
 
            POSEBNOSTI OCENJEVANJA PRI POUKU GEOGRAFIJE  V GIMNAZIJI  2013-14 

 

      NAČINI PREVERJANJA ZNANJA 

1. Učitelj s preverjanjem znanja ugotavlja doseganje učnih ciljev, ki so predmet ocenjevanja znanja. Preverjanje se izvaja 

praviloma po obravnavi  učne snovi, vendar najpozneje pred pisnim ocenjevanjem znanja. (2. alinea 4. člena Pravilnika o 

ocenjevanju znanja v srednjih šolah) 

2. Preverjanje lahko poteka ustno ali pisno s pomočjo učnih listov, vaj iz delovnih zvezkov, različnih nalog itn. 

3. Preverjanje znanja se NE ocenjuje. 

       

      MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

       Dijak/-inja: 

1. na karti zna določiti koordinate (geog. širina in dolžina) vsakega kraja, 

2. na sliki prepozna in poimenuje geografske pojave in procese, 

3. umesti geografske pojave in procese v prostor, 

4. navede glavne vzroke in posledice spreminjanja geografskih pojavov in procesov v času in prostoru, 

5. uporablja osnovno geografsko terminologijo, 

6. pozna vse evropske (od 3.letnika dalje) in večje svetovne države (od 2.letnika dalje) ter njihova glavna mesta in  

        jih pokaže na karti, 

7. zna narisati in prebrati osnovne grafikone, ki se uporabljajo pri geografiji (klimogram, hidrogram, 

starostna piramida). 

       

       OCENE 

 Pisne ocene Ustne ocene Referati Sodelov. pri pouku Druge ocene 

1. LETNIK 

 

2 min. 1 1 neobv. 1 1 neobv. 

2. LETNIK 

 

2 min. 1 1*  1 1 neobv. 

3. LETNIK 

 

2 min.  1 1 neobv. 1 neobv. 1 neobv. 

4. LETNIK  (IS , MT) 

 

min.  2  1 1 neobv. / 1 neobv. 

         * Opomba: Obvezna ocena za dijake, ki v okviru projekta Pisna spretnost izberejo referat pri geografiji, za ostale dijake  neobvezna.  

 

      PISNO OCENJEVANJE ZNANJA 

1. V vsakem konferenčnem obdobju dijaki pišejo eno kontrolno nalogo. Za vsako pisno ocenjevanje učiteljica določi dva roka. 

2. Obseg snovi, čas pisanja, dovoljeni pripomočki in točkovnik so navedeni na prvi strani pole. 

Velja naslednji točkovnik (odstotni):  

odl (5) = 100-90% ,  pdb (4) = 89-78% ,  db (3) = 77-63% ,  zd (2) = 62-50% ,  nzd (1) = 49-0% 

3. Na prvi strani pole so podana tudi vsa navodila in pravila pri pisanju, kot tudi sankcije ob morebitnih kršitvah pravil. 

4. Dijak , ki v konferenčnem obdobju ni pridobil pisne ocene ali je pisal nezadostno in ocene ni popravil, ni pozitivno ocenjen.  

       

      USTNO OCENJEVANJE ZNANJA 

1. Ustno ocenjevanje je napovedano-po vrstnem redu v redovalnici, zato opravičevanje (razen v izjemnih primerih kot je smrt v 

družini ali dolga bolezenska odsotnost) ni možno. Dijaki s statusom športnika ali dijaki, ki imajo neodložljive obveznosti (npr. 



zdravnik specialist) so dolžni vsaj en dan pred napovedanim datumom  ustnega ocenjevanja učitelja obvestiti, da na določen dan 

ne bodo mogli odgovarjati ter se dogovoriti za nov datum.  

2. V posamezni uri je praviloma vprašan en dijak.  

3. Če dijak, ki bi moral biti vprašan, manjka, je vprašan kadarkoli, nenapovedano. Namesto odsotnega dijaka odgovarja tisti, ki je v 

redovalnici eno oz. največ dve mesti za/pred odsotnim dijakom. 

4. Zadnja obravnavana snov  ni predmet ocenjevanja, razen če je od obravnave minil več kot en teden. 

5. Vprašani dijak ima na voljo dva sklopa vprašanj: A in B. Dijak sam izbere, na kateri sklop želi odgovarjati (vprašanj ne vidi). 

Zamenjava sklopa naknadno ni mogoča. 

6. V vsakem sklopu so tri vprašanja in za odgovor na vsako vprašanje dobi dijak delno oceno. Tri delne ocene sestavljajo končno 

oceno, ki se vpiše v redovalnico. Na določitev vsake delne ocene vplivajo : samostojnost pri odgovarjanju, kakovost odgovorov 

in spretnost uporabe zemljevida (kako se dijak »znajde«  na zemljevidu).  

Natančnejši kriteriji ustnega ocenjevanja so bili sprejeti na sestanku družboslovnega aktiva : Skupni  opisni kriteriji ustnega 

ocenjevanja pri družboslovnih predmetih 

      7.    Končna ocena se določi na osnovi spodnje tabele. 

TABELA  OCEN 

    OCENA                           KOMBINACIJE DELNIH OCEN 

          5 555     554 

          4 553*     552     551     544     543     542     444     443 

          3 541     533*   532     531     442*     441     433     432     522     521     431 

333     332 

          2 511     422*   421     411     331*     322     321     222     221 

          1 311*   211     111 

* Pri teh  kombinacijah ocen dobi dijak dodatno vprašanje : določitev koordinat poljubno izbranega kraja  na zemljevidu. V primeru 

    popolnoma  pravilnega odgovora se končna ocena dvigne za  eno oceno, torej na 5 oz. 4 oz. 3 oz. 2. 

               . 

      8.   Učiteljica lahko v primeru konstantnega nemira v razredu ali če ugotovi, da dijaki ne delajo sprotno, napovedano 

            ocenjevanje ukine. Če dijak ne napiše 3-4 domačih  nalog , se mu  ukine napovedano ustno ocenjevanje. Če učiteljica 

     ugotovi, da sistem napovedanega ustnega ocenjevanja razpada v celotnem oddelku, kar se izkaže z 4-5  primeri 

     neuspešnega  ustnega  ocenjevanja, se lahko odloči za ukinitev napovedanega ustnega ocenjevanja 

 

      KRITERIJI OCENJEVANJA  POROČILA EKSKURZIJE (4.letnik) 

      Ocenjevanje poteka v skladu z opisnimi kriteriji PMK za geografijo. 

 

      KRITERIJI OCENJEVANJA REFERATA 

      Ocenjevanje poteka v skladu s skupnimi kriteriji družboslovnega aktiva za ocenjevanje refereata. 

       Referat v 2. letniku (v okviru projekta Pisna spretnost)  se ocenjuje v skladu s skupnimi kriteriji, določenimi v okviru projekta. 

. 

      SODELOVANJE PRI POUKU, IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI IZ NASLOVA POUKA 

      Na koncu drugega ocenjevalnega obdobja pridobi dijak tudi oceno iz sodelovanja  oz. izpolnjevanja  obveznosti. Učiteljica za 

vsakega dijaka v svoji evidenci sproti beleži, kako in če dijak sodeluje pri pouku oz. izpolnjuje svoje obveznosti iz naslova pouka (dela 

domače naloge, izpolnjuje delovne liste, sodeluje pri skupinskem delu, ima s seboj vse zahtevane učne pripomočke…). 

Vsakič, ko nečesa nima ali ne dela po navodilih učiteljice (oz. sploh ne dela) , dobi minus; če se pri uri nadpovprečno izkaže, dobi plus. 

Dva plusa »izničita« en minus. 

Če ima dijak ob koncu pouka največ 1 minus, dobi oceno 5, za 2 minusa dobi oceno 4, za 3 minuse dobi oceno 3, za 4 minuse dobi oceno 

2 in za 5 ali več minusov dobi oceno 1. (Gl. 2. točko- Zaključevanje ocen) 

 



      POPRAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE  TER NAKNADNO PRIDOBIVANJE  PISNIH  OCEN MED IN PO KONCU 

     OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

 Poteka v skladu s sprejetimi skupnimi kriteriji družboslovnega aktiva in  internimi šolskimi pravili ocenjevanja. 

 

      ZAKLJUČEVANJE OCEN  

1. Upoštevajo se vse med letom pridobljene ocene. Ocene niso enakovredne. Pisna ocena je zaradi večjega obsega ocenjevane 

snovi ter popolne samostojnosti pri delu vredna več kot ustna in katerakoli drugače pridobljena ocena, zato zaključena ocena NI 

preprosto aritmetična sredina vseh ocen. Upošteva se tudi dosežena odstotna vrednost posamezne pisne ocene.  

2.  Poleg samih ocen se pri zaključevanju upošteva tudi dijakovo siceršnje (sprotno) znanje, napredek, prizadevnost, delavnost in 

samostojnost pri pouku ter odnos do izpolnjevanja obveznosti.  

3. V primeru, ko je (glede na 1. in 2. točko) dijak »med oceno«, se dijaku napove datum dodatnega ocenjevanja, ki je, odvisno od 

časa ali števila dijakov, lahko ustno ali pisno. V primeru ustnega ocenjevanja si dijak lahko datum izbere tudi sam. Lahko pa se 

dodatnemu ocenjevanju odpove.   

Če dijak na dan, ko bi moral pridobiti dodatno oceno, manjka, oz. se dodatnemu ocenjevanju odpove, se mu končna ocena 

zaključi navzdol. 

4. Za pozitivno končno oceno morata biti  obe pisni oceni pozitivni (to pomeni, da dijak dosega minimalne standarde). Končna 

ocena tudi ne more biti pozitivna, če ostaja dijak iz prejšnjega ocenjevalnega obdobja  neocenjen, oz. ni v prvem ocenjevalnem 

obdobju pozitiven, oz. če v zadnjem ocenjevalnem obdobju nima nobene pozitivne ocene, oz. če v zadnjem ocenjevalnem 

obdobju ni pridobil pisne ocene. 

 

      IZPITI 

             Izpiti potekajo v skladu s sprejetimi kriteriji družboslovnega aktiva. 

       

 

              Kočevje, julij 2013                                                                                                                                -Sestavili: 

                                                                                                                                                                     Maja Kmetič, prof. geo., l.r. 

                                                                                                                                                                     Loti M. Behin, prof. geo., l.r. 

 

 

* Opomba: izraza dijak, dijaki se uporablja kot nevtralna izraza za oba spola. 


