
KRITERIJI OCENJEVANJA IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI PREDMETU 

KEMIJA 

PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

Pri pouku kemije učitelj oceni delo dijakov v skladu z Učnim načrtom, Pravilnikom o 

ocenjevanju znanja v srednjih šolah in s Šolskimi pravili. 

 

PREVERJANJE ZNANJA 

• Pred obravnavo nove učne snovi preverimo in dopolnimo potrebno predznanje ustno, 

po obravnavi preverimo znanje dijakov in doseganje ciljev z reševanjem primerov in z  

 pregledom rešitev domačih nalog. 

• Pred pisnim ocenjevanjem dijaki v parih ali posamično rešujejo naloge, pravilnost rešitev 

preverimo skupaj. 

 

OCENJEVANJE ZNANJA JE: 

 PISNO         

 Pisno ocenjevanje (test znanja) se izvede za vse dijake oddelka dvakrat v 

redovalnem obdobju. 

 Datume rednih pisnih nalog določimo ob začetku ocenjevalnega obdobja. 

 Pisno ocenjevanje obsega predelano in utrjeno snov ter spretnosti, pridobljene med 

laboratorijskimi vajami. Dijaki so z obsegom snovi seznanjeni vsaj teden dni pred 

pisnim ocenjevanjem. 

 Dijaki lahko pri pisnem preverjanju uporabljajo permanentno pisalo, periodni 

sistem elementov  in računalo. 

 Ocene so odvisne od doseganja standardov znanj, opredeljenih v učnem načrtu za 

kemijo v srednjih strokovnih šolah.  

 Pisna naloga mora vsebovati rubrike za ime in priimek dijaka, datum, razred, 

oddelek; vsaka naloga mora biti točkovana, jasno mora biti napisano skupno 

število možnih in skupno število doseženih točk oz. procentov. 

 

Kriteriji za pridobitev ocen so: 

   • od  50 % do 64 %  zadostno (2); 

   • od 65 % do 77 %  dobro (3); 

   • od  78 % do 89 %  prav dobro (4); 

   • in od 90 % do 100 %  odlično (5). 

 



• Lestvica se v primeru neveljavne naloge (napaka pri sestavljanju) preštevilči. 

• Dijak, ki izostane pri pisnem ocenjevanju, pridobi oceno naslednjo šolsko uro ali po 

dogovoru z učiteljem. 

• Dijak, ki je pri pisnem ocenjevanju ocenjen negativno, praviloma popravlja to 

oceno ponovno s pisnim ocenjevanjem. Datum ponovnega ocenjevanja določi 

učitelj v dogovoru z dijakom.  

 

 

USTNO: 

Ustno oceno pridobi dijak najmanj dvakrat v šolskem letu.  

V vsebino ustnega ocenjevanja  sodijo: 

 temeljna kemijska znanja in veščine, pridobljene pri pouku; 

 eksperimentalnem delu ali pri drugih oblikah organiziranega pouka; 

 eksperimentalno delo; 

 projektno delo. 

 

Kriteriji za posamezne ocene pri ustnem preverjanju:  

Za oceno zadostno mora dijak  

 poznati definicije pojmov jedrnih vsebin; 

 poznati simbole ključnih elementov jedrnega vsebinskega sklopa; 

 poznati pomen formul ključnih spojin jedrnega sklopa;  

 znati ob pomoči učitelja zapisati kemijske spremembe jedrnega sklopa  

enačbo in poznati osnovne reakcijske sheme pretvorb organskih molekul; 

 znati ob pomoči učitelja reševati preproste računske naloge; 

 poznati osnovna načela varnega ravnanja s snovmi, ki jih obravnavamo v 

sklopu jedrnega vsebinskega sklopa; 

 znati ob pomoči učitelja z besedami opisati eksperimentalna opažanja ali 

poiskati podatke iz literature in jih predstaviti v vnaprej pripravljeni tabeli. 

 

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 jedrnih vsebin; 

 poznati simbole elementov, ki so vključeni v jedrni vsebinski sklop; 



 znati zapisovati formule spojin, ki so vključene v jedrni vsebinski sklop; 

 znati samostojno reševati preproste računske naloge; 

 znati samostojno zapisati kemijske spremembe z enačbami; 

 poznati glavne uporabe in funkcije elementov in spojin jedrnega vsebinskega 

sklopa; 

 poznati vplive snovi na okolje in poznati načela varnega ravnanja s snovmi 

in 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 kemijske spremembe z enačbami; 

 poznati vplive dosežkov kemije na kvaliteto življenja; 

 poznati glavne vplive snovi in kemijskih sprememb na okolje in  

 poznati načela varnega ravnanja s snovmi in 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 stehiometrijske naloge in probleme; 

 znati posploševati lastnosti na novih primerih;  

 znati predstaviti z enačbami tudi zahtevnejše kemijske spremembe in sklepati 

o vplivu reakcijskih pogojev na potek kemijske spremembe; 

 poznati soodvisnost med družbenim razvojem in dosežki kemije;  

 poznati trende na področju preprečevanja onesnaževanja;  



 znati varno eksperimentirati in ravnati s snovmi in aparaturami ter skrbeti za 

varnost sošolcev. 

 

Z oceno eksperimentalnega dela se vrednotijo: 

- poznavanje teoretičnih osnov; 

- spretnost pri delu v laboratoriju z izvedbo in opisom meritev; 

- urejanje in analiza podatkov; 

- argumentirano oblikovanje zaključkov; 

- načrtovanje eksperimentalnega dela in upoštevanje pravil kemijske varnosti. 

 

Z oceno projektnega dela se vrednoti: 

- organizacija dela v skupini, kvaliteta medsebojnih odnosov;  

- razumevanje naloge, zbiranje podatkov, načrtovanje predstavitve; 

- točen datum, strokovna in jezikovna kakovost, pisni izdelek, viri,  

 citiranje, kreativnost, usklajenost skupine in razumevanje gradiva. 

 

• Kriteriji za pridobitev ocene iz eksperimentalnega ali projektnega dela  so enaki 

kriterijem za pridobitev pisne ocene. 

 

 

 

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI 

Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti pri kemiji so ustni. Za izpit je pripravljenih pet izpitnih 

kompletov več kot je kandidatov. Dijak ima 15 minut časa za pripravo in največ 20 minut za 

odgovarjanje na izpitna vprašanja. 

Kriteriji za posamezne ocene pri popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitih so enaki kot pri 

pridobivanju ocen v sklopu rednega pouka. 

 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA: 

Dijak: 

 zna snovi razvrstiti v skupine po izbranem kriteriju (naravna/pridobljena, 

kovina/nekovina, zmes/čista snov …). 

 zna iz podanega masnega deleža ali koncentracije določiti sestavo raztopine. 

 Zna opredeliti raztopino, topljenec, topilo. 



 zna s pomočjo podanih informacij izbrati primerno topilo glede na topljenec. 

 zna razložiti pomen simbolov za nevarne snovi. 

 zna razložiti zgradbo P.S.E.. 

 zna s pomočjo periodnega sistema razložiti zgradbo atoma izbranega elementa. 

 zna  zapisati simbole/formule za reprezentativne elemente/spojine. 

 zna opredeliti kemijsko reakcijo kot snovno in energijsko spremembo. 

 zna  opredeliti kemijsko reakcijo kot snovno in energijsko spremembo. 

 zna  urediti preproste kemijske enačbe.  

 pozna lastnosti, pomen in uporabo polimernih materialov. 

 zna opisati lastnosti in uporabo osnovnih polimerov (PE, PP, najlon, teflon …). 

 zna opredeliti sestavo zraka. 

 zna razložiti fizikalne in kemijske lastnosti plinov in jih poveže z njihovo uporabo ter 

pomenom za življenje. 

 zna opredeliti lastnosti kisika in zapisati kemijske enačbe za reakcije različnih elementov 

s kisikom. 

 prepozna enostavne redoks reakcije. 

 zna našteti glavne vire onesnaževanja zraka, vode in tal, glavne onesnaževalce ter in  

opiše vplive (posledice) na(za) okolje. 

 pozna strukturno formulo molekule vode. 

 zna razložiti vpliv zgradbe molekule vode na lastnosti vode. 

 razlikuje med minerali in kamninami. 

 zna sklepati iz lastnosti kamnin na kakovost tal in njihovo uporabno vrednost. 

 opredelili pojem hranilo in našteje hranilne snovi. 

 iz označb na živilih zna razbrati vsebnost posameznih hranil in aditivov in glede na to 

oceni primernost živila za pogosto uporabo v prehrani. 

 zna razložiti splošno formulo aminokislin. 

 zna razložiti razliko med esencialnimi in neesencialnimi aminokislinami. 

 zna razložiti, kako je zaporedje aminokislin v beljakovinski molekuli povezano z 

raznolikostjo beljakovin. 

 zna opisati posledice premajhnega vnosa beljakovin v organizem. 

 pozna osnovno klasifikacijsko shemo delitve ogljikovih hidratov. 

 zna razložiti vlogo in pomen glukoze, škroba in glikogena v organizmu. 

 razlikuje med maščobami in maščobnimi kislinami. 

 zna razložiti razliko med nasičenimi in nenasičenimi maščobnimi kislinami. 

 zna razložiti vpliv nasičenih in nenasičenih maščobnih kislin na organizem. 


