večjimi pomanjkljivostmi); 
 6 točk za odlično opravljeno delo ali odlično znanje z možnimi manjšimi pomanjkljivostmi. 

 
 



KRITERIJI za posamezno obliko sprotnega preverjanja 

a) USTNO PREVERJANJE TEKOČE SNOVI: 

 0 točk za nepoznavanje obravnavanih pojmov in lastnosti ali njihovo napačno navajanje in 
razlago; 

 3 točke za delno poznavanje obravnavanih pojmov, navajanje lastnosti in primerov, a z 
občutnimi pomanjkljivostmi, ki kažejo na slabše razumevanje povedanega; 

 6 točk za odlično poznavanje in razlago obravnavane snovi, z navajanjem lastnosti in 
medsebojnih povezav ter samostojno izdelanimi primeri z možnimi manjšimi 
pomanjkljivostmi. 
 

b) PISNO PREVERJANJE TEKOČE SNOVI: 

 0 točk za dosežen rezultat pod 40 %; 
 3 točke za doseženih vsaj 40 %; 
 6 točk za doseženih vsaj 80 %; 
 
Opomba: To so priporočene meje, ki pa lahko pri posameznih pisnih vrednotenjih nekoliko 
variirajo. 

 
c) OPRAVLJANJE DOMAČIH NALOG: 

 0 točk za neoddano ali neopravljeno domačo nalogo ali če je opravljenih domačih nalog 
manj kot polovica vseh predvidenih ali če je večina nalog rešena napačno ali če dijak pri 
večini nalog zapiše le rešitve, brez postopka; 

 3 točke, če je dijak dobro opravil vsaj dve tretjini predvidenih nalog ali če je rešil skoraj 
vse naloge, a z večjimi napakami; 

 6 točk, če dijak pravilno opravi skoraj vse domače naloge in le z manjšimi napakami. 
      
     č) OPRAVLJANJE LABORATORIJSKE VAJE OZIROMA IZDELKA: 

 0 točk za neopravljeno ali zelo slabo opravljeno laboratorijsko vajo oziroma izdelek, 
večina nalog je rešena napačno ali laboratorijska vaja oziroma izdelek vsebuje le rešitve 
brez postopka; 

 3 točke, če je dijak dobro opravil laboratorijsko vajo oziroma izdelek, pravilno je rešil vsaj 
dve tretjini nalog ali če je rešil vse naloge z večjimi napakami; 

 6 točk, če je dijak laboratorijsko vajo oziroma izdelek opravil le z manjšimi napakami ali 
brez napak.  

 
    Ob koncu pouka pridobljene kreditne točke pretvorimo v oceno. 
 

DOLOČANJE ocene iz kreditnih točk: 
 

a) Če smo dijakovo delo s kreditnimi točkami ovrednotili trikrat v šolskem letu, dosežene 
točke pretvorimo v oceno na naslednji način:  

 0 ali 3 točke ………. 1 (nzd) 
 6 točk ……………… 2 (zd) 
 9 točk ……………… 3 (db) 
 12 točk ……………. 4 (pdb) 
 15 ali 18 točk ………5 (odl) 

 
 

 



b) Če smo dijakovo delo s kreditnimi točkami ovrednotili štirikrat v šolskem letu, dosežene 
točke pretvorimo v oceno na naslednji način: 

 0, 3 ali 6 točk ………. 1 (nzd) 
 9 točk ……………….. 2 (zd) 
 12 točk ……………… 3 (db) 
 15 točk ……………… 4 (pdb) 
 18, 21 ali 24 točk ……5 (odl) 

 
c) Če smo dijakovo delo s kreditnimi točkami ovrednoti petkrat v šolskem letu, dosežene 
točke pretvorimo v oceno na naslednji način: 

 0, 3 ali 6 točk ………. 1 (nzd) 
 9 ali 12 točk ………... 2 (zd) 
 15 točk ……………… 3 (db) 
 18 ali 21 točk ………. 4 (pdb) 
 24, 27 ali 30 točk …   5 (odl) 

 
  č)  Če smo dijakovo delo s kreditnimi točkami ovrednotili več kot petkrat v šolskem letu, 

dosežene točke pretvorimo v oceno na naslednji način: 
    
   0% - 34% .....................nzd(1), 
   35% - 49% ...................zd(2), 
   50% - 64% ...................db(3), 
   65% - 79% ...................pd(4), 
   80% - 100% .................odl(5). 

 
 
4. Popravljanje in zaključevanje ocen 

 
Posamično negativno oceno pisnega ocenjevanja in negativno prvo ocenjevalno obdobje, dijak 
praviloma popravi s ponovnim pisnim ocenjevanjem znanja po predhodnem dogovoru z 
učiteljem izven pouka. 
 
Pri zaključevanju ocen na koncu šolskega leta se upoštevajo vse pridobljene ocene. Pisne, 
ustne in ocene iz sprotnega dela so enakovredne.  

     
 

5.    Izpiti 
 

 Popravni izpit in dopolnilni izpit se opravljata pisno (60 minut) in ustno (3 vprašanja  
15 minut priprave in do 20 minut zagovora). Pisni in ustni del izpita sta enakovredna. 
 

 Predmetni izpit se opravlja samo pisno. Dijak piše izpit 90 minut. 
 

 Popravni, dopolnilni in predmetni izpit za 4. letnik se opravlja samo pisno. Dijak piše 
izpit 90 minut. 
 

 
6.    Minimalni standard znanja 

 
Z minimalnimi standardi znanja, ki so zapisani v Letni učni pripravi, učitelj seznani dijake na 
uvodni uri. Vpogled v minimalne standarde znanja je na razpolago pri učitelju. 
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