OCENJEVANJA ZNANJA
AKTIVA MATEMATIKOV GIMNAZIJE NOVA GORICA
KRITERIJI IN OPISNIKI
Ocena zadostno (2):
KRITERIJI
POJMI IN POSTOPKI
 Poznavanje pojmov, dejstev, postopkov

 Razumevanje pojmov, dejstev, postopkov
 Izvajanje postopkov
- Povezovanje znanj
PROBLEMSKA ZNANJA
 Razumevanje problemske situacije
 Analiza problemske situacije
 Poznavanje, izbiranje in uporabljanje
KOMUNIKACIJSKA ZNANJA


KRITERIJI
POJMI IN POSTOPKI
 Poznavanje pojmov, dejstev, postopkov

OPISNIKI




pojme, obrazce, postopke (npr. pove
definicijo kotnih funkcij v pravokotnem
trikotniku)
Simbolni zapisi so pravilni (pravilno




oste naloge
Izvedba preprostih postopkov je pravilna




Obvladovanje postopkov na preprostih,
rutinskih in



OPISNIKI

pojme, obrazce, postopke (npr. pove
definicijo kotnih funkcij v pravokotnem




Razumevanje pojmov, dejstev, postopkov



funkcijami)
Simbolni zapisi so pravilni (pravilno
e)
Obvlada pojmovne predstave na
simbolnem nivoju



Izvajanje postopkov



Izbira postopka je usrezna, a ni nujno
najbolj optimalna


uporabni
- Povezovanje znanj
PROBLEMSKA ZNANJA
 Razumevanje problemske situacije



Analiza problemske situacije



Poznavanje, izbiranje in uporabljanje

 Ugotavljanje lastnosti in zakonitosti
KOMUNIKACIJSKA ZNANJA
 Razbiranje informacij










KRITERIJI
POJMI IN POSTOPKI
 Razumevanje pojmov, dejstev, postopkov

Izvajanje postopkov

Iz danega besedila razbere podatke in jih
smiselno organizira
Zna prebrati in
Podatke pregledno zapisuje

OPISNIKI






Dijak se znajde s preprostim besedilnim
problemom
Razmisli o smiselnosti rezultata




Smiselna razlaga pojmov (izpeljava
formul, zna poenostaviti izraz s kotnimi
funkcijami)
Obvlada pojmovne predstave na
vnem in
simbolnem nivoju
Izbira postopka je optimalna
uporabni

-

Povezovanje znanj

interpretacija rezultata)

PROBLEMSKA ZNANJA
 Razumevanje problemske situacije
 Analiza problemske situacije


Poznavanje, izbiranje in uporabljanje




Ugotavljanje lastnosti in zakonitosti
Utemeljevanje in interpretiranje









D
Ocenjuje vmesne rezultate
Dijak se znajde na nerutinskem primeru
in
Utemeljitve so smiselne

ugotovitvami
KOMUNIKACIJSKA ZNANJA
 Razbiranje informacij




Iz danega besedila razbere podatke in jih
smiselno organizira




izrazov in simbolov
Podatke pregledno zapisuje

KRITERIJI
POJMI IN POSTOPKI
 Izvajanje postopkov
-

OPISNIKI


Povezovanje znanj

-

PROBLEMSKA ZNANJA
 Analiza problemske situacije


Poznavanje, izbiranje in uporabljanje




Ugotavljanje lastnosti in zakonitosti
Utemeljevanje in interpretiranje

KOMUNIKACIJSKA ZNANJA
 Razbiranje informacij


Razmisli o pravilnosti/smiselnosti rezultata,
postopka











Ocenjuje vmesne rezultate
Problemi, ki jih dijak obvlada so problemi, ki
zahtevajo sklepanje, utemeljevanje,

Povezuje tudi druga znanja in po potrebi

Iz danega besedila razbere podatke in jih
smiselno organizira





simbolov
Podatke pregledno zapisuje

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
1. letnik
Vsebina










Kotne funkcije ostrih 
kotov
Osnove logike in


Minimalni standardi znanja
uporabljati Evklidov algoritem;

ulomek;

Algebrski izrazi,




Linearna funkcija









Statistika







2. letnik
Vsebina
Potence in koreni
Funkcije

operacij);
izpostaviti skupni faktor;

iz besedila zapisati en

narisati graf linearne funkcije;
(z dvema in s tremi neznankami);

Minimalni standardi znanja





eksponenti.
Iz danega grafa prepoznati osnovne lastnosti funkcije;
k danemu grafu narisati graf: zrcaljen preko koordinatnih osi, vzporedno
premaknjen, raztegnjen;


poiskati inverzno funkcijo.
Kvadratna funkcija in 



narisati graf kvadratne funkcije;
medsebojno lego





premice in parabole oz. dveh parabol);
uporabljati Vietovi pravili.

konjugirano vrednostjo);

Eksponentna in

logaritemska funkcija 


Narisati graf eksponentne in logaritemske funkcije;

funkcije;

Geometrija v ravnini
in prostoru, vektorji 



















3. letnik
Vsebina

prostornine

podatkih;
prepoznati skladne like;
pretvarjati stopinje v radiane in obratno.
Poznati definicije kotnih funkcij v pravokotnem trikotniku in jih uporabljati

zapisati (v ravnini tudi narisati) vektor kot linearno kombinacijo baznih
vektorjev (tudi v ortonormirani bazi);

uporabiti izreke v pravokotnem trikotniku.

ugotoviti, ali sta vektorja pravokotna (vzporedna);

Minimalni standardi znanja
Pri









Polinomi, racionalne 
funkcije, sto





Kotne funkcije



pr
telesa, stranski rob, osnovni rob, telesno diagonalo.
lastnostih kotnih funkcij;
uporabljati adicijske izreke in njihove posledice;
s kotno funkcijo ostrega kota izraziti kotno funkcijo poljubnega kota;
narisati grafe kotnih funkcij;

skicirati graf polinoma in racionalne funkcije;

iz ustreznih podatkov
koordinatnim osem;

4. letnik
Vsebina
Zaporedja

Minimalni standardi znanja

zaporedja;










razlikovati med navadnim in obrestnim obrestovanjem;

innarisati graf funkcije;
Kombinatorika,
statistika







obrazce;
razviti potenco binoma;
nasprotnega dogodka, vsote
dogodkov in produkta dogodkov;



PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI MATEMATIKI
PISNO OCENJEVANJE



pisnim preverjanjem znanja.





Pisna naloga je opremljena z ocenjevalno lestvico.






Pisne ocene dijaki pridobijo s pisanjem vsa
Dijak mora imeti najmanj dve pisni oceni v posameznem ocenjevalnem obdobju.
-Asistentu.




Dijak 4. letnika dobi dodatno

100 - 90 % = odl (5)
89 - 75 % = pdb (4)
74 - 60 % = db (3)
59 - 45 % = zd (2)
44 - 0 % = nzd (1)



dneh po tem, ko jih dijak odda.
v pisni izdelek.




dijak lahko prepozna pomanjkljivosti



v svojem znanju.



ogled v pisni izdelek.
Ugovor zoper oceno


zneje v treh dneh od dneva



pri
Pogoji za obvezno ponavljanje pisnega ocenjevanja


vsebina preverjanja in ocenjevanja enaka. Pisno nalogo lahko ponavljajo tudi tisti dijaki, ki so pisali



Pri ponavljanju pisnih izdelkov ne velja pravilo treh pisnih preverjanj na teden ali ene na dan.
Pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja dijaki uporabljajo do
Dijaki ne smejo risati, packati po testu ali trgati testa.





aka oceni z negativno oceno.
Popravljanje pisnih ocen






ponavljanje
celotnega sklopa po ocenjevalni konferenci (v roku 14 dni po 1. redovalni konferenci).
vno ocenjen v ocenjevalnem obdobju, vendar je posamezen test pisal negativno
ali ga ni pisal, mora to popraviti po konferenci.



V primeru, da ima dijak v drugem ocenjevalnem obdobju pozitivne ocene,
,




Za dijake s posebnimi potrebami in potrjenimi statusi veljajo isti kriteriji ocenjevanja, prilagajamo pa jim
USTNO OCENJEVANJE

Ustno ocenjevanje znanja pri predmetu se izvede



Ocenjevanje je nenapovedano.



kadarkoli in nenapovedano.









evidentira z ugotovitvijo: » ni ocenjen (noc)«.
ocenjevalnem obdobju samo eno oceno in ni izpolnil
predvidenega minimalnega standarda znanj, se ga oceni z oznako » ni ocenjen (noc)« .

IZPITI
Izpiti (predmetni, popravni, dopolnilni) so enotni in jih pripravimo in uskladimo v okviru aktiva. Izpit je
samo pisni:
Kriteriji ocenjevanja znanja so bili sprejeti na sestanku aktiva dne 25.8.2015.
Kriteriji ocenjevanja znanja so bili dopolnjeni potrjeni na sestanku aktiva dne 27.8.2018.

Vodja aktiva:
Mojca Z. Bizjak, prof.matematike in fizike

