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NAČINI OCENJEVANJA PRI POUKU FIZIKE  
 

Pri fiziki ocenjujemo znanje v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v SŠ in v skladu s 
Šolskimi pravili ocenjevanja. Znanje preverjamo in ocenjujemo predvsem pisno in ustno. 
Dijaki morajo biti seznanjeni s kriteriji vseh oblik ocenjevanja na začetku šolskega leta, v 
pisni obliki pa so kriteriji vedno dostopni na spletni strani šole. 
 
Pisno ocenjevanje 
 
Učitelj seznani učence oddelka oziroma skupine z roki za pisno ocenjevanje znanja najkasneje 

štirinajst dni po začetku ocenjevalnega obdobja in jih vpiše v dnevnik dela (eAsistent). Učitelj seznani 
dijaka z mejami za ocene in številom točk za posamezno nalogo pred reševanjem, oboje 
mora biti navedeno na pisnem izdelku.  
 
Meje za ocene: 
 
Nezadostno (1);  0 - 49%,  
zadostno (2);   50 - 64%,  
dobro (3);  65 - 77%,  
prav dobro (4);  78 - 89%,  
odlično (4);  90 - 100%. 
 
Učitelj pred vpisom ocen v redovalnico v oddelku opravi analizo pisne naloge, opozori na 
pogoste napake, vsak dijak pa je dolžan opraviti popravo lastne pisne naloge.  

V primeru naknadno ugotovljene napake pri sestavljanju pisnega preizkusa se ocenjevalna 
lestvica ustrezno preštevilči (neveljavna naloga se razveljavi). 

Dijak, ki je pri pisnem ocenjevanju ocenjen negativno ali neocenjen, praviloma popravlja 
oceno ponovno s pisnim ocenjevanjem. Datum ponovnega ocenjevanja določi učitelj v 
dogovoru z dijakom.  

Pri pripravah na maturo je ocenjevanje zaradi zahtev mature praviloma pisno.  
 
Ustno ocenjevanje   

Dijak pridobi ustno oceno praviloma najmanj enkrat v ocenjevalnem obdobju. Kadar ustne 
ocene iz objektivnih okoliščin ni mogoče pridobiti, dijak pridobi to oceno z drugimi oblikami 
ocenjevanja. 

Med druge vsebine ocenjevanja sodi vrednotenje:  

- obvladanja veščin eksperimentalnega dela,  

- reševanja fizikalnih računskih problemov,  

- projektnega dela,  

- aktivnega sodelovanja pri pouku,   

- predstavitve seminarske naloge, referata, izdelka, poročila o laboratorijski vaji …  

 

Pri ustnem ocenjevanju dijak odgovarja na ustno zastavljena vprašanja iz temeljnih fizikalnih 
znanj. 

 

Tudi pri dodatnih oblikah ocenjevanja mora učitelj pred pričetkom ocenjevanja dijake 
seznaniti s kriteriji ocenjevanja. 
 
Pozitivna ocena ob zaključku šolskega leta 
 
Dijak je ob koncu leta iz predmeta pozitivno ocenjen, če je pri predmetu pozitivno ocenjen v 
obeh ocenjevalnih obdobjih. 



Izpiti 
 

Pisne naloge in ustna vprašanja potrdi strokovni aktiv, vendar pisne naloge in listke z 

vprašanji pripravi vsak učitelj izpraševalec sam. 

 

USTNI IZPITI 
 
Dopolnilni in popravni izpiti so pri predmetu »fizika« ustni in so namenjeni dijakom, ki so 
redno vpisani v katerikoli izobraževalni program GCC. Za vsak izpit je pripravljenih pet 

izpitnih kompletov več kot je kandidatov. Ustni del izpita traja največ 20 minut. Dijak ima 

lahko največ 15 minut za pripravo na ustni izpit. Dijak lahko listek z vprašanji zamenja 

enkrat. Zamenjava ne vpliva na oceno. 

Izpitno komisijo sestavljajo izpraševalec, predsednik in član, ki skrbi za nemoten potek izpita. 

Na utemeljen predlog izpraševalca se izpitna komisija odloči o končni oceni. Predsednik 

komisije obvesti dijaka o doseženi oceni na izpitu. 
 

PISNI IZPITI 

 
Predmetni izpiti so pri predmetu »fizika« pisni in so namenjeni dijakom, ki se med šolskim 

letom prepišejo iz drugih šol na GCC in za dijake, ki izboljšujejo končno oceno iz predmeta 

»fizika« oziroma programske enote. Pisni izpit traja 60 minut. 

Pisni izdelek se oceni z ocenami od 1 do 5. 

Izpitno komisijo sestavljajo ocenjevalec pisne naloge, predsednik in član. Predsednik komisije 

obvesti dijaka o doseženi oceni na izpitu. 
 
Standardi znanj 
 
Za oceno zadostno  mora dijak:  

 znati ob pomoči učitelja z besedami opisati eksperimentalna opažanja ali poiskati 
podatke iz literature in jih predstaviti v vnaprej pripravljeni tabeli; 

 poznati definicije pojmov iz osnovnega nivoja (Glej republiški načrt.); 

 poznati pomen formul iz osnovnega nivoja; 

 znati ob pomoči učitelja zapisati fizikalne spremembe z osnovnega nivoja z enačbo; 

 poznati osnovne fizikalne skice obravnavanih naravnih pojavov; 

 znati ob pomoči učitelja reševati preproste računske naloge; 

 poznati osnovna načela varnosti pri eksperimentalnem delu. 
 
Za oceno dobro mora dijak: 

 znati izvajati eksperimente po navodilih; 

 znati iskati in urejati podatke v tabele in grafe; 

 prepoznati vzorce v podatkih; 

 poznati definicije pojmov z osnovnega nivoja (Glej republiški načrt.); 

 znati zapisovati formule fizikalnih količin z osnovnega nivoja; 

 znati samostojno reševati preproste računske naloge; 

 znati samostojno zapisati fizikalne spremembe z enačbami; 

 poznati osnovne fizikalne skice obravnavanih naravnih pojavov; 

 našteti primere pojavov z osnovnega nivoja; 

 poznati vplive fizikalnih pojavov na okolje in poznati načela varnega ravnanja pri 
eksperimentiranju in delu z aparaturami. 

 
Za oceno prav dobro mora dijak: 

 znati ob pomoči učitelja načrtovati eksperimente; 



 znati samostojno iskati podatke v literaturi; 

 samostojno beležiti rezultate, jih predstaviti v primerni obliki in prepoznavati vzorce; 

 znati povezovati eksperimentalna opažanja s teoretičnimi osnovami učnih vsebin; 

 znati reševati zahtevnejše računske naloge in probleme; 

 znati opisovati tudi zahtevnejše fizikalne spremembe z enačbami, grafi ali fizikalnimi skicami; 

 poznati vplive dosežkov fizike na kvaliteto življenja; 

 poznati vplive fizikalnih pojavov na okolje in poznati načela varnega ravnanja pri 
eksperimentiranju in delu z aparaturami. 

 
Za oceno odlično mora dijak: 

 znati ob pomoči učitelja načrtovati eksperimente in biti sposoben voditi skupino; 

 samostojno poiskati informacije po različnih virih; 

 samostojno beležiti rezultate, jih predstaviti v primerni obliki, postavljati hipoteze; 

 znati povezovati eksperimentalna opažanja s teoretičnimi osnovami učnih vsebin; 

 znati reševati tudi zahtevnejše fizikalne naloge in probleme; 

 znati posploševati lastnosti na novih primerih; 

 znati predstaviti z enačbami tudi zahtevnejše fizikalne pojave in sklepati o vplivu okolice 
na potek fizikalnega pojava; 

 poznati soodvisnost med družbenim razvojem in dosežki fizike; 

 poznati trende na področju preprečevanja onesnaževanja; 

 znati varno eksperimentirati in ravnati z aparaturami ter skrbeti za varnost sošolcev; 

 obvladati del ene izbirne vsebine, ki jo lahko izdela kot seminarsko nalogo. 
 
Pri ocenjevanju učitelji fizike uporabljamo tristopenjsko taksonomijo (združene posamezne stopnje 
iz Bloomove taksonomije učnih ciljev):  
 
1. poznavanje (reprodukcija znanja) 
2. razumevanje (v ožjem smislu) in uporaba znanja 
3. višji miselni procesi: analiza, sinteza in vrednotenje (s poudarkom na novosti problemske 
situacije, na samostojnosti  reševanja problemov in na originalnih oz. ustvarjalnih rešitvah) 

 
 

 

 


