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1. SPLOŠNA IZHODIŠČA 

Na podlagi Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 

60/2010 z dne 23. 7. 2010) in Pravil o ocenjevanju SVŠGL, smo v strokovnem 

aktivu geografov sprejeli usklajena Merila in kriterije preverjanja in ocenjevanja 

znanja. 

Dijaki so prvo šolsko uro seznanjeni s kriteriji ocenjevanja, obsegom učne snovi 

in cilji, ki naj bi jih dosegli. 

2. OBLIKE IN NAČINI OCENJEVANJA 

Ustno ocenjevanje znanja lahko poteka vsako uro. Pred pisnim ocenjevanjem 

znanja je preverjanje znanja pisno ali ustno. Preverjamo tudi pisne naloge v 

delovnih zvezkih. 

 PISNO 

Pisno ocenjevanje znanja  se izvaja z različnimi tipi nalog. Dijaki, ki so odsotni 

pri pisnih nalogah, praviloma pišejo teste dodatno oz. po dogovoru s 

profesorjem. 

 

 USTNO 

V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah je število ustnih 

preverjanj za oceno najmanj enkrat v šolskem letu. Ustno ocenjevanje je 

sprotno in za posamezni oddelek je praviloma napovedano. Dijak se javi po 

dogovoru s profesorjem.  

Dijaki s statusom si takoj po pridobitvi statusa določijo datum za ustno 

ocenjevanje znanja. V primeru, da si datuma ne določijo ali se izogibajo 

izbranemu datumu za ustno ocenjevanje, jih učitelj lahko vpraša nenapovedano.  

Učitelj pri ustnem spraševanju lahko vključi tudi dijakovo domače delo oziroma 

nalogo. Domače delo se opravlja pisno, pri ustnem spraševanju pa se ga 

predstavi ustno.  

 

DRUGE OBLIKE PRIDOBIVANJA OCEN: poročila, seminarske naloge, referati, 

projektno   delo, priprava in vodenje ekskurzije. 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201060#!/Uradni-list-RS-st-60-2010-z-dne-23-7-2010
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201060#!/Uradni-list-RS-st-60-2010-z-dne-23-7-2010


 

 

 

 

 

 
  

3 

Ocene zgoraj navedenih del, ki jih opravljajo le nekateri dijaki, so ocene, ki se 

upoštevajo pri pridobitvi končne ocene in ne morejo nadomestiti ocene vsebin 

programskih enot ocenjevalnega obdobja. Če dijak ne izpolni dogovorjenih 

obveznosti, se ga oceni z negativno oceno. Za vse navedene druge oblike 

pridobivanja ocen lahko dijak dobi oceno, pri čemer se upoštevajo naslednji 

kriteriji:  

 

- ustrezna ustna predstavitev izdelka (jasnost in samostojnost pri izražanju,

 izvirnost ter samozavest) in 

- ustrezna pisna predstavitev izdelka (vsebinska ustreznost, estetika, 

aktualnost, navedba in uporaba različnih virov in literature). 

 

Dijaki, ki ne opravijo ali ne izdelajo dogovorjenih izdelkov (referati, plakati, 

priprava na vodenje ekskurzije, reševanje vaj v delovnem zvezku), so ocenjeni 

z negativno oceno. 

3. NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA 

Pisno ocenjevanje znanja izvedemo enkrat do trikrat v šolskem letu, v skladu z 

načrtom ocenjevanja znanja. Dijak je v konferenčnem obdobju pozitivno 

ocenjen, če pridobi pozitivno pisno oceno ali pozitivno ustno oceno. Če je v 

konferenčnem obdobju pridobil pozitivno oceno samo z izdelkom (referat, 

plakat), ni zadostil minimalnemu standardu. 

V četrtem letniku pri pripravi na maturo pridobi šest pisnih ocen. Dijaki bodo 

pridobili najmanj eno ustno oceno. 

4. KRITERIJI  IN OPISNA MERILA ZA OCENJEVANJE 

Pisne in ustne ocene so enakovredne, referati, plakati, priprava na vodenje 

ekskurzije, reševanje vaj v delovnem zvezku, pa predstavljajo 10 % zaključene 

ocene. Navodila za izdelavo nalog oziroma izdelkov dobijo dijaki ob dogovoru o 

izbrani aktivnosti. Pri referatih upoštevamo kriterije za govorni nastop: 
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- vsebina (zanimivost, zgradba referata, poglobljenost obravnavane teme, 

povezava s temo) 50% 

- jezik (pravilnost, ustreznost izražanja, uporaba pravilne terminologije)  30% 

- nastop (stik s poslušalci, govorica telesa)  10% 

- vizualna ponazoritev  10%  

Pri ustnem spraševanju upoštevamo naslednje kriterije (geografija):  

Nzd (1): ne odgovarja ali odgovarja neustrezno. Dijak ne razume geografskih 

pojmov, se ne zna orientirati na zemljevidu in ne zna brati ( kontinenti, relief, 

lega) z zemljevida. Natančni kriteriji so navedeni v Minimalnih standardih 

znanja. 

Zd (2): navaja nekaj pravilnih podatkov, vendar zgreši bistvo, slabo se orientira 

na karti. 

Db (3): samostojno odgovarja, ne povezuje pojmov, problema ne razume 

dobro, moti se pri geografski terminologiji, tudi na karti se slabše orientira. 

Pdb (4): samostojno odgovarja, povezuje, razume bistvo problema, pri 

izražanju se rahlo moti, se dobro orientira na karti. 

Odl (5): Je samostojen pri posredovanju odgovorov, navaja svoje primere, išče 

izvirne rešitve, pravilno vrednoti, se gladko in pravilno izraža, odlično se 

orientira na karti. 

Pri kriterijih ocenjevanja pisnih izdelkov upoštevamo cilje in nivoje znanja v 

skladu s predpisanim letnim delovnim  načrtom. 

Na pisnem izdelku mora biti navedeno število točk za posamezno nalogo in meje 

za ocene.  
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Kriteriji za pridobitev pozitivnih ocen pri pisnih nalogah so: 

50-62%       zadostno 

63-75%       dobro 

76-88%       prav dobro 

89-100%     odlično 

Učitelj lahko po lastni presoji kriterij za dosego pozitivne ocene omili, če gre za 

težja poglavja. 

Ocena je vezana na nivoje osvojenega znanja in stopnjo samostojnosti dijaka 

pri podajanju usvojenih znanj. 

Učitelj upošteva pri pisni in ustni oceni obvladovanje podatkov, sposobnost 

reševanja problemov, nivo znanja in stopnjo razumevanja.  

Pri pisnem ocenjevanju se preko različnih tipov vprašanj ocenjuje poznavanje 

učnih vsebin, razumevanje, interpretacija, zmožnost sinteze, vrednotenje  

geografskih procesov, pojavov, dogodkov ter uporaba znanja z aktualizacijo. 

Pri ustnem ocenjevanju se prav tako ocenjuje znanje in razumevanje ter  

interpretacija, vrednotenje in  zmožnost uporabe in aktualizacija naučenega. 

Ob pisnem in ustnem ocenjevanju se ocena pridobiva ob uporabi besedil. 

zemljevidov, slikovnega in drugega ilustrativnega gradiva ali drugih virov. 

Pomembna je tudi časovna orientacija, ki poleg prostorske, predstavlja 

izhodiščno znanje. 

Točkovanje se lahko nekoliko spremeni glede na težavnost pisne naloge in glede 
na povprečje v razredu.  
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Opisni kriteriji za ocenjevanje poročila, referata, seminarske naloge, 

projektnega dela: 

ocena  

5  dijak jasno predstavi problem in temo ter samostojno 

uporablja in primerja priložene vire 

 uporabljeni viri so raznovrstni in zna poiskati prave 

informacije ter je do zbranih informacij kritičen – išče nove 

rešitve 

 pravilno citira uporabljene vire in ima popolni seznam 

ustrezno citirane literature (v skladu z ISO standardi) 

 po svojih besedah razlaga vzroke, posledice, jih med seboj 

ločuje 

 vsebino samostojno predstavi 

 ločuje dejstva in mnenje, oblikuje samostojne zaključke, ki 

so podprti z izvirnimi primeri 

4  dijak jasno predstavi problem in temo ter samostojno 

uporablja in primerja priložene vire 

 uporabljeni viri so raznovrstni in zna poiskati prave 

informacije ter je do zbranih informacij kritičen – ne išče 

novih rešitev 

 po svojih besedah razlaga vzroke, posledice, jih med seboj 

ločuje 

 vsebino samostojno predstavi 

 ločuje dejstva in mnenje, oblikuje samostojne zaključke, ki 

so podprti z učiteljevimi primeri 

 pravilno citira uporabljene vire in ima popolni seznam 

ustrezno citirane literature (v skladu z ISO standardi) 

3  dijak jasno predstavi problem in temo, pri tem pa ni vedno 

zanesljiv 

 uporabljeni viri so raznovrstni in ve, kaj sodi skupaj, vendar 

ne ve, kaj lahko iz tega sklepa 

 po svojih besedah razlaga vzroke, posledice, jih med seboj 

ločuje, vendar ni vedno samostojen 

 navaja učiteljeve primere, a še to ne vedno 

 dejstva in mnenja ločuje s pomočjo učitelja in oblikuje 

zaključke, ki niso povsem logični in prepričljivi 



 

 

 

 

 

 
  

7 

 pomanjkljivo citira uporabljene vire in nima popolnega 

seznama ustrezno citirane literature (v skladu z ISO 

standardi) 

2  dijak pomanjkljivo predstavi problem in temo ter skromno 

primerja priložene vire 

 uporaba virov je omejena, učenec večkrat ne ve, za kaj mu 

določena informacija lahko koristi 

 išče podobnosti in razlike, ne navaja argumentov 

 dijak potrebuje pomoč pri razvrščanju informacij 

 ne razlikuje med mnenji in dejstvi 

 v zaključku posreduje skromne ugotovitve, ki nimajo logične 

in zgoščene zgradbe 

 pomanjkljivo citira uporabljene vire in nima popolnega 

seznama ustrezno citirane literature (v skladu z ISO 

standardi) 

1   ni naredil naloge 

 

     Kršitve pravil pri ocenjevanju znanja in ukrepi 

Če profesor ugotovi, da dijak pri pisanju pisnega ali pri drugi obliki ocenjevanja 

znanja poseduje nedovoljene pripomočke ali da dijak prepisuje, izdelek oz. 

druge oblike ocenjevanja, kjer je dijak goljufal, oceni z negativno oceno. 

5. POPRAVLJANJE OCEN  MED POUKOM 

Negativne ocene popravljajo dijaki ustno ali pisno. Popravljajo snov določenega 

ocenjevalnega obdobja oziroma vsa tista poglavja, ki so bila ocenjena 

negativno. Učitelj v dogovoru z dijakom določi datum in način ocenjevanja pri 

prvi uri po ocenjevalni konferenci, ko je dijak prisoten pri pouku. Pri 

popravljanju negativnih ocen so kriteriji enaki kot pri rednem ocenjevanju. 

Ocena, ki jo dijak pridobi  pri popravljanju negativne ocene se upošteva kot ena 

izmed vseh ocen iz ocenjevalnega obdobja. 

  

Dijak mora pridobiti pozitivno oceno iz celotne vsebine, ki je bila predelana ob 

zaključku ocenjevalnega obdobja in ob zaključku pouka. Če nima pridobljenih 

vseh ocen, je  neocenjen. 
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Če je dijak ob koncu ocenjevalnega obdobja neocenjen,  popravlja oceno kot 

dijaki z negativno oceno. 

 

Dijak je ocenjen negativno, če ne dosega minimalnih standardov znanj. Dijak 

pridobi ustno oceno tako, da ga učitelj ustno vpraša (postavi mu najmanj dve 

širši vprašanji) pred celim razredom. Ocene so javne in takoj vpisane v 

redovalnico. Profesor lahko v drugem ocenjevalnem obdobju sprašuje tudi snov 

iz prvega ocenjevalnega obdobja.  

 

Negativno oceno dijaki lahko popravijo tudi po pretečenem tednu (po pridobitvi 

negativne ocene) s samostojnim javljanjem oziroma na poziv profesorja. 

V primeru, da ocena konferenčnega obdobja ni popravljena, ostane celotno 

ocenjevalno obdobje ocenjeno negativno, dijak pa ima še eno možnost 

popravljanja ocene ob koncu šolskega leta v času zaključevanja ocen. 

6. OBLIKOVANJE  ZAKLJUČNE OCENE 

Pri  oblikovanju zaključne ocene so upoštevane vse pridobljene ocene, s  
poudarkom na ocenah ustnega in pisnega preverjanja znanja.  

 
Končna ocena je sestavljena iz vseh ocen, ki jih dijak dobi v šolskem letu. Izraža 

celostno znanje in odnos do predmeta, ki se kaže tudi v sodelovanju pri učnem 

procesu, prinašanju učnih pripomočkov k pouku in pisanju domačih nalog, torej 

zaključene ocene dijak ne pridobi zgolj z izračunavanjem aritmetične sredine vseh 

ocen. 

 

Za pozitivno zaključeno oceno mora imeti dijak pozitivno ocenjeni obe 

ocenjevalni obdobji in dosegati minimalne standarde: 

- pozitivne ocene v obeh konferencah 

- uporaba atlasov je obvezni učni pripomoček pri pouku geografije  

- opravljeni vsi dogovorjeni izdelki (referati, plakati, priprava na vodenje 

ekskurzij, delovni zvezek, domače naloge) 
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Pri izbirnem maturitetnem predmetu geografija v 4. letniku poteka ocenjevanje 

znanja na način, ki ga predpisujeta Maturitetna izpitna kataloga in Letni učni načrt 

(priprava) za 4. letnik. Dijaki oddajo poročila o opravljenih vajah na terenu do 

datuma, ki ga določi učitelj. Ocene internega dela mature ne vplivajo na zaključno 

oceno v 4. letniku. Maturanti so dolžni odpisati vse  pisne naloge, razen v primeru 

opravičene odsotnosti. 

 

Obveznosti dijakov, ki se pripravljajo na maturo so naslednje: 

- dijak je dolžan redno obiskovati priprave na maturo; 

- vse obveznosti, ki jih učitelj določi na začetku šolskega leta, morajo biti v danem 

roku opravljene;  

- domače delo je obvezno. Učitelj domače delo pregleda in dijaka seznani z 

njegovim napredkom. 

- Pri izbirnem maturitetnem predmetu v četrtem letniku poteka ocenjevanje znanja 

na način, ki ga za predmet predpisuje Maturitetni predmetni izpitni katalog in 

Letni učni načrt za četrti letnik. Za posamezne teme mora dijak pridobiti 

pozitivno oceno (sicer jo popravlja v dogovorjenem roku). Ocene se vnesejo v 

redovalnico. 

- končna ocena se oblikuje na podlagi vseh ocen (rednih ur in ur priprave na 

maturo).  

 

7.  IZVEDBA POPRAVNIH, PREDMETNIH, DOPOLNILNIH IZPITOV  

Pri pouku geografije in zgodovine dijaki lahko opravljajo:  predmetne, 

dopolnilne in popravne izpite.  

 Predmetni izpit  

Predmetni izpit opravlja dijak, ki hitreje napreduje, izboljšuje končno oceno ali 

se želi vpisati v drug izobraževalni program. Izpit opravlja pisno in ustno. 
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Dopolnilni izpit  

Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka ni bil ocenjen. Dopolnilni 

izpit lahko opravlja do začetka opravljanja zaključka izobraževanja. Izpit 

opravlja pisno in ustno. Dijak se individualno dogovori z učiteljem o obsegu in 

vsebini izpita. 

Popravni izpit 

Popravni izpit opravlja dijak, če ima ob koncu pouka zaključeno nezadostno 

oceno. Na izpitu se preverja znanje učne snovi celega leta. Izpit opravlja pisno 

in ustno.  

Dijaki 4. letnika opravljajo pisni in ustni izpit iz geografije Slovenije.  

Diferencialni izpit 

Izpit je sestavljen iz dveh delov – pisnega in ustnega. Na izpitu se preverja 

znanje učne snovi celega leta. 

Pri oblikovanju končne ocene sta deleža pisne (50 %) in ustne ocene (50 %) pri 

popravnih oziroma predmetnih izpitih.  

 


