GIMNAZIJA NOVA GORICA
ZA PREDMETE FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA IN SOCIOLOGIJA

OBVEZNI PREDMET
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
USTNO OCENJEVANJE
h delov snovi.
Kriteriji ocenjevanja pri ustnem preverjanju znanja:
 Ocena nezadostno (1):dijak ne odgovori na zasta


Ocena zadostno (2):



Ocena dobro (3):



Ocena prav dobro (4):

azume zastavljenih



PISNO OCENJEVANJE
Okvirni kriteriji ocenjevanja pri pisnem in ustnem preverjanju znanja ter pri ocenjevanju izdelkov (eseji,
referati, seminarske naloge)
%
0 - 49
50 - 62
63 - 74
75 - 86
87 - 100

Ocena
nzd (1)
zd (2)
db (3)
pdb (4)
odl (5)

V primeru, ko profesor oceni, da je snov, ki jo preverja bolj zahtevna ali da uporabi taksonomsko
znanja (npr. esej) lahko vsako mejo spu
kriterij mora biti objavljen in dijakom znan pred pisanjem. Prav tako se lahko kriterij tudi dvigne,

spremenjen kriterij objavljen in dijakom znan pred pisanjem.

znavanje znanje, razumevanje in uporaba. To je, po kriterijih ocenjevanja, tisto znanje, ki je
potrebno za doseganje pozitivne (zadostne) ocene.
Dijaki s posebnimi potrebami
individualiz

preverjanje znanja se prilagodi naravi njihove motnje v skladu z

zaposlitev, predstavitev, seminarska naloga) in dve oceni iz pisnega ocenjevanja znanja.

KVALITATIVNA MERILA ZA OCENJEVANJE REFERATOV
1. KRITER
 Ocena nezadostno (1)
 Ocena zadostno (2):
je p
 Ocena dobro (3)


.

.
Ocena prav dobro (4): dijak samostojno pripoveduje in si le malo pomaga z zapiski na listih ali
podpornih materialov in primerov



lci, katere zna

znanja.






Ocena nezadostno (1): dijak ni kriti
argumentov za in proti dejstvom iz literature
Ocena zadostno (2)

avaja primerov in/ali
nekaj primerov in/ali argumentov,

Ocena dobro (3)
primerov in/ali argumentov za in proti in ne te
Ocena prav dobro (4)



: dijak
; argumenti, ki



OST PISNE PREDTAVITVE VSEBINE
Ocena nezadostno (1): dijak ne odda pisnega izdelka ali je le-ta prepisan (snet s spleta ali druge
osebe)
Ocena zadostno (2)
med seboj niso poveza
Ocena dobro (3)



Ocena prav dobro (4): dijak odda izdelek, v katerem je vsebina referata jasno in pregledno






: di

-5 po vsakem kriteriju.
POPRAVNI IZPIT
Pisni izpit.
je sestavljena iz:
- celoletne ocene iz pisnega in ustnega ocenjevanja znanja,
- redne pripravljenosti za preverjanje snovi za posam
pozitivnega odnosa do predmeta

IZBIRNI PREDMET (MATURA 4. LETNIK)
PISNO OCENJEVANJE
Ocenjevanje je le pisno, tipi nalog in vrednotenje je usklajeno s predmetnim izpitnim katalogom.
Okvirni kriteriji ocenjevanja pri pisnem preverjanju znanja:

0 45
46 - 59
60- 75
76 - 86
87 - 100

Ocena
nezadostno (1)
zadostno (2)
dobro (3)
prav dobro (4)

znanje, razumevanje in uporaba. To je, po kriterijih ocenjevanja, tisto znanje, ki je
potrebno za doseganje pozitivne (zadostne) ocene.
Dijaki s posebnimi potrebami
preverjanje znanja se prilagodi naravi njihove motnje v skladu z

POPRAVNI IZPIT
Izpit je pisni.
PREDMETNI IZPIT Z
Izpit je pisni.

