
GIMNAZIJA KOPER 
 

NAČRT OCENJEVANJA  ZA PREDMET  PSIHOLOGIJA  
 

2. LETNIK 
 
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA  
USTNO OCENJEVANJE 

• Dijaki morajo pridobiti vsaj eno ustno oceno v šolskem letu. Dodatno ustno oceno pa lahko 
pridobijo z govornim nastopom na temo znotraj učnega načrta za psihologijo. 
 

Kriteriji ocenjevanja pri ustnem preverjanju znanja: 
• Ocena nezadostno (1): dijak ne dosega standardov znanja za oceno zadostno; 
• Ocena zadostno (2): dijak zna pojme našteti, odgovarja le z osnovnimi, najvažnejšimi dejstvi, 

izpušča podrobnosti, odgovor zna utemeljiti le z izdatno pomočjo učitelja, odgovarja lahko 
samo s pomočjo zastavljenih dodatnih vprašanj. 

• Ocena dobro (3): dijak zna našteti pojme in odgovori na vprašanje s pomočjo občasnih 
posameznih podvprašanj. 

• Ocena prav dobro (4): dijak samostojno odgovori na vprašanje, ne potrebuje podvprašanj, 
vsebine povezuje, logično sklepa. 

• Ocena odlično (5): samostojno in podrobno odgovori na vprašanja, vsebine smiselno povezuje, 
logično sklepa, konkretne primere iz prakse uspešno vrednoti. 

 
PISNO OCENJEVANJE 
Pisne naloge so vnaprej napovedane, pred pisanjem je preverjanje znanja. Terminski plan pisnega 
ocenjevanja znanja je vnesen v dnevnik; dijaki so z njim seznanjeni na uvodnih učnih urah. Letno sta 
vsaj 2 pisni nalogi. 
 
Okvirni kriteriji ocenjevanja pri pisnem preverjanju znanja: 
50 - 62% zadostno (2) 
63 - 75%  dobro (3) 
76 - 88% prav dobro (4) 
89 - 100% odlično (5) 
 
Dijaki s posebnimi potrebami – ocenjevanje znanja  je v skladu z individualiziranim načrtom. 
 
POPRAVNI IZPIT 
Je ustni in poteka na enak način kot ustno ocenjevanje med šolskim letom.  
 
KONČNA OCENA je sestavljena iz: 
Celoletne ocene iz pisnega in ustnega  ocenjevanja znanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IZBIRNI PREDMET (MATURA 4. LETNIK) 
 
PISNO OCENJEVANJE 
Ocenjevanje je le pisno, tipi nalog in vrednotenje je usklajeno s predmetnim izpitnim katalogom.  
Terminski plan pisnega ocenjevanja znanja je vnesen v dnevnik, dijaki so z njim seznanjeni na 
uvodnih učnih urah. 
Pisne naloge so vnaprej napovedane, pred pisanjem je preverjanje znanja. Letno so vsaj 4 pisne naloge. 
 
Okvirni kriteriji ocenjevanja pri pisnem preverjanju znanja: 
50 - 62% zadostno (2) 
63 - 75%  dobro (3) 
76 - 88% prav dobro (4) 
89 - 100% odlično (5) 
  
 
Dijaki s posebnimi potrebami – ocenjevanje znanja  je v skladu z individualiziranim načrtom. 
 
 
POPRAVNI IZPIT 
Je pisni. 
Dopolnilni izpit – višanje ocene – poteka pisno. 


