KEMIJA

OCENJEVANJE ZNANJA

Ustno
Vaje
Referati
Tekmovanja

Najmanj 1 ocena
Vsebine se ocenjujejo znotraj pisnega in ustnega preverjanja, po dogovoru lahko samostojno.
Dijak lahko izbere referat, za katerega pridobi oceno.
a in pri razisk. nalogah, pridobijo ustrezno oceno.

PISNO OCENJEVANJE
pisne naloge, v 4. letniku pa
Pisne

pisnih nalog.
plan.

topnosti) ter kalkulator.
vanju se preverjajo tudi

USTNO OCENJEVANJE ZNANJA

ustnega ocenjevanja v prvem tednu ocenjevalnega obdobja.
drugim organiziranim delom.
OCENJEVANJE VAJ
se lahko oceni.
Pri ocenjevanju se lahko

 kako zna dijak uporabljati eksperimentalno opremo
 k
 kako zna zapisati in obdelati rezultate meritev
 kako zna interpretirati rezultate i
OCENJEVANJE SEMINARSKIH NALOG, PROJEKTNEGA OZ. RAZISKOVALNEGA DELA
dijakov. Ta naloga ni obvezna za vse dijake

negativnih ocen.

POPRAVLJANJE OCEN
Dijak, ki je pri pisnem ocenjevanju izostal ali popravlja oceno kontrolne naloge, konference, se za termin
Dijak lahko popravlja negativno oceno iz rednega testa le enkrat.

koncu pouka v primeru, da je v drugi konferenci pozitivno ocenjen.
Negativno oceno iz drugega testa popravlja dijak lahko le

v primeru, da je bil pri pisanju

Pogoj za pozitivno oceno so vse pisne naloge ocenjene pozitivno.
enakovredne.




sodelovanje pri pouku
sodelovanje pri laboratorijskih vajah

IZPITI
a)
POPRAVNI
Izpit je pisni in traja 60 minut.

se kaznuje z negativno oceno pisnega izdelka.
b)
PREDMETNI
Izpit je pisni in traja 90 minut.
Kriteriji so enaki kot pri rednem pisnem ocenjevanju.

KRITERIJI OCENJEVANJA
Kriteriji pisnega ocenjevanja :
90%-100%
Prav dobro (4)
75% - 89 %
Dobro (3)
65% - 74%
Zadostno (2)
45% - 64 % (maturanti od 50%-64%)
Pisnemu ocenjevanju sledi analiza pisnega izdelka. Pisna ocena je obvezna v vsaki konferenci.

Kriteriji ustnega ocenjevanja:
):
Znanje je temeljito, ga zna uporabiti
analizo in sintezo in tudi ustrezno vrednoti podatke.
Prav dobro (4): Znanje je temeljito, ga zna uporabiti na primerih ter obvlada analizo in sintezo.
Dobro (3):
leme na ravni uporabe in delno analize in sinteze.
Zadostno (2):
Nezadostno (1): Nima osnovnega znanja, uporabe znanja ni.

Kriteriji ocenjevanja seminarskih nalog
(5)
MM, poster, igra vlog

), jo prestavi v razredu tako, da pritegne

Prav dobro(4)
napak (
vendar razume pojme).
Dobro (3)

z zapiski.
Zadostno (2)

Nezadostno (1)
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