
Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet SOCIOLOGIJA. 
 

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 SOCIOLOGIJA. 

 

1. Minimalni standardi znanj 

Minimalni standardi znanj so opredeljeni v učni pripravi za sociologijo po posameznih didaktičnih 

sklopih. 

2. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu ocenjevalnega obdobja 

Za pozitivno oceno ob koncu ocenjevalnega obdobja mora dijak pridobiti vse načrtovane ocene (razen 

v izjemnih okoliščinah), katerih povprečje mora znašati več kot 1,5.  

3. Pogoji  za pozitivno oceno ob koncu pouka 

Za pozitivno oceno ob koncu pouka mora dijak pridobiti vse načrtovane ocene (razen v izjemnih 

okoliščinah), katerih povprečje mora znašati več kot 1,5. 

 

4. Načini pridobivanja ocen  

Ocene bom pri sociologiji pridobivala s pisnim in ustnim ocenjevanjem znanja. 

 

A) Pisna ocenjevanja znanja 

V 3. letnikih se znanje pisno ocenjuje trikrat v šolskem letu, enkrat v prvem oc. obdobju in dvakrat v 

drugem oc. obdobju. V primeru, da dijak izostane od pouka na dan, ko se pisno ocenjuje znanje, piše 

kontrolno nalogo prvo naslednjo uro, ko se pojavi pri pouku (razen če ni drugače dogovorjeno). 

V 4. letniku je pri pripravi na maturo predvidenih 5 pisnih preverjanj in ocenjevanj znanja z 

maturitetnimi tipi vprašanj – tj. strukturirana in esejska vprašanja, pri čemer dijak pridobi 9 ocen: pri 

prvem ocenjevanju znanja dobi dijak eno oceno (strukturirana vprašanja), pri vseh ostalih ocenjevanjih 

znanja pa po dve oceni (po eno iz strukturiranih vprašanj in po eno iz eseja).  

Vsako preverjanje in ocenjevanje se piše samo enkrat (roke pisanja se določi pravočasno v dogovoru z 

vsemi dijaki). Ob koncu ocenjevalnega obdobja pa dijaki v enkratnem preizkusu oz. ocenjevanju znanja  

pišejo sklope, ki jih zaradi njihove odsotnosti v rednem roku niso pisali oz. so jih pisali negativno. V tem 

primeru dijak pridobi po dve oceni, tudi če je manjkal več kot le enkrat. Obseg snovi pri tem 

ocenjevanju znanja izhaja iz neocenjenih in/ali negativno ocenjenih sklopov. V izjemnih okoliščinah 

(zdr. opravičljiva odsotnost, tekmovanja za šolo …) se dijaku da možnost za ponovno preverjanje in 

ocenjevanje znanja že v predhodno dogovorjenem roku. 



Dijak v posameznem ocenjevalnem obdobju ni dosegel minimalnih standardov znanja, če mu manjka 

ena ali več kot ena ocena sklopa oz. če ima več kot polovico sklopov ocenjenih z negativno (oz. 

povprečno oceno manj kot 1,5). 

Kadar pri pisnem ocenjevanju znanja dijak pridobi dve oceni, se kot pozitivno ocenjen sklop šteje tudi, 

če ima dijak eno od dveh ocen pozitivno, drugo pa negativno. 

 

B) Ustna ocenjevanja znanja 

V 3. letniku se znanje ustno ocenjuje enkrat v šolskem letu. Dijak pri posameznem spraševanju dobi tri 

vprašanja, ki zahtevajo različne ravni znanja (po Bloomu). Vsako vprašanje je ocenjeno z oceno od 1 do 

5. Oceno oblikujem tako, da izračunam povprečno oceno.  

Ustno ocenjevanje znanja je napovedano. To je ugodnost dijakov, ki jo lahko tudi izgubijo, in sicer po 

treh kršitvah iz katerega koli od naslednjih vzrokov (učitelj si beleži v svojih osebnih zapiskih in opremi 

z datumom): 

- če ne zna tekoče obravnavane snovi, 

- če nima domače naloge ali drugih dogovorjenih obveznosti, 

- če moti pouk, 

- če ne prinaša za pouk potrebnih pripomočkov, 

- če se neopravičeno oz. namerno izogne napovedanemu ocenjevanju znanja. 

V primeru izboljšanja lahko dijak ugodnost ponovno pridobi. 

 

Dijaki imajo možnost pridobiti oceno tudi z izdelavo in predstavitvijo seminarske naloge, predstavitvijo 

filma ali knjige na sociološko temo ali ipd. ali pa s predstavitvijo aktualnih dogodkov.  

 

V 4. letniku ustnega ocenjevanja znanja ni. 

 

Vse ocene, ki so vpisane v redovalnico, so enakovredne. 

 

  



5. Kriteriji ocenjevanja 

 Opisni kriteriji za (ustno) ocenjevanje znanja 

OCENJEVALNI KRITERIJI OCENA 

Dijak: 

- ne zna ali pozna zelo malo učne snovi 

- zamenjuje pojme 

- obnavlja snov brez povezav in ne pozna bistva posameznih pojmov 

- napačno razlaga  

NEZADOSTNO (1) 

Dijak: 

- ima pomanjkljivo znanje  

- slabo razume 

- obnavlja učno snov z nekaterimi bistvenimi elementi 

- razlaga, argumenti, primeri so pomanjkljivi 

- zelo potrebuje pomoč učitelja 

ZADOSTNO (2) 

Dijak: 

- ima dobro znanje 

- pravilno oblikuje odgovore 

- razume učno snov brez podrobnosti 

- ima nekatere primanjkljaje v znanju (primeri in argumenti so deloma ustrezni, 

predstavitev zatikajoča) 

- navaja učno snov po zapiskih ali po učbeniku 

- potrebuje učiteljevo pomoč in jo dobro izkoristi 

DOBRO (3) 

Dijak: 

- razume učno snov 

- nima pomanjkljivega znanja 

- pozna bistvene elemente učne snovi s podrobnostmi 

- skoraj ne potrebuje učiteljeve pomoči 

- oblikuje odgovore s svojimi besedami  

- pojasnjuje, primerja, logično razlaga, povezuje podobnosti in razlikuje  

- ima težave le pri sintezi in vrednotenju 

PRAV DOBRO (4) 

Dijak: 

- zelo dobro razume učno snov 

- dodatna vprašanja učitelja ga ne zmedejo 

- kaže veliko samostojnost pri posredovanju in opisovanju problemov in primerov, ki so 

ilustrativni in originalni 

- samostojno logično razlaga, interpretira podatke, razširja in povezuje 

- odlično obvlada sintezo in vrednotenje 

ODLIČNO (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kriteriji za pisno ocenjevanje znanja  (tako kot je določeno v Predmetnem izpitnem katalogu SOC) 

 Kriteriji ocenjevanja v 3. in 4. l. (pri kontrolnih nalogah s strukturiranim tipom 

vprašanj), izraženi v %: 

0-49% NEZADOSTNO (1) 

50-63% ZADOSTNO (2) 

64-76% DOBRO (3) 

77-88% PRAV DOBRO (4) 

89-100% ODLIČNO (5) 

 

 Točkovni kriterij za ocenjevanje esejev (4. letnik): 

0-9 točk NEZADOSTNO (1) 

10-12 točk ZADOSTNO (2) 

13-15 točk DOBRO (3) 

16-17 točk PRAV DOBRO (4) 

18-20 točk ODLIČNO (5) 

 

6. Preverjanje znanja 

Preverjanje znanja poteka vsako uro pred začetkom obravnave nove učne snovi (5 min), z domačimi 

nalogami in obvezno vsaj eno uro pred pisnim ocenjevanjem znanja.  

Preverjanje znanja lahko poteka pisno ali ustno. Ob preverjanju se dijake seznani s tipom nalog in 

obsegom snovi. 

7. Odstopanja 

Zaradi individualnih posebnosti dijaka oz. drugih opravičljivih razlogov je možno odstopanje od 

navedenih pravil. 

 

 

 

 

 

 



8. Opravljanje popravnega, predmetnega in diferencialnega izpita 

 

8.1 Način opravljanja 

Za 3. letnike – pisno.  

Za 4. letnike – pisno (dijak odgovarja na strukturirana vprašanja in napiše esej). 

8.2 Ocenjevanje 

Po veljavnih kriterijih za pisno in ustno ocenjevanje znanja (gl. točko 5). 

 


