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OOcceennjjeevvaannjjee  zznnaannjjaa  pprrii  mmoodduulluu  jjeezziikkoovvnnoo  iizzrraažžaannjjee  oottrrookk 

 

Dijaki bodo pridobivali ocene: 

• pisno, 

• ustno (nastop, seminarska naloga, pravljica). 

 

Dijaki so seznanjeni s kriteriji obeh oblik ocenjevanja na začetku šolskega leta. 

  

PISNO IN USTNO OCENJEVANJE 

Pisno in ustno ocenjevanje zajemata učne cilje, obravnavane pri pouku. Ocenjuje se poznavanje, 

razumevanje in praktična uporaba obravnavane učne snovi. Pri tem se upoštevajo analiza, sinteza in 

presojanje usvojenega znanja. Za zadostno oceno je potrebno doseganje minimalnih standardov znanja, 

ki so opredeljeni v letni pripravi.  

 

Kriteriji pisnega ocenjevanja 

Pisno ocenjevanje je vrednotenje pisnih odgovorov na zastavljena vprašanja. 

Pisna naloga mora vsebovati rubriko za ime in priimek dijaka, oddelek, temo, datum, skupno možno 

število točk, doseženo število točk, točkovno vrednost posameznih nalog in točkovnik.  

Dosežene rezultate, ki so izraženi v točkah oz. odstotkih, izrazimo tudi z ocenami od 1 do 5. 

 

Odlično (5) 89 – 100 % 

Prav dobro (4) 76 – 88 % 

Dobro (3) 63 – 75 %  

Zadostno (2) 50 – 62 % 

Nezadostno (1) 0 – 49 % 

 

 

Ustna ocena: 

 

Oceno odlično (5) pridobi dijak, ki izkazuje odlično obvladovanje pravil slovenskega knjižnega jezika in  

ima dober slog izražanja. 

 

Oceno prav dobro (4) pridobi dijak, ki izkazuje zelo dobro obvladovanje pravil slovenskega knjižnega 

jezika in ima dober slog izražanja. 

 

Oceno dobro (3) pridobi dijak, ki izkazuje že opazna odstopanja od pravil slovenskega knjižnega jezika in 

ima okoren slog izražanja. 

 

Oceno zadostno (2) pridobi dijak, ki izkazuje pomanjkljivo poznavanje pravil slovenskega knjižnega jezika 

in ima slab slog izražanja. 

 

Oceno nezadostno (1) pridobi dijak, ki v eni ali več zgornjih postavk ne dosega minimalnih standardov. 



~ 2 ~ 

 

 

Organizacija in potek izpitov 

 Izpit poteka v pisni obliki in traja 90 minut. 

 Dijak je seznanjen s potekom popravnih izpitov pri posebnih pripravah, kjer sta  dijakom omogočena 

tudi celoten  pregled snovi in dodatna razlaga  morebitnih nejasnosti  o poteku izpita ali o učni snovi.  

 Kriteriji ocenjevanja pri izpitu so enaki kot kriteriji za pisno ocenjevanje v razredu, kjer so dijaki z 

njimi seznanjeni prvo šolsko uro pouka. Dijak mora pri izpitu pokazati, da obvlada minimalne 

standarde znanja, ki na osnovi UN obsegajo poznavanje konceptov ter vsebinske in procesne cilje, 

povezane z njimi. Minimalni standardi znanja so sestavni del letne priprave in so narejeni na osnovi 

veljavnega UN.  

 Pri  izvajanju  izpitov veljajo pravila šolske zakonodaje. 

 

ZAKLJUČEVANJE OCEN OB ZAKLJUČKU LETA 

Za zaključeno pozitivno oceno mora dijak v obeh ocenjevalnih obdobjih oz. v vseh sklopih doseči 

minimalni standard. Končna ocena je rezultat vseh pridobljenih ocen.  

 

Zaključena ocena predmeta se izraža tako, da se vsoto vseh ocen deli s številom ocen. Če rezultat tega 

deljenja ni celo število, se upošteva matematično pravilo zaokroževanja: če je decimalno število enako 

ali večje od 0,50, se ocena zaokroži navzgor, v nasprotnem primeru navzdol. 

 

Učitelj lahko avtonomno presodi, ali je dijak med šolskim letom pokazal tudi primerno sodelovanje in 

pozitiven odnos do predmeta in tako oceno kljub povprečju zaključi navzgor. 

 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA (VEŠČINE SPORAZUMEVANJA) 

 

 Minimalni standard znanja mora ustrezati kriterijem za zadostno oceno. 

 

 

 

 

 

 

 


