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Preverjanje in ocenjevanje poteka v skladu z veljavnimi pravili. 

Preverjanje znanja 

 Znanje preverjamo praviloma vsako uro, pisno ali ustno. 

 Ustno preverjamo razumevanje, znanje definicij, interpretacijo in 

analizo problema, sintezo znanj. 

 Za pisno preverjanje lahko uporabimo pisne miniature - krajše pisne 

naloge. 

    Ocenjevanje znanja - splošno 

 Dijak je lahko ocenjen za pisno nalogo, ustno odgovarjanje, izdelke in 

poročila, samostojno delo po dogovoru s profesorjem, celoletno delo in 

(ne)opravljanje domačih nalog. 

 V vsakem ocenjevalnem obdobju mora dijak pokazati vsaj minimalne 

standarde znanja. 

 Dijak je neocenjen, če ni pridobil ocen iz vse predelane snovi. 

 Končne ocene se oblikujejo na podlagi celoletnega dela. 

 Po profesorjevi presoji je dijak lahko ocenjen za sodelovanje preko celega 

šolskega leta. Tu se ocenjuje odnos do dela, reševanje domačih nalog, 

zavzetost pri šolskem delu in sprotno znanje. 

 Dijak mora biti za končno pozitivno oceno pozitivno ocenjen v obeh 

ocenjevalnih obdobjih in iz vse predelane snovi. 

 Kriteriji za oceno pri pisnih izdelkih: 

  od 45% do 58% zadostno(2), 

  od 59% do 72% dobro (3), 

  od  73% do 86% prav dobro(4), 

  od 87% do 100% odlično(5) 

   



Ocenjevanje znanja – pisno 

 V vsakem konferenčnem obdobju pišejo dijaki eno ali dve pisni nalogi, po 

presoji učitelja se ta naloga lahko zamenja z ustnim ocenjevanjem znanja. 

Naloga zajema določen sklop snovi, ki je znan približno dva tedna pred 

pisanjem naloge. 

 Datume za pisne naloge določijo skupaj dijaki in profesor v začetku 

vsakega ocenjevalnega obdobja. Datumov kasneje ni mogoče 

spreminjati, izjema je samo nepredvidena sprememba v urniku. 

 Pred pisanjem nalog za oceno preverjamo znanje. 

 Pisno ocenjevanje ponovimo, če je več kot 40% dijakov ocenjenih z 

negativno oceno. 

Ocenjevanje znanja – ustno 

 Dijak je največ dvakrat na leto ocenjen ustno. 

 Pri ustnem ocenjevanju dobi dijak tri vprašanja. 

 Ustno ocenjevanje je praviloma napovedano, lahko pa se profesor z 

dijaki dogovori drugače. 

 

Seminarska naloga 

 Dijak izdela matematične igre in poročila ter seminarsko nalogo. Za temo 

seminarske naloge in cilje, ki naj bi jih z nalogo dosegel, se predhodno 

dogovori s profesorjem. 

 Po dogovoru s profesorjem dijak odda seminarsko nalogo v elektronski 

ali papirni obliki. 

 Dijak po oddaji seminarske naloge profesorju nalogo predstavi pred 

celotnim razredom. 

 Po predstavitvi profesor oceni seminarsko nalogo, pri čemer upošteva 

samostojnost, ustvarjalnost, doseganje ciljev v seminarski nalogi (o 

katerih se predhodno dijak dogovori s profesorjem), poznavanje 

matematičnih vsebin in kvaliteto predstavitve naloge. V primeru, da je 

dijak uspel svojo seminarsko nalogo uporabiti tudi pri delu z otroki v 

vrtcu, se kot del ocene lahko upošteva tudi samorefleksija. 



 

Kriteriji za ocenjevanje 

Pri ocenjevanju se upošteva znanje in razumevanje (približno 60% ocene), 

interpretacija, argumentacija, sinteza, analiza, vrednotenje, sodelovanje, 

ustvarjalnost (približno 40% ocene). 

 Nezadostno je ocenjen dijak, pri katerem gre za neznanje. Ne pozna 

osnovnih matematičnih pojmov in konceptov. Ne prepoznava 

matematičnih vsebin pri izvajanju dejavnosti za razvoj otrokovega 

matematičnega mišljenja. Ne dosega minimalnih standardov znanja. 

 Zadostno je ocenjen dijak, ki obvlada le temeljna dejstva in povezave. 

Dosega minimalne standarde znanja. Pozna osnovne matematične 

pojme in koncepte, vendar pri njihovi uporabi ni zanesljiv. Delno 

prepoznava matematične vsebine pri izvajanju dejavnosti za razvoj 

otrokovega matematičnega mišljenja. 

 Dobro je ocenjen dijak, ki pozna obravnavano snov, odpove pa pri 

povezovanju osnovnih dejstev v celoto. Pozna osnovne matematične 

pojme in koncepte. Znanje ni poglobljeno. Delno prepoznava 

matematične vsebine pri izvajanju dejavnosti za razvoj otrokovega 

matematičnega mišljenja. 

 Prav dobro je ocenjen dijak, ki natančno pozna matematična dejstva, 

obravnavana pri pouku. Ima poglobljeno znanje iz osnovnih 

matematičnih pojmov in konceptov. Večinoma prepoznava 

matematične vsebine pri izvajanju dejavnosti za razvoj otrokovega 

matematičnega mišljenja. 

Določene podrobnosti presegajo njegovo znanje. 

 Odlično je ocenjen dijak, ki samostojno uporablja znana matematična 

dejstva, jih jasno poveže in ovrednoti njihov pomen. Ima poglobljeno 

znanje iz osnovnih matematičnih pojmov in konceptov. Na dodatna 

vprašanja jasno odgovori, pri čemer smiselno uporablja matematični 

jezik. Dobro prepoznava matematične vsebine pri izvajanju dejavnosti 

za razvoj otrokovega matematičnega mišljenja. 

 

 



Popravljanje negativnih ocen 

 Dijak, ki je v prvem ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno ali je 

neocenjen, lahko oceno popravi v vnaprej določenem terminu, ki ga 

določi šola. Če dijak ne popravi ocene, ima naslednjo možnost ob 

koncu drugega ocenjevalnega obdobja. 

 Dijak, ki je ocenjen negativno ali je neocenjen v drugem ocenjevalnem 

obdobju, lahko oceno popravi pred koncem šolskega leta. 

 Ne glede na prejšnji točki dijak proti koncu šolskega leta ne more več 

popravljati ocen, če v obeh ocenjevalnih obdobjih kaže izjemno slabo 

znanje, ni oddal dogovorjene seminarske naloge in ima mnogo 

negativnih ocen, čeprav je posamezne ocene popravil. 

 

Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti 

 Popravni, dopolnilni oziroma predmetni izpit je sestavljen iz pisnega in 

ustnega dela. 

 Pisni izpit predstavlja seminarska naloga, ki jo mora dijak oddati vsaj 

sedem dni pred ustnim delom izpita. Za temo in cilje, ki jih mora doseči 

dijak pri seminarski nalogi, se predhodno dogovori s profesorjem, ki uči 

ta predmet. (Pisni izpit predstavlja 30 % končne ocene.) 

 Ustni del traja največ 35 minut (15 minut priprave, 20 minut ustni 

zagovor). Kandidat potegne listek z vprašanji, vprašanja pripravi aktiv 

matematikov. (Ustni del predstavlja 70 % končne ocene.) 


