
 
 

Merila in načrt ocenjevanja znanja pri KEMIJI 
za šolsko leto 2020/2021 

 
 

Znanje dijakov se ocenjuje v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, veljavnim učnim 
načrtom in šolskimi pravili Gimnazije Koper za ocenjevanje znanja. 
 
 

1. Pisno ocenjevanje znanja 
 

Dijak 1., 2. in 3. letnika (splošni, športni in umetniški oddelek) mora v šolskem letu pridobiti 
dve pisni oceni.  
 
Dijak 4. letnika (IKEM) mora pridobiti tri pisne ocene.  
 
Roke za pisno ocenjevanje znanja določi učitelj v dogovoru z dijaki najpozneje štirinajst dni po 
začetku posameznega ocenjevalnega obdobja. 
 
Če je dijak na dan pisnega ocenjevanja odsoten, 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 dveh tednih pred napovedanim ustnim ocenjevanjem dogovori z 
učiteljem, če tega ne stori, ga lahko učitelj ustno vpraša brez napovedi. 
 
Kriterij ustnega 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. 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 in 
ustne ocene iz so enakovredne. Pri zaključevanju ocen se poleg dijakovih dosežkov upošteva 
še odnos do dela, sodelovanje in napredek dijaka. 

     
 

4.    Izpiti 
 

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

• Dopolnilni izpit in predmetni izpit se opravljata samo pisno. Dijak piše izpit od 60 min 
do 90 minut (glede na obseg snovi). 
 

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



5.    Preverjanje znanja 
 

Poznavanje, razumevanje in zmožnost uporabe obravnavane snovi se sproti ustno in pisno 
preverja. Pred vsakim pisnim ocenjevanjem znanja se izvede celovitejše ustno ali pisno 
preverjanje. 
 
Za dijake 2., 3. in 4. letnika sta obvezni dve pisni preverjanji o temah iz časa karantene. S tem 
dijak/učitelj dobi povratno informacijo o svojem/njegovem znanju. Preverjanje se točkuje in 
oceni, ocena pa se bo lahko upoštevala in vpiše v redovalnico le, če je dijak znanje usvojil. 
 
 
6. Letne učne priprave 

 
V letnih učnih pripravah, ki so v skladu z veljavnim učnim načrtom, se v septembru načrtuje 
ponovitev vsebin, ki smo jih zaradi karantene v šol. letu 2019/2020 obravnavali na daljavo.  
 
Letne priprave za šol. leto 2020/2021 so sestavljene tako, da je mogoče čim več vsebin izvesti 
tudi v primeru pouka na daljavo oz. kombinacije pouka na daljavo in pouka v šoli. 
 
 
7.   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. 
 

Aktiv učiteljev kemije 
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