KRITERIJI OCENJEVANJA PRI PREDMETU INFORMATIKA
2. letnik
1. Načini ocenjevanja znanja pri predmetu so naslednji:
- Pisno ( 1. ocenjevalno obdobje)
- izdelek (1, 2. ocenjevalno obdobje)

2. Pisno ocenjevanje
Pisno se ocenjujejo naslednje učne enote, iz katerih so sestavljene pisne naloge:
- 1. ocenjevalno obdobje: obdelava podatkov s pomočjo Excela.
Dijaki pridobijo eno pisni oceni.

a)

Lestvica ocen pri ocenjevanju pisnih izdelkov je naslednja:
nzd 1 ….. pod 50 %
zd 2 ……..od 50 % - pod 65 %
db 3 ……. od 65 % - pod 80 %
pdb 4 ……od 80 % - pod 90 %
odl 5 …….90 % in več

b)

Pripomočki:
Dijak lahko uporablja nalivno pero ali kemični svinčnik in osebni računalnik.

c)

Kriterij se lahko zniža v naslednjih primerih:
Kriterij se ne znižuje.

d)

Možnosti popravljanja pisnih ocen
Če več kot tretjina dijakov piše negativno, se pisanje ponavlja v skladu s
pravilnikom o ocenjevanju.

3. Ocenjevanje izdelka
Pisno se ocenjujejo naslednje učne enote, iz katerih so sestavljene pisne naloge:
- 1. ocenjevalno obdobje: obdelava podatkov s pomočjo Excela.
Dijaki pridobijo eno oceno.
- 2. ocenjevalno obdobje: oblikovanje predlog in serijskih pisem s pomočjo
Worda
Dijaki pridobijo eno oceno.

e)

Lestvica ocen pri ocenjevanju pisnih izdelkov je naslednja:

nzd 1 ….. pod 50 %
zd 2 ……..od 50 % - pod 65 %
db 3 ……. od 65 % - pod 80 %
pdb 4 ……od 80 % - pod 90 %
odl 5 …….90 % in več

f)

Možnosti izboljševanja ocen
V primeru, da dijak ni zadovoljen z oceno ima možnost izboljševati oceno
enkrat v dogovoru z učiteljem.

g)

Doseganje minimalnega standarda

1. ocenjevalno obdobje: Dijak dosega minimalni standard, če je pridobil pozitivni
oceni pri pisnem ocenjevanju. Če dijak nima pozitivne pisne ocene, ki zajema učno
snov prvega ocenjevalnega obdobja, dijak ni dosegel kriterijev minimalnega standarda.
2. ocenjevalno obdobje: Dijak dosega minimalni standard, če je pridobil pozitivni
oceni pri pisnem ocenjevanju. Če dijak nima pozitivne pisne ocene, dijak ni dosegel
kriterijev minimalnega standarda.
h)

Načini, ko dijaki niso dosegli minimalnega standarda

Dijak ne dosega minimalnega standarda, v primeru, da ni pridobil predpisane pozitivne
ocene.
Dijak, ki je v prvem ocenjevalnem obdobju ocenjeni negativno, imajo na začetku
drugega ocenjevalnega obdobja možnost ponovnega ocenjevanja. Táko ocenjevanje
poteka pisno. Učitelj v dogovoru z dijaki določi datum tega ponovnega ocenjevanja.

4. Ocenjevanje vaj
2. ocenjevalno obdobje:
a) Ocenjujejo se vaje pri sklopu desetprstno slepo tipkanje. Dijak mora učitelju
izročiti določeno število pravilno natipkanih besedil.

5. Zaključevanje ocen ob zaključku pouka
Ocene, pridobljene med šolskim letom, so enakovredne, končno oceno pri posameznem
dijaku pa zaključujemo glede na splošne pogoje pri ekonomskih predmetih.

6. Izpiti

Če dijak ob koncu leta ni pozitiven, opravlja pisni izpit v roku, ki ga določi šola. Izpit
zajema celotno snov predelano v šolskem letu. Izpit je pisni in traja od 45 minut do največ
90 minut.
Tanja Masterl

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI PREDMETU INFORMATIKA 3. letnik
1. Načini ocenjevanja znanja pri predmetu so naslednji:
- Pisno ( 2. ocenjevalno obdobje)
- izdelek (1., 2. ocenjevalno obdobje)

2. Pisno ocenjevanje
Pisno se ocenjujejo naslednje učne enote, iz katerih so sestavljene pisne naloge:
- 1. ocenjevalno obdobje: ključni koncepti podatkovnih baz, organizacija
podatkovne baze in relacije; delo s podatki, zapisi in načrt
Dijaki pridobijo eno pisno oceno.
- 2. ocenjevalno obdobje: Obrazci, poročila, izvoz podatkov, tiskanje
Dijaki pridobijo eno pisno oceni.

a)

Lestvica ocen pri ocenjevanju pisnih izdelkov je naslednja:
nzd 1 ….. pod 50 %
zd 2 ……..od 50 % - pod 65 %
db 3 ……. od 65 % - pod 80 %
pdb 4 ……od 80 % - pod 90 %
odl 5 …….90 % in več

b)

Pripomočki:
Dijak lahko uporablja nalivno pero ali kemični svinčnik in osebni računalnik.

c)

Kriterij se lahko zniža v naslednjih primerih:
Kriterij se ne znižuje.

d)

Možnosti popravljanja pisnih ocen
Če več kot tretjina dijakov piše negativno, se pisanje ponavlja v skladu s
pravilnikom o ocenjevanju.

e)

Možnosti izboljševanja ocen
V primeru, da dijak ni zadovoljen z oceno ima možnost izboljševati oceno
enkrat v dogovoru z učiteljem.

f)

Doseganje minimalnega standarda

1. ocenjevalno obdobje: Dijak dosega minimalni standard, če je pridobil pozitivni
oceni za izdelka. Če dijak nima pozitivnih obeh izdelkov s prvega ocenjevalnega
obdobja, dijak ni dosegel kriterijev minimalnega standarda.
2. ocenjevalno obdobje: Dijak dosega minimalni standard, če je pridobil pozitivno
oceno pri pisnem ocenjevanj in oddal in predstavil delujočo podatkovno bazo. Če dijak
nima pozitivne pisne ocene, dijak ni dosegel kriterijev minimalnega standarda.
g)

Načini, ko dijaki niso dosegli minimalnega standarda

Dijak ne dosega minimalnega standarda, v primeru, da ni pridobil predpisane pozitivne
ocene.
Dijak, ki je v prvem ocenjevalnem obdobju ocenjeni negativno, imajo na začetku
drugega ocenjevalnega obdobja možnost ponovnega ocenjevanja. Táko ocenjevanje
poteka pisno. Učitelj v dogovoru z dijaki določi datum tega ponovnega ocenjevanja.

3. Ocenjevanje izdelka
a)

Ocenjevanje izdelka

V prvem ocenjevalnem obdobju dijak samostojno po navodilih profesorja izdela
interaktivno predstavitev, blog in odločitveni model ter ga v razredu predstavi.

V drugem ocenjevalnem obdobju dijak samostojno po navodilih izdela podatkovno
bazo in jo v razredu predstavi.

b)

Možnosti izboljševanja ocen:

V primeru, da dijak ni zadovoljen z oceno, ki jo je pridobil pri predstavitvi naloge,
ima možnost izboljševati oceno enkrat. Najkasneje v roku 14 dni od vpisa ocene v
redovalnico, se dijak lahko javi in predstavi nalogo z vdelanimi izboljšavami.
4. Zaključevanje ocen ob zaključku pouka
Ocene, pridobljene med šolskim letom, so enakovredne, končno oceno pri posameznem
dijaku pa zaključujemo glede na splošne pogoje pri ekonomskih predmetih.
5. Izpiti
Če dijak ob koncu leta ni pozitiven, opravlja pisni izpit v roku, ki ga določi šola. Izpit
zajema celotno snov predelano v šolskem letu. Izpit je pisni in traja od 45 minut do največ
90 minut.
Tanja Masterl

