
KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA PRI PREDMETU FILOZOFIJA 
(PROGRAM GIMNAZIJA in UMETNIŠKA GIMNAZIJA – likovna smer) 
 
Dijaki oz. dijakinje v šolskem letu pri predmetu filozofija pridobijo tri ocene, od tega eno pisno  
in dve ustni. Ena ustna ocena zajema predstavitev izbrane teme s PowerPoint programom, 
druga pa je pridobljena na podlagi ustnega preverjanja znanja.  
 

1. PREDSTAVITEV IZBRANE TEME S PowerPoint PROGRAMOM  
 
Temo predstavitve dijak izbere v dogovoru z mentorjem in je določena vsaj 1 teden pred 
načrtovano predstavitvijo.  
 
Napotki za dijake: 
PP predstavitev naj obsega od 7 do 10 prosojnic, od tega mora prva vsebovati NASLOV 
TEME, AVTORJA IZDELAVE in DATUM PREDSTAVITVE. Zadnja prosojnica naj 
vsebuje podatke o uporabljenih VIRIH in LITERATURI. Zagovor teme naj traja od 10 do 
15 minut. 
 

Elementi 
ocenjevanja  

 

Slabo = 0-1 točka  

 
dobro = 2-3 točke  

 
Odlično = 4-5 točk  

 

POWERPOINT 
 

IZDELAVA PP 
PROSOJNIC  
ocenjujemo izdelane 
in predstavljene 
prosojnice  

- prosojnice so 
narejene zelo 
površno in 
malomarno  
- prevladuje 
preveč/premalo 
besedila ali 
preveč/premalo slik  

- prosojnice so 
narejene 
konvencionalno: na 
njih je preveč ali 
premalo informacij, 
da bi se dalo 
razbrati bistvo 
naloge  

 

- prosojnice so 
zanimive, izvirne in 
barvite: vsebina je 
premišljeno 
načrtovana ter 
vsebuje bistveno 
sporočilo o vsebini  

 

VKLJUČEVANJE 
RAZLIČNIH 
MEDIJEV  
ocenjujemo 
vključevanje 
slikovnega in audio-
vizualnega gradiva v 
prosojnice in 
predstavitev  

- prosojnice 
vsebujejo le 
besedilo in eno/dve 
sliki  

 

- prosojnice 
vsebujejo 
besedilo in 
primerno 
slikovno gradivo  
- kombiniranje 
besedila in slik 
je dobro  

  

 

- prosojnice 
vsebujejo dobro 
kombinacijo 
besedila in 
slikovnega 
materiala  
- vsebujejo tudi 
audio-vizualno 
gradivo  
   

 

ZAGOVOR 
 

STRUKTURA 
ZAGOVORA 
ocenjujemo 
strukturiranost 
zagovora, porabo 
razpoložljivega 
časa, jasnost in 
jedrnatost 

- čas je bil  
prekoračen in je 
imel slabo 
strukturiranost, brez 
jasnega uvoda in 
zaključka; očitno je 
bil slabo pripravljen  

 

- zagovor se je  
odvijal v 
predpisanem času in 
njegova osnovna 
struktura je bila 
razvidna; zagovor je 
bil nekoliko premalo  

pripravljen 

- zagovor je bil  
jedrnat in jasen, v 
okviru 
predpisanega časa;  
je bil dobro 
pripravljen  



informacije 
JEZIK IN 
NASTOP  
ocenjujemo 
bogastvo 
besedišča, 
dinamičnost 
govora in nastopa, 
jedrnatost in 
nazornost  

 

- besedišče je bilo 
revno z malo 
strokovne 
terminologije;  
- nastop je bil 
okoren z malo 
dinamike ali brez 
pravega stika s 
poslušalci 

- besedišče je bilo 
primerno z 
ustreznimi 
strokovnimi izrazi;  
- nastop je bil dober 
z manjšimi 
pomanjkljivostmi  

- besedišče je bilo 
bogato z ustreznimi 
strokovnimi izrazi; - 
nastop je bil 
sproščen, 
dinamičen, s 
primernim 
posluhom za 
poslušalce 

 
POZNAVANJE 
PODROČJA  
ocenjujemo znanje, 
ki ga dijak pokaže 
ob zagovoru  

- dijak je pokazal 
pomanjkljivo 
poznavanje 
problematike; 
dejstva je poznal le 
površno 

 

- dijak je 
predstavljeno 
problematiko dobro 
poznal, manj pa je 
vedel o dejstvih iz 
širšega konteksta 

 

- dijak je zelo dobro 
poznal tudi dejstva 
iz širšega področja, 
ki ga je pokrivala 
predstavitev  

 

 
TOČKOVNIK  
 
22,5 - 25 točk Odlično (5) 
20 – 22 točk Prav dobro (4) 
16 – 19,5 točk Dobro (3) 
12,5 – 15,5 točk Zadostno (2) 
 

  
  
  
  

2. USTNO OCENJEVANJE  
 

Ustno ocenjevanje znanja je praviloma napovedano. 
Tudi če ocenjevanje ni napovedano, imajo dijaki/dijakinje možnost, da se sami javijo. 
Sprememba v dogovoru ustnega ocenjevanja znanja se opravi vsaj eno uro preden pričnejo 
veljati novi dogovori.  
 
Opisni kriteriji ustnega ocenjevanja  
 
Nezadostno: Dijak/dijakinja ne navaja dejstev, ali pa navaja zgolj osnovna dejstva, ki so 
pomanjkljiva, informacije ne tvorijo povezane celote. Ne odgovarja smiselno in povezano. 
   
Zadostno: Odgovori tvorijo pretežno celovito besedilo. Nekatere izpeljave in utemeljitve so 
delno razumljive, jasne. Odgovori na zastavljena vprašanja so večinoma opisni. 
Argumentacija je skromna, površna in nejasna.  
 
Dobro: Dijak/dijakinja navaja pomembna dejstva, jih argumentira, a je argumentacija 
pomanjkljiva, nejasna in nekonsistentna. Razume problematiko, ki jo prinaša vprašanje. Na 
dodatna vprašanja odgovarja delno, pozna primere, vendar ni vedno sposoben lastne 
uporabe spoznanj. Analiza je zgolj delna oz. nepopolna.  
 



Prav dobro: Dijak/dijakinja vsebinsko ustrezno in smiselno odgovarja na zastavljena 
vprašanja. Odgovori so jasni, jedrnati in relevantni, izpeljave in utemeljitve so skladne in 
razumljive, posamični odlomki so večinoma smiselno zaokrožene celote in so pogosto med 
seboj dobro povezani. V argumentacijo vključuje filozofsko terminologijo in dokazuje 
poznavanje bistvenih filozofskih pojmov, čeprav so sodbe in sklepi še preveč posplošeni. 
Posplošitve ne upoštevajo ugotovljenih dejstev v celoti.  
 
Odlično: Dijak/dijakinja dokazuje poglobljeno razumevanje filozofskih pojmov in problemov. 
Izraža se samostojno, vsebino smiselno povezuje, sam dodaja praktične primere. 
Argumentacije so jasne in konsistentne. Presojanje in sklepanje temelji na podlagi 
ugotovljenih dejstev. Na dodatna vprašanja odgovarja sproščeno in tekoče.  

 
3. PISNO OCENJEVANJE (pisni preizkusi znanja) 

 
Pisna naloga mora vsebovati rubriko za ime in priimek dijaka, oddelek, temo, datum, skupno 
možno število točk, doseženo število točk, točkovno vrednost posameznih nalog, točkovnik. 
 
OCENJEVALNI KRITERIJI 
 
0-49%   NEZADOSTNO (1) 
50-64%  ZADOSTNO (2) 
65-79%  DOBRO (3) 
80-89%  PRAV DOBRO (4) 
90-100%  ODLIČNO (5) 
 
NAČIN OCENJEVANJA 
 
Ocenjujejo se znanje, razumevanje, uporaba znanj, analiza in sinteza ter vrednotenje. 
 
Zaključevanje ocen:  
Pri zaključni oceni predmeta se upoštevajo vse v redovalnico vpisane ocene in njihove 
morebitne različne obtežitve.  

 

POPRAVNI, PREDMETNI IN DOPOLNILNI IZPITI PRI PREDMETU FILOZOFIJA 

1. Dijak opravlja izpit iz predmeta ustno.  

2. 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. 

3. Ustna vprašanja potrdi strokovni aktiv, vendar listke z vprašanji pripravi vsak učitelj 

izpraševalec sam.  

4. 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 

Kriteriji ocenjevanja so bili potrjeni na sestanku strokovnega aktiva družboslovja dne  31. 
8. 2017  in veljajo od  1. 9. 2017 dalje.  


