
 
 
     OCENJEVANJE ZNANJA 
 
V skladu s pravilnikom o Preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah  dijak pridobiva 
ocene pri biologiji na naslednje načine: 
 

1. Pisno ocenjevanje znanja: Pisno ocenjevanje znanja je napovedano, datum se določi 
na začetku ocenjevalnega obdobja in se vpiše v šolsko dokumentacijo. Znanje se 
ocenjuje pisno najmanj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju. Pisni izdelki morajo 
biti napisani z modrim ali črnim pisalom.  

       
Kriterij za ocene:    

      0   -  49,99%   nezadostno 
     50  -  64,99 %   zadostno 
     65  -  77,99 %   dobro 
     78 -   89,99 %   prav dobro 
     90  -  100 %      odlično 
 
2. Ustno ocenjevanje znanja: Ustno ocenjevanje znanja je napovedano, datum se določi 

na začetku šolskega leta in se vpiše v šolsko dokumentacijo.  
Dijak lahko pridobi v šolskem letu več ustnih ocen, pridobiti pa si mora najmanj eno v 
šolskem letu. Ustno preverjanje znanja obsega tri vprašanja.  
Oceno si lahko dijak pridobi tudi z zagovorom seminarske naloge. 

 
3. Sprotno delo pri pouku:  
 
Za vrednotenje se uporabljajo Določila vrednotenja sprotnega dela dijakov s kreditnimi 
točkami, ki jih je sprejel učiteljski zbor Gimnazije Koper. 
   

 OBLIKE sprotnega preverjanja znanja: 

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

potrebnih za delo v šoli ipd.); 
• laboratorijske vaje oziroma izdelki 

 
 
 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) 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. 

 
c) OPRAVLJANJE LABORATORIJSKIH VAJ, DELOVNIH LISTOV, ZAPISKOV  IN DRUGIH 

IZDELKOV: 

• 0 točk za neopravljeno ali zelo slabo opravljene laboratorijske vaje, delovne liste, 
zapiske oziroma izdelek, večina nalog je rešena napačno ali laboratorijska vaja 
oziroma izdelek vsebuje le rešitve brez postopka; 

• 3 točke, če je dijak dobro opravil laboratorijske vaje, delovne liste, zapiske 
oziroma izdelek, pravilno je rešil vsaj dve tretjini nalog ali če je rešil vse naloge z 
večjimi napakami; 

• 6 točk, če je dijak laboratorijske vaje, delovne liste, zapiske oziroma izdelek 
opravil le z manjšimi napakami ali brez napak.  

 
       Ob koncu pouka pridobljene kreditne točke pretvorimo v oceno. 
 

3.3 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 ovrednotili 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) 

 
 
 

Če dijak ni dosegel minimalnih standardov znanja, lahko ocene popravlja praviloma v prvih 
dveh tednih po prvi ocenjevalni konferenci. 
 
Dijak, ki ni pridobil ocene s kreditnimi točkami (Osebni izobraževalni načrt – OIN), pridobi 
manjkajočo oceno na drug način. 
 
Potrebno število ocen po posameznih ocenjevalnih obdobjih 
 
V prvem ocenjevalnem obdobju mora dijak pridobiti najmanj eno oceno, v drugem 
ocenjevalnem obdobju mora dijak ravno tako pridobiti najmanj eno oceno, ki je lahko 
pridobljena s pisnim ali  ustnim ocenjevanjem, seminarsko nalogo, poročili laboratorijskih vaj 
in drugimi izdelki. 
 
Prisotnost pri pouku, ocenjevanje in končna ocena 
 
Na dan napovedanega ocenjevanja mora biti dijak navzoč pri vseh urah pouka. V nasprotnem 
primeru ga učitelj lahko ne oceni. Dijakom, ki si ne pridobijo pisne ocene v rednem roku, 
lahko učitelj določi datum in uro naknadnega pisnega ocenjevanja izven rednega pouka. 
 
  
Če dijak ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja ne pridobi vseh predpisanih ocen, je 
neocenjen. Manjkajoče ocene lahko pridobi v prvih dveh tednih drugega ocenjevalnega 
obdobja. 
  
Učitelj zaključi oceno po svoji presoji glede na dosežke in napredek dijaka. Dijak je pozitivno 
ocenjen, če doseže minimalne standarde znanja. 
 
Popravni in dopolnilni izpiti: 
 
Popravni in dopolnilni izpit je sestavljen iz pisnega dela, ki traja eno šolsko uro (45 min). 
Pisni del predstavlja 70% točk, ustni del izpita pa predstavlja 30% točk. Ustni del izpita je 
poteka pred izpitno komisijo. Dijak si izbere listek z vprašanji, nato pa se lahko pripravlja 15 
min. Na razpolago je 5 listkov več kot je dijakov.  
Popravni in dopolnilni izpit za 4. letnik je sestavljen samo iz pisnega dela, ki traja 60 min.  
 
Učni pripomočki: 
Dijaki pri pouku uporabljajo učbenike in delovne zvezke, ki so veljavni v skladu s šolsko 
zakonodajo. Dijaki pri pouku izdelajo zapiske in jih sproti urejajo.  
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