
NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA S KRITERIJI – 
SOCIOLOGIJA (priprave na maturo: 4. letnik) 

 
 

1. NAČRT IN OBLIKE OCENJEVANJA 
 
V začetku šolskega leta določimo datume pisnih ocenjevanj znanja za celotno šolsko leto oz. 
za tekoče ocenjevalno obdobje. 
 
Dijakinje in dijaki v maturitetnem delu predmeta sociologija ponovijo snov iz 2. letnika  
(osnovna raven), določene teme  poglobijo in pridobijo nova znanja.  
 
Med šolskim letom š pridobivajo in razvijajo znanja, potrebna za pisanje eseja. Dosežki pri 
pisanju eseja se vrednotijo z merili ocenjevanja eseja na maturi v Predmetnem izpitnem 
katalogu (stran 8). 
 
Dijaki in dijakinje pridobijo in razvijajo ter tudi nadgradijo znanja pridobljena v osnovnem delu 
sociologije (2.  letnik), ki so potrebna za izdelavo maturitetne naloge. Dosežki pri maturitetni 
nalogi se vrednotijo z merili ocenjevanja maturitetne naloge na maturi v Predmetnem 
izpitnem katalogu (stran 9‒11). 
 
Eksterni del maturitetnega izpita poteka v pisni obliki, zato je pri preverjanju in ocenjevanju 
znanja poudarek na pisnih oblikah, saj poteka preverjanje znanja na maturi samo v pisni obliki, 
lahko pa ocenim tudi ostale izdelke (referate, sociološke analize filmov ali člankov).. 
Ob tem pa potekajo tudi druge oblike preverjanja znanja brez ocenjevanja (analiza članka, 
analiza statističnih podatkov, lastno raziskovanje na določeno temo, domače naloge, esejski 
odgovori, …). 
 
V šolskem letu 2022/2023 morajo dijaki pridobiti pet pozitivnih ocen: 

• učna snov iz 4. letnika se preverja s pisnimi preverjanji znanja (skupaj 3 – 2 v 1. 
ocenjevalnem obdobju, 1 v 2. ocenjevalnem obdobju), ki so sestavljeni  iz primerov 
strukturiranih vprašanj in esejskih vprašanj iz maturitetnih pol: 
‒ v mesecu oktobru test  - pisno preverjanje  znanja učnih vsebin  Zdravje, telo, 

bolezen; Družina 
‒ v mesecu decembru test - pisno preverjanje  znanja učnih vsebin Šola,  

Religija, Odklonskost; 
‒ v mesecu  test januarju -  pisno preverjanje  znanja učnih vsebin  Množični 

mediji, Znanost, Delo in prosti čas; 
• v mesecu aprilu test – ponovitev snovi prvega letnika: pisno preverjanje  znanja 

učnih vsebin: Posameznik, družba, sociologija; Kultura, socializacija; Družbene 
razlike in neenakosti, Načini in metode sociološkega raziskovanja; 

 
• v mesecu aprilu dijaki oddajo seminarsko  nalogo. 

 
 
 
 



DODATNA OCENA: 
Dijaki  v šolskem letu napišejo 10 esejev za vajo (ki so vezani  na obravnavani sklop), ki jih 
učitelj pregleda in oceni (s točkovnikom, predvidenim na maturi). Prav tako pa vsaj dvakrat 
letno pripravijo predstavitev dela snovi iz maturitetnega kataloga (ki ga določi učitelj) za ostale 
dijake. Če opravi vse obveznosti (vsak esej je min. ocenjen z vsaj 13 t), dijak pridobi dodatno 
oceno odl (5), ki se upošteva pri zaključevanju. Če obveznosti ne opravi, je ocenjen z oceno 
neg (1). 

 
V začetku meseca aprila izpeljemo tudi predmaturitetni test. 
 
Pri preverjanju tekoče snovi (oktober: Družbena konstrukcija telesa, Družina, Šolanje; 
december: Religija, Odklonskost, februar:  Množični mediji,  Znanost, Delo in prosti čas) je test 
sestavljen iz dveh delov:  

® 1 del: strukturirana vprašanja iz vseh določenih tem 
® 2. del: esej iz ene od določenih tem (izbirno – dijak izbere enega od naslovov) 

 
Splošni kriteriji pisnega ocenjevanja za strukturirana vprašanja: 
 

0–50 1 
51–64 2 
65–79 3 
80–89 4 

90–100 5 
 
Kriteriji za vrednotenje esejskega dela so podani v maturitetnem katalogu predmeta, Izpitna 
pola 2, stran  8. 
(http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/sociologija/?lng=eng 
 
 
Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti 
 
Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti so iz pisnega dela. Pisni del izpita traja 90 minut. 
 

 


