Aktiv zgodovinarjev na Gimnaziji Nova Gorica je na sestanku, dne 4. 7. 2018 sprejel naslednja

Interna pravila ocenjevanja - ZGODOVINA
Pravila veljajo pri ocenjevanju znan
preklica.

do spremembe oziroma do

Oblike ocenjevanja znanja
to
.
Vs
,
sodelovanje pri pouku ali ocena zvezka.

Dovoljeni pr

Kriteriji za dosego ocen
Dijak, ki je dosegel pri pisnem ocenjevanju znanja t
obi naslednjo oceno:
t < 50,
dobi oceno nezadostno (1)
t < 62,
dobi oceno zadostno (2)
t < 77,
dobi oceno dobro (3)
t < 87,
dobi oceno prav dobro (4)
t
00,
dobi oceno
Pri ustnem ocenjevanju znanja uporabljamo kriterije ustnega ocenjevanja, s katerimi so dijaki seznanjeni

Minimalni standardi znanja
1.
ni dosegel minimalnega standarda znanja.
2.
minimalnega standarda znanja.
3.
4.

roma neocenjen pri pisnem ocenjevanju znanja

minimalnega standarda znanja.
Dijak, ki ni dosegel minimalnega standarda znanja iz prvega ocenjevalnega obdobja, ima pravico do
ponovnega ocenjevanja znanja i
. Dijak dobi

pri tem ocenjevanju oceno v skladu z zgoraj navedenim kriterijem
alno obdobje.

t
predstavlja, koliko odstotkov celotnega predpisanega znanja je dijak pokazal pri ocenjevanju znanja v
in pri tem
Dijak, ki ni dosegel minimalnega standarda iz snovi enega ocenjevalnega obdobja in ni neocenjen, je ob
koncu pouka negativno ocenjen.
Dijak, ki je neocenjen, opravlja pisni dopolnilni izpit iz snovi, iz katere je neocenjen.
Dijak, ki je negativno ocenjen, opravlja pisni
e.
Tudi predmetni izpiti so v pisni obliki.
Vsi pisni deli izpita za oceno trajajo 60 minut.

Anastazija

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
Dijak mora za pozitivno oceno v 1. letniku poznati naslednjo snov:
Zakaj je pomembna zgodovina?
-

- opredeli pojem neolitska revolucija;
hierarhije);

virov za zgodovino;

-s

-

adaljnji zgodovinski razvoj; -

-

-mikenske civilizacije;

;
Makedonci);
zemljevida navede naselitveno strukturo Apeninskega polotoka pred nastankom Rima;
;
- zna navesti razlike med monarhijo in republiko;
, principata in dominata;
;
- na konkretnem primeru ponazori posledice
;
e germanskih vdorov za rim.
.

de mejnike med njimi;

-

na Slove

glavne najdbe;
obdobjih prazgodovine na Slovenskem in v svetovnem merilu;
Slovenskem;
-

Slovenskem;
-

Dijak mora za pozitivno oceno v 2. letniku poznati naslednjo snov:
Oblike vladanja
- navedejo vzroke za razpad rimskega imperija in pojasnijo, da je bilo »razpadanje« dolgotrajni proces;
(germanska kraljestva) in vzhodno Evropo (Bizanc);
- na primeru
podobnosti in razlike;
obdobjih;
- na primeru Francije pojasnijo reformne poskuse abso
dostojanstveniki (patriarhi) ter sklepajo o vzrokih in posledicah boja za oblast s cesarji;
-

primeru Prusije in Rusije;
ugotavljajo

podobnosti in razlike;
-

- analizirajo konkretne primere in preverijo pravilnost trditve, da so Evropejci odkrili svet (plovbe
- sklepajo o obsegu kolonialnih imperijev;
-

tivnih posledicah geografskih odkritij in jih ponazorijo

- na primeru Leonar
- na primeru Firenc analizirajo i

i z vidika

nadaljnjega razvoja;
-

enosti;
- analizirajo konkretne primere in opredelijo glavne reformatorje in njihove poglede, ideje in smeri ter na
njihovem temelju sklepajo o vzrokih za reformacijo;
- opredelijo razlike med pogledi humanistov in reformatorjev;
- pojasnijo, kje se je reform
vera in organizacija cerkva, ampak tudi odnos do modelov vladanja in gospodarjenja);
mest);
manufakture) ter o novih gospodarskih doktrinah kot sta merkantilizem in fiziokratizem;
an zgodovinski proces;
- utemeljijo trditev, da je 18. stoletje tudi stoletje novih idej in izumov.

- sklepajo o obsegu naselitve Alpskih Slovanov v Vzhodne Alpe v dveh valovih;
skega pokristjanjevanja (Ciril in Metod);
prostor ter prihod pod tujo oblast;
njihov upravni, gospodarski

-

-

analizirajo konkretna primera celinskega in mediteranskega mesta, sklepaj
prebivalstva glede na celotno prebivalstvo;
- pojasnijo, kako je zgodovinsko dogajanje vplivalo na kulturno ustvarjanje ter an
-

i; razmislijo, kdaj in zakaj prenehajo;
- sklepajo o zn
in zakaj pa je zmagala protireformacija;
protireformacije;

- pojasnijo z
Slovenskem ter ugotovijo pomen teh reform za nadaljnji razvoj.

Dijak mora za pozitivno oceno v 3. letniku poznati naslednjo snov:

- pojasni bistvo in nosilce konservativizma;
- pojasni bistvo in nosilce liberalizma;
a 1815;
- pojasni pomen ustav ali konstitucij;
Velike Britanije),
-

rimeru (npr.

Nemirne vode: Od nacionalnih gibanj do prve svetovne vojne
-

ednje Evrope

-

amov v letih

1848/49;
- navede glavne uspehe in neuspehe nacionalnih gibanj v letih 1848/49;
cesarstva;
monarhiji;
Slovensko nacionalno oblikovanje
,
-

-

.

izadevanja za poenotenje slovenskega jezika (standardizacijo),
- navede zahteve programa Zedinjena Slovenija,
- pozna ideje mladoslovencev in staroslovencev,
bazo,
industrializacije,
je na migracijah).

Dijak mora za pozitivno oceno v 4. letniku poznati naslednjo snov:
Med demokracijo in totalitarizmi
-

- pojasni vpliv gospodarske krize na dvig totalitarnih gibanj,
valstva
-

Sodelovanje in konflikti
- opredeli in pojasni imperializem kot vzrok za prvo svetovno vojno in zahtevo po novem evropskem redu
za drugo,
- navede prelomne dogodke, ki so vplivali na preobrate v 1. in 2. svetovni vojni,
- ob izbranem primeru pojasni in konkretizira pojem kolaboracija,
orov,
njej,
rganizacij OZN,
- op
-to vpli
posameznikov.

- navede prelomne dogodke, ki so vplivali na nastanek EGS,
- pojasni vzroke za nastanek EU,
- pojasni pojem neokolonializem,
povezav v tretjem svetu,
- pojasni pojem terorizma in navede vrste in oblike terorizma,
-

Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju
fronti),
- pojasni razloge za neuspel konfederativni

-

1921 ter navede njene

pristojnosti,
Slovenskem,
- nave
njeno delovanje,
ter holokavst nad slovenskimi Judi in genocid nad slovenskimi Romi,
delitve na Slovenskem med in po vojni,
-

volucija

- navede cilje in posledice agrarne reforme, kolektivizacije ter nacionalizacije po drugi svetovni vojni,
pojasni bistvo informbirojevskega spora,
(industrializacija in elektrifikacija) v povojnih letih,
reform,
- pojasni
vzroke in posledice sporov med republikami ter primerja razvitost Slovenije z drugimi republikami,
erenosti Slovenije,
- navede razloge, ki so privedli do plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo ter potek
A ter potek vojne za Slovenijo,
Evropsko unijo in druge mednarodne integracije,
slovenskih meja,
domcev in izseljencev

