Izpiti so pisni.
Minimalni standard znanja

znanje, razumevanje in uporaba. To je,
no za doseganje pozitivne (zadostne) ocene.

1. KRITERIJI IN OPISNIKI ZA OCENJEVANJE PRI USTNEM PREVERJANJU ZNANJA:


na utemeljiti le z izd




2. KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PRI PISNEM PREVERJANJU ZNANJA:
50 - 62%
63 - 75%
76 - 88%
89 - 100%

zadostno (2)
dobro (3)
prav dobro (4)

3. KRITERIJI ZA OCENJEVANJE LABORATORIJSKEGA DELA:
 priprava na lab. delo,
 odnos do dela,
 sodelovanje in

delu
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Priprava na lab. delo

Odnos do dela

navodila.

Sodelovanje

Ob ne

V celoti obvladuje
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Priprava na lab. delo

Odnos do dela

je.
Sodelovanje
lani
skupine.

tki.

Sklep manjka ali je neustrezen.



-1:

Priprava na lab. delo

Odnos do dela
Dela nezainteres

Sodelovanje
Pri delu v skupini ne sodeluje, vse

datkov, pri tem dela napake.

4. KRITERIJI IN OPISNIKI ZA OCENJEVANJE IZDELKOV DIJAKOV (PLAKAT, MISELNI VZOREC, SEMINARSKA NALOGA, E-PLAKAT, FILM):
merila in opisi /

zadostno

dobro

prav dobro

Zbiranje informacij in
urejanje podatkov

Pri delu najpogosteje uporablja
Slikovni material je
slabo izbran in ni primerne
velikosti.

Pri zbiranju podatkov uporablja
pisane vire in redkeje vire v
elektronski obliki. Slikovnega
materiala je dovolj, vendar se v
celoti ne navezuje na izbrano
temo. Pri izboru pojmov ima
e.

Pri zbiranju podatkov uporablja
pisane vire in vire v elektronski
obliki. Slikovnega materiala je
dovolj, vendar ni izviren. Zbere
ustrezne podatke vendar ima

Poznavanje in
razumevanje pojmov

.

bistvenih pojmov.

pri tem uporablja pisane vire in
vire v elektronski obliki.
Slikovnega materiala je dovolj; je
izviren in ustrezne velikosti. Zna
izbrati bistvene podatke in jih
oblikovati v celoto.
Pozna in razume vse pojme, ki jih

zapisanega teksta. Samostojno
zapisan tekst.

povezanih.

dela (plakat, dela.

Predstavitev
dobljenih rezultatov

njega ne razberejo bistva.

Predstavitev je zelo nerazumljiva
in premalo zanimiva. Opazi se
slabo poznavanje pojmov.

Izdelek je estetski vendar
nedodelan.

Pri predstavitvi so opazne
napake. Premalo
pozna pojme, kar je odraz

Izdelek je estetski. Pripravljeni
rezultati so zanimivi.

Predstavitev je jasna, vendar
premalo zanimiva in ne pritegne

prosto, torej ne uporablja
zapiskov.
Samostojno oblikuje razumljive

zanimivi.
Zna jasno in zanimivo razumljivo
predstaviti rezultate
opravljenega dela.

5. KRITERIJI IN OPISNIKI ZA OCENJEVANJE MODELIRANJA CELICE ALI TKIVA/ORGANA/ORGANSKEGA SISTEMA:
itve. Vsak del prispeva k oceni
enak
ocena
izdelek

nezadostno
Izdelek nezadostno
spominja na dejanski
izgled predstavljenega.

zadostno
Izdelek ni inovativen in z
veliko pomankljivostmi
zadostno ustreza
dejanskemu izgledu
predstavljenega.

dobro
Izdelek ni inovativen ne
glede izbire teme ne

Dijak /- inja dveh od

izpolni

Dijak /- inja treh od
zahtev
izpolni.

pravdobro
Izdelek ni inovativen
glede izbire teme ali
materiala, z na
dvema
pomankljivostima
ustreza dejanskemu
izgledu
Dijak /- inja ene od

izpolni.

izpolni.

Na spremnem listu

Spremni list je izpolnjen

Spremni list je izpolnjen

Spremni list je
popolnoma izpolnjen, a

odda.
Spremni list je
popolnoma izpolnjen in

resno izpolnjevanje;

izpolnjevanje.

dejanskemu izgledu
priprava

Dijak /-

spremni list

manjka in je vse
preostalo izpolnjeno

predstavitev

Dijak / -inja nima
predstavitve ali le-ta ni
zadostna.

Dijak /-inja sicer pripravi
predstavitev, a ne zmore
samostojno predstaviti

Dijak /predstavi model.

manjka, je pa vse
preostalo vestno in
resno izpolnjeno.
Dijak /-inja samostojno
predstavi model z rahlim
zatikanjem strokovnih
izrazov.

predstavitev prebere.

za ocenjevanje pri pouku biologije so bili sprejeti na sestanku aktiva dne 21.08.2018.
Vodja aktiva: Pavel Bone

Izdelek je inovativen
glede izbire teme in
materiala, popolnoma
ustreza dejanskemu
izgledu predstavljenega.

Dijak /- inja ima na vseh
aktivnih urah shemo in
material za delo, vse
aktivne ure aktivno
izdeluje model in model
med aktivnimi urami

Dijak /-inja popolnoma
samostojno in suvereno
predstavi model.

