
Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet BIOLOGIJA. 
 
Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili 
ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim učnim načrtom in maturitetnim katalogom za predmet 
BIOLOGIJA. 
 
1. Minimalni standardi znanj 
Minimalni standardi znanj so določeni z Učnim načrtom za biologijo za splošno gimnazijo in ustrezajo 
ravnem znanja in kompetencam prve zahtevnostne ravni. 
 
 
2. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja 
- Pozitivna pisna ocena. 
- Negativna pisna ocena mora biti popravljena po dogovoru z učiteljem (pisno ali ustno). 
- Pri izbirnem predmetu za maturo morajo dijaki pridobiti pozitivno oceno iz ocenjevanih vsebin. 
 
 
3. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu pouka 
Dijak mora imeti ob koncu pouka: 
- vse ocene pozitivne oz. popravljene in 
- opravljeno laboratorijsko oz. terensko delo. 
Ob koncu pouka lahko dijak negativno oceno popravlja samo enkrat, o načinu popravljanja se 
dogovori z učiteljem. Odstopanja od zgornjih pogojev so možna zaradi individualnih posebnosti dijaka 
oz. drugih opravičljivih razlogov. 
Dijaki med šolskim letom pišejo poročila iz opravljenih laboratorijskih del. Delo pri vajah in poročila se 
upoštevajo ob določanju končne ocene, če je dijak med oceno. 
 
 
4. Načini pridobivanja ocen  
Pri biologiji v 1., 2. in 3. letniku mora dijak pridobiti najmanj dve pisni in vsaj eno ustno oceno. V 
določenih primerih lahko učitelj odloči tudi drugače. 
Pri IMP v 4. letniku mora dijak pridobiti najmanj tri pisne ocene. Ustna ocena ni nujna, lahko pa jo 
dijak pridobi s predstavitvijo vsebine, za katero se dogovori z učiteljem. 
 
 
5. Kriteriji ocenjevanja 

 
PISNO OCENJEVANJE:  
50 % – 62,9 % (zadostno) 
63 % – 78,9 % (dobro) 
79 % – 89,9 % (prav dobro) 
90 % – 100% (odlično) 
 
USTNO OCENJEVANJE: 
NEZADOSTNO (1): 
Dijak ne pozna učne snovi ali pozna samo njen manjši del. Izražanje je slabo, brez uporabe strokovne 
terminologije, zelo težko odgovarja brez učiteljeve pomoči, vprašanj ne razume, odgovori so 
nezanesljivi. 
ZADOSTNO (2):  
Dijak ima osnovno znanje, vendar večine snovi ne razume in pri odgovorih potrebuje učiteljevo 
pomoč, ne zna povezovati vzroka in posledice, ne zna povezovati znanja. 
DOBRO (3):  



Dijak obvlada predpisano znanje, vendar pri povezovanju ni samostojen in zanesljiv, dela napake, 
vendar ne bistvenih, včasih potrebuje učiteljevo pomoč. 
PRAV DOBRO (4):  
Znanje je zanesljivo, zna ga tudi praktično uporabiti, povezuje znanje, dela le manjše nebistvene 
napake. 
ODLIČNO (5):  
Dijak pozna vso predpisano snov, jo razume, zna povezovati, analizirati, sklepati in napovedovati, 
dodatna vprašanja ga ne zmedejo, v odgovorih je zanesljiv. 
 
 
6. Preverjanje znanja 

 
Preverjanje znanja poteka sprotno, med poukom in pred pisnim ocenjevanjem znanja. Način 
preverjanja znanja je lahko ustno ali pisno. Pred pisnim ocenjevanjem znanja učitelj dijake seznani s 
tipi nalog in z obsegom snovi. 
  
 
7. Odstopanja 
Zaradi individualnih posebnosti dijaka oz. drugih opravičljivih razlogov je možno odstopanje od 
navedenih pravil. 
 
 
8. Opravljanje popravnega izpita 
Popravni izpit ima tisti, ki je negativno ocenjen ob koncu šolskega leta iz 1., 2. ali obeh ocenjevalnih 
obdobij. 
 
8.1 Način opravljanja 
Izpit v 1., 2. in 3. letniku se opravlja samo ustno. V 4. letniku se pri izbirnem maturitetnem predmetu 
– biologija popravni izpit opravlja samo pisno. 
 
8.2 Ocenjevanje 
Kriteriji ostajajo enaki kot v točki 5. 
 
 
9. Opravljanje predmetnega izpita (zviševanje zaključene ocene v 3. in 4. letniku) 
 
9.1 Način opravljanja 
Izpit se opravlja samo pisno. 
 
9.2 Ocenjevanje 
Kriteriji ostajajo enaki kot v točki 5. 
 
 
10. Opravljanje dopolnilnega izpita 
 
10.1 Način opravljanja 
Izpit se opravlja pisno in ustno. Pisna in ustna ocena sta enakovredni (50 % in 50 %) pri določanju 
končne ocene izpita. 
 
10.2 Ocenjevanje 
Kriteriji so enaki kot pri pisnem in ustnem ocenjevanju znanja. 
 


