
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA MATEMATIKE 
 

Člani aktiva matematikov smo se pred začetkom šolskega leta 2016/17 dogovorili za enotna 

pravila, ki so usklajena s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah, Pravili 

ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim učnim načrtom in maturitetnim katalogom za 

predmet matematika. 

 

1. Pričakovani dosežki znanj so zapisani v posebni prilogi. To je zbirka tistih znanj in veščin, 

ki dijaku omogočajo napredovanje v znanju. 

2. Načini pridobivanja ocen:   

Vsak dijak prvega, drugega in tretjega letnika je pisno ocenjen petkrat v šolskem letu (v 

prvem ocenjevalnem obdobju dvakrat, v drugem pa trikrat). Vsak dijak četrtega letnika je 

pisno ocenjen štirikrat v šolskem letu (v prvem ocenjevalnem obdobju dvakrat in v drugem 

dvakrat). Pisna ocenjevanja so obvezna. Vsak dijak je ustno ocenjen vsaj enkrat v šolskem 

letu. Vsa pisna in ustna ocenjevanja so napovedana. Eno oceno v ocenjevalnem obdobju 

lahko dijak pridobi tudi iz delnih ocen, ki jih dobi sproti. Učitelj zagotovi dijakom še štiri 

dodatna pisna ocenjevanja, ki niso obvezna in so namenjena popravljanju negativnih pisnih 

ocen (pred in po prvem ocenjevalnem obdobju, po tretjem pisnem ocenjevanju in pred 

koncem pouka). Dijak lahko pridobi odlično oceno tudi za dosežke na tekmovanjih. 

3. Kriteriji ocenjevanja so zapisani v posebni prilogi. Določajo pravila, po katerih se 

učenčevo znanje spremeni v oceno. 

4. Preverjanje znanja se izvaja sproti (domače delo, vaje, pogovori) in pred vsakim pisnim 

ocenjevanjem. Pri tem dijaki dobijo povratno informacijo o svojem znanju, bodisi ustno 

bodisi pisno. 

5. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu ocenjevalnega obdobja: dijak je ocenjen pozitivno, če 

ima pisne ocene pozitivne oziroma če je pred koncem ocenjevalnega obdobja pisno 

popravil negativne ocene. 

6. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu pouka: dijak je ocenjen pozitivno, če je opravil vsa 

predvidena ocenjevanja in so vse pisne ocene pozitivne. Prav tako je ocenjen pozitivno, če je 

pred koncem pouka popravljal vse negativne pisne ocene in popravil vse, razen morda ene. 

Negativnih ustnih ocen ni potrebno popravljati. 

7. Odstopanja od zgornjih pravil so možna zaradi individualnih posebnosti dijaka oz. drugih 

opravičljivih razlogov. 

8. Popravni izpit se izvede pisno in ustno, razmerje med obema je 7:3 (pisni del predstavlja 

70% skupne ocene, ustni del pa 30%). Pri ocenjevanju uporabimo iste kriterije in lestvico 

ocenjevanja kot med šolskim letom. Popravni izpit je sestavljen iz vsebin, ki so bile 

obravnavane med celotnim šolskim letom. Pisni del izpita lahko traja do 90 minut, ustni pa 

do 20. 

9. Predmetni in dopolnilni izpit se opravljata na enak način kot popravni izpit, le da je obseg 

snovi lahko prilagojen posameznemu dijaku. 

10. Pri zaključevanju ocene pri matematiki je učitelj avtonomen. 

 

 

aktiv učiteljev matematike 


