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Kriteriji ocenjevanja pri predmetu sociologija (smer: splošna gimnazija, 
umetniška gimnazija) 
 

Odstotek Ocena 

0 – 50  1 

51 – 64  2 

65  – 79  3 

80 – 89  4 

90 – 100  5 

 
Za doseganje minimalnih standardov mora dijak pri vseh sklopih obvladati vsaj osnovni nivo, 
naveden v učnem načrtu za sociologijo.  
 
Pri ocenjevanju dijakov in dijakinj pri pouku upoštevam: 

 Poznavanje temeljnih socioloških terminov in definicij. 

 Razumevanje in pojasnjevanje socioloških terminov in definicij.  

 Zmožnost lastne interpretacije in aktualizacije pridobljenega sociološkega znanja. 
 
Zahtevnostna raven ocenjevanja je prilagojena letniku, v katerem se predmet izvaja. Višji 
zahtevnostni nivo prinaša dodatno utrjevanje za sociologijo na maturi, kjer so poudarjene še 
naslednje zahteve: 

 Zmožnost interpretacije in analize socioloških besedil. 

 Korelacija z ostalimi družboslovnimi in naravoslovnimi predmeti.  

 Zmožnost povezovanja sociološkega znanja z drugimi družboslovnimi in 
naravoslovnimi znanji.  

 Zmožnost tvorjenja pisnega besedila, predvidenega v maturitetnem katalogu.  
 
Ocenjevanje je ustno in pisno, ocenjujem pa tudi ostale izdelke (referate, sociološke analize 
filmov ali člankov).  
V drugem letniku dijaki pridobijo najmanj štiri ocene: dve pisni (v vsakem semestru eno), eno 
ustno in eno oceno iz lastnega dela izdelke (referat, sociološka analiza filma ali članka).  
 
Pri pripravah na maturo ocenjujem pisno, lahko pa ocenim tudi ostale izdelke (referate, 
sociološke analize filmov ali člankov). V tretjem letniku dijaki pridobijo dve ocene, v četrtem 
letniku pa najmanj štiri ocene.  
 
 
Pisno ocenjevanje 
Pri pisnem ocenjevanju vrednotim pisne odgovore na zastavljena vprašanja. Dosežen 
rezultat izrazim v točkah in odstotkih ter z ocenami od 1 do 5. 
Vsaka kontrolna naloga vsebuje rubriko za ime in priimek dijaka, oddelek, temo, datum, 
skupno možno število točk, doseženo število točk, točkovno vrednost posameznih nalog in 
točkovnik.  
 
Na pripravah na maturo teste pripravim v skladu z maturitetnim izpitnim katalogom za 
predmetno področje sociologije. Tudi oblika je takšna, kot na pisnem delu mature 
(strukturirane naloge in/ali esejske naloge).  
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Esejske naloge ocenjujem po splošni shemi za ocenjevanje esejskih odgovorov. 
0–5 točk: Ni razviden sociološki uvid v problem ali vsebina odgovora ne ustreza zastavljeni 
nalogi. Odgovor ne vsebuje pomembnih elementov za analizo problema ali razpravo o njem; 
navedenih je le nekaj  zdravorazumskih ugotovitev, dejstev, informacij. Ni uporabljena 
sociološka terminologija, besedilo ni povezano. 
6–9 točk: Delno opredeljen problem: navedena so nekatera ustrezna dejstva, ugotovitve, 
informacije, več navedenih ugotovitev in trditev je napačnih. Zapisana dejstva in trditve so 
neargumentirane. Na  podlagi navedenih podatkov so zaključki oblikovani le deloma. 
10–13  točk: Opredeljen problem: navedena dejstva, ugotovitve, informacije so delno 
ustrezne in sociološko relevantne. Na podlagi navedenih podatkov so oblikovani zaključki, 
pomembni za razčlenitev problema ali razpravo o njem, in delno argumentirani. 
14–17  točk: Jasno opredeljen problem: navedene so ustrezne in sociološko relevantne 
ugotovitve,dejstva, informacije. Na njihovi podlagi so oblikovani zaključki, argumentirani s 
poznavanjem sociološke problematike. V odgovoru je ustrezno uporabljena sociološka 
terminologija in nakazano poznavanje socioloških teorij, če to naloga eksplicitno zahteva. 
18–20  točk: Jasno opredeljen problem: navedeni so ustrezni in sociološko relevantni 
podatki, informacije,  dejstva. Med seboj so povezani in omogočajo oblikovanje ustreznih 
zaključkov, celovito so argumentirani. V odgovoru je ustrezno uporabljena sociološka 
terminologija in sociološke teorije, če  naloga to eksplicitno zahteva. Odgovor izkazuje 
povezovanje problema iz naslova z drugimi sociološko relevantnimi problemi/problem iz 
naslova je umeščen v širši družbeni okvir. 
 
Ustno ocenjevanje 
Sprašujem po vrstnem redu, ki ga določimo v razredu. Dovoljeno je tudi javljanje. Na uro je 
ustno ocenjen en dijak, razen če je predhodno napovedano drugače. Dijak je opravičen 
ustnega ocenjevanja, če se predhodno opraviči (vsaj en dan prej). V izjemnem primeru (npr. 
neustrezna disciplina) se lahko dogovorno spraševanje za posameznika ali razred ukine. 
Ocenjevalni kriterij za ustno ocenjevanje 
Nezadostno: Odgovori ne dosegajo minimalnih standardov za pozitivno oceno in so 
nerelevantni. Dijak navaja zgolj fragmente ugotovitev, dejstev in informacij, ki ne tvorijo 
povezane celote. Odgovori temeljijo na opisih, argumentacija je skromna, primeri so delno 
nakazani in nerazviti. Sociološka terminologija je omejena. 
Zadostno: Odgovori tvorijo pretežno celoviti besedilo. Nekatere izpeljave in utemeljitve so 
delno razumljive. Odgovori na zastavljena vprašanja so večinoma opisni. Argumentacija je 
skromna, površna in nejasna.  
Dobro: Dijak nenatančno izpelje argumente. Analiza je delna in nepopolna.  
Prav dobro: Vsebinsko ustrezni odgovori na zastavljena vprašanja. Odgovori so jasni, jedrnati 
in relevantni, izpeljave in ugotovitve so skladne in razumljive. Dijak uporablja sociološko 
terminologijo. V argumentaciji so še opazne slabosti in pomanjkljivosti.  
Odlično: Dijak dokazuje poglobljeno razumevanje socioloških pojmov in teorij. Uporablja 
ustrezno besedišče. Odgovori so nedvoumni in konkretni. Prisotno je širše tematsko 
povezovanje, navajanje izvirnih primerov in pogledov. 
 
Ocenjevanje lastnih izdelkov 
a) Sociološka analiza članka 
Dijak poišče članek iz poljudnoznanstvene revije ali na spletu na eno izmed tem, ki smo jo obravnavali 
pri pouku. Pri izbiri članka ima popolnoma proste roke, pazite le, da bo vir zanesljiv. Izbrano besedilo 
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nato  prebere in ga analizira z vidika temeljnih elementov zapisanih v nadaljevanju, ugotovitve pa 
zapiše v eseju, ki naj obsega med 750 in 1000 besed. 
1. Opredelitev pojmov 
Naštejte vse pojme, katerih pomen vam ni povsem jasen. Raziščite jih in zapišite njihove opredelitve.  

  /2 t 
2. Avtorjevo sporočilo 
Kaj je avtorjeva temeljna ideja? O čem želi prepričati?  

/2 t 
3. Identifikacija temeljnih tem 
Identificirajte podteme v besedilu.   

/1 t 
4. Razprava o temeljnih temah in podtemah 
Zapišite kratko izjavo o temeljni ideji znotraj posamezne podteme. Oblikujte vprašanje, ki bi ga v zvezi 
z vsako teh tem zastavili. Ocenite zanesljivost avtoritet, na katere se avtor sklicuje.  

/5 - 7 točko, odvisno od števila podtem 
5. Povezovanje gradiva z drugim znanjem 
Zapišite pomen ali uporabnost tega znanja za razumevanje drugih konceptov. Identificirajte, katere 
druge ideje besedilo potrjuje, jim nasprotuje ali jih razširja. Kako besedilo potrjuje to, kar že veste? 
Kaj je za vas novega oz. katere ideje so v nasprotju z vašim predznanjem?  

/5 t 
6. Aplikacija gradiva 
Zapišite, kako bi lahko gradivo (novo znanje, ideje) uporabili v svojem življenju - preteklem, 
sedanjem, v prihodnosti. Kako bi lahko avtorjeve ideje uporabili pri vašem bodočem delu? 

/3 t 
7. Evalvacija avtorjeve predstavitve 
Zapišite svoje doživljanje in evalvacijo besedila.  

/2 t 
8. Navedba uporabljenih virov in literature 
Na koncu eseja navedite vse uporabljene vire in literaturo (članek, učbenik, dodatno gradivo). 

/1 t 
Besedilo obojestransko poravnajte. Pred oddajo esej slovnično in pravopisno preglejte. 

/3 t 
Kriterij 

0-50 Nezadostno (1) 

51-64 Zadostno (2) 

65-79 Dobro (3) 

80-89 Prav dobro (4) 

90-100 Odlično (5) 

 
 
b) Sociološka analiza filma ali risanke 
 
Dijak iz seznama izbere film. Izbran film si doma ogleda vsaj dvakrat: prvič nemoteno, sproščeno, 
drugič analitično, s pisalom v roki in sprotnim zapisovanjem asociacij.  
Po ogledu film sociološko analizira in o njem napiše esej (700 - 1000 besed). Pri pisanju eseja se dijaki 
držijo naslednjih opornih točk: 

 Kot vsaj esej naj bo tudi ta sestavljen iz uvoda, jedra in zaključka.   /1 t 
 Razmislite, katere sociološke teme se pojavljajo v filmu - teme naštejte, teoretično 

predstavite (s pomočjo učbenika ali druge literature).     /10 t 
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 Teme povežite s filmskim prikazom (filmskimi junaki in/ali prizori iz filma). Pojasnite, kako 
opažate teorijo v filmski zgodbi.         /8 t 

 Razmislite o prikazanih socioloških temah in zapišite, kakšno je vaše mnenje o tematiki. 
Zapiši, kako bi lahko ideje iz vira apliciral na svoje življenje - preteklo, sedanje, v prihodnosti. 
           /6 t 

 Uporabljene vire navedite na koncu eseja.      /1 t 
 Besedilo slovnično preglejte in obojestransko poravnajte.    /3 t 

Pomembna je predvsem povezavo med sociološkimi vsebinami in filmsko zgodbo.  
 
 
Kriterij 

0-50 Nezadostno (1) 

51-64 Zadostno (2) 

65-79 Dobro (3) 

80-89 Prav dobro (4) 

90-100 Odlično (5) 

 
 
 
 
 

  


