
Merila za ocenjevanje 
 

V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Šolskimi 

pravili ocenjevanja ,,matematični aktiv« določa spodnje posebnosti.  
 
MINIMALNI STANDARD ZNANJA  

 

Minimalne standarde znanja izkazuje dijak, ki je v skladu s  »Kriteriji 

znanja za doseganje ocen  pri predmetu matematika«, dosegel 
zadostno oceno. 
Vsebinski deli minimalnih standardov znanj za vse programe  so 

objavljeni v spletnih učilnicah GJV za matematiko.  
 
KRITERIJI ZNANJA ZA DOSEGANJE OCEN PRI MATEMATIKI  

Strokovni aktiv matematike na šoli je določil merila ocenjevanja 
znanja, ki so v priloženi prilogi. 

 
OBLIKE IN NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA  

 
Oblike in načini ocenjevanja znanja so določeni z učnim načrtom za 
matematiko oziroma katalogom znanj, natančneje pa z roki za 

ocenjevanja znanj po letnikih oziroma razredih. 
 
IZPITI  

 
Pravilniki o predmetnem izpitu, dopolnilnem izpitu ter popravnem izpitu 

so v priloženi prilogi. 
 
 

 
V času izrednih razmer, ki so bile razglašene 13. marca se dodaja 

naslednje dopolnitve :  
 

1. Če se bomo v šolo vrnili pred zaključkom šolskega leta in bo Šolski 

koledar za srednje šole v šolskem letu 2019/20 ter Pravilnik o 



ocenjevanju znanja v srednjih šolah dopuščal, bomo v vseh  
letnikih pisali po eno pisno nalogo, ki bo zajemala učno snov, ki 
smo jo obdelali in utrdili v času pouka na daljavo .  

 
Zaključena ocena ob koncu pouka bo pridobljena na osnovi vseh 
pridobljenih pisnih in ustnih ocen v šolskem letu v času pouka. 

Dijak, ki bo med oceno, se mu končna ocena zaključi navzgor, če 
je v času pouka na daljavo sproti izpolnil vse svoje obveznosti in 

aktivno sodeloval v tistih  delih  video konfernc, v katerih smo 
preverjali znanje iz prejšnjih domačih nalog. Če dijak ne bi  sproti 
izpolnil vsaj 80% nalog in za to ne bi  imel opravičljivega razloga, 

ne more biti ob koncu pouka ocenjen pozitivno.  
 

2. Če se v šolo ne bomo vrnili v takem času, da  bo omogočeno pisanje 
pisnih preverjanj in ocenjevanj znanja oz. morebitno ustno 
ocenjevanje, bo končna ocena zaključena na osnovi pridobljenih 

ocen do vključno 13. marca 2020. 
Pri zaključevanju ocene  se upošteva tudi sprotno izpolnjevanje 

obveznosti  in aktivno sodelovalovanje  v tistih  delih  video 
konferenc, v katerih se  preverja  znanje iz prejšnjih domačih 
nalog. Če dijak ne bi  sproti izpolnil vsaj 80% nalog in za to ne bi 

imel opravičljivega razloga, ne more biti ob koncu pouka ocenjen 
pozitivno.  
 

 
 

 


