
Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet FILOZOFIJA 
 
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 FILOZOFIJA. 
 

1. Standardi znanj 
 
Za oceno ODLIČNO dijak: 
1. Zelo dobro pozna, razume in razlaga filozofske probleme, ki jih obravnavamo pri pouku. Vedno 
jih povezuje z ustreznimi pojmi, z ustreznimi avtorji, pojmi in z lastnimi izkušnjami. 
2. V novih vsebinah je sposoben odkriti filozofske probleme, jih naveže na že poznane. Pozna, 
razume, analizira, primerja in vrednoti rešitve filozofskih problemov, ki jih spoznavamo pri pouku, 
poleg tega pa odkriva tudi izvirne rešitve. 
3. Dobro obvlada filozofsko terminologijo (npr. idealizem, gnoseologija) in analizira filozofske 
pojme (npr. resnica, spoznanje, vrednota, oblast, svoboda). 
4. Pisno oz. govorno se izraža jasno in ustrezno obravnavani temi, pri čemer je odlika tudi bogat 
jezikovni zaklad in retorična spretnost. 
5. Pri pouku aktivno sodeluje: piše zapiske, bere besedila, odgovarja na vprašanja, samostojno 
postavlja vprašanja, pogosto sodeluje v diskusijah, se trudi prepričljivo utemeljiti svoje zamisli, 
teze, mnenja in sodbe; strpno posluša, premisli in upošteva prispevke drugih. Prispevki so 
relevantni (nanašajo se na obravnavano temo). K pouku vedno nosi potrebna gradiva.  
6. Filozofska mapa je urejena, poleg besedil in delovnih listov vsebuje tudi zapiske, izpiske, skrbno 
izdelane domače naloge, veliko je tudi gradiva iz drugih medijev. Mapa vsebuje tudi vse pisne 
izdelke za ocenjevanje znanja ter druge izdelke, ki jih dijak izdela v okviru pouka ali za domačo 
nalogo.  
 
Za oceno PRAV DOBRO dijak: 
1. Dobro pozna, razume in razlaga filozofske probleme, ki jih obravnavamo pri pouku. Skoraj 
vedno jih zna povezati z ustreznimi pojmi, z ustreznimi avtorji in občasno tudi z lastnimi 
izkušnjami. 
2. V novih vsebinah je občasno sposoben odkriti filozofske probleme, jih naveže na že poznane. 
3. Solidno obvlada filozofsko terminologijo in zna analizirati filozofske pojme. 
4. Pisno oz. govorno se izraža jasno in ustrezno obravnavani temi. 
5. Pri pouku sodeluje: piše zapiske, bere besedila, včasih odgovarja na vprašanja in sodeluje v 
diskusijah, poskuša utemeljiti svoje zamisli, teze, mnenja in sodb; strpno posluša, premisli in 
upošteva prispevke drugih. Prispevki so večinoma relevantni (nanašajo se na obravnavano temo). 
K pouku vedno nosi potrebna gradiva. 
6. Filozofska mapa je urejena, poleg besedil in delovnih listov vsebuje tudi zapiske, izpiske, skrbno 
izdelane domače naloge, nekaj je tudi gradiva iz drugih medijev. Mapa vsebuje tudi vse pisne 
izdelke za ocenjevanje znanja ter druge izdelke, ki jih dijak izdela v okviru pouka ali za domačo 
nalogo.  
 
Za oceno DOBRO dijak: 
1. Pozna in okvirno razlaga filozofske probleme, ki jih obravnavamo pri pouku. Ponavadi 
probleme tudi zadovoljivo razume. (kar se kaže v tem, da izpeljave niso pomanjkljive in odgovori 
nelogični). Občasno jih zna povezati z ustreznimi pojmi, z ustreznimi avtorji in sem ter tja z 
lastnimi izkušnjami. 
2. Pozna filozofsko terminologijo in poskuša analizirati filozofske pojme.  



3. Pisno oz. govorno izražanje je solidno in ponavadi ustrezno obravnavani temi. 
4. Pri pouku sodeluje: piše zapiske, bere besedila, občasno odgovarja na vprašanja in redkeje 
sodeluje v diskusijah. Občasno poskuša utemeljiti svoje zamisli, teze, mnenja in sodbe; strpno 
posluša prispevke drugih. Praviloma so prispevki relevantni (se nanašajo na obravnavani 
problem). K pouku skoraj vedno nosi potrebna gradiva. 
5. Filozofska mapa je solidarno urejena, poleg besedil in delovnih listov vsebuje tudi zapiske, 
izpiske, izdelane domače naloge. Mapa vsebuje tudi vse pisne izdelke za ocenjevanje znanja ter 
druge izdelke, ki jih dijak izdela v okviru pouka ali za domačo nalogo.  
 
Za oceno ZADOSTNO (minimalni standard znanja) dijak: 
1. Okvirno in približno zna obnoviti obravnavano snov in občasno pokaže razumevanje filozofskih 
problemov. Občasno poveže probleme z ustreznimi avtorji in pojmi. 
2. Pozna nekaj filozofske terminologije. 
3. Pisno oz. govorno izražanje je zadovoljivo in občasno ustrezno obravnavani temi. 
4. Pri pouku sodeluje: piše zapiske in bere besedila, sem ter tja odgovori na kakšno vprašanje in 
sem ter tja sodeluje v diskusiji; strpno posluša prispevke drugih in ne moti pouka. K pouku 
ponavadi prinese potrebna gradiva.  
5. Filozofska mapa je urejena, poleg besedil in delovnih listov vsebuje tudi nekaj zapiskov in 
domačih nalog. Mapa vsebuje tudi vse pisne izdelke za ocenjevanje znanja ter druge izdelke, ki jih 
dijak izdela v okviru pouka ali za domačo nalogo.  
 
 
2. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja 
Za pozitivno oceno morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:  

a) dijak pridobi vse pisne ocene znotraj ocenjevalnega obdobja 
b) v primeru, da je dijak napovedan za ustno spraševanje, mora to oceno pridobiti 
c) dijak ima filozofsko mapo, ki ustreza vsaj minimalnemu standardu 
d) v primeru negativne ocene (ali ocen), jo (jih) mora dijak popraviti s pozitivno oceno 
e) dijak izdela predviden izdelek za domačo nalogo (esej, ilustracija, strip, poezija, haiku, 

serija fotografij, film…) 
 
3. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu pouka 
Za pozitivno oceno ob koncu pouka morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:  

a) dijak pridobi vse napovedane pisne in ustne ocene 
b) dijak odda filozofsko mapo, ki ustreza vsaj minimalnemu standardu 
c) v primeru negativne ocene, jo mora dijak popraviti 
d) v primeru negativno (ali neocenjenega) prvega ocenjevalnega obdobja, mora dijak to 

popraviti oziroma pridobiti oceno/ocene  
e) dijak izdela predvidene izdelke za domačo nalogo (esej, ilustracija, strip, poezija, haiku, 

serija fotografij, film…) 
 
Končna ocena 
Končna ocena se določi glede na zgoraj navedene kriterije in upoštevajoč pridobljene ocene. 
Različne ocene imajo različno težo, in sicer:  
Ustne ocene tvorijo vsaka po 10 odstotkov končne ocene.  
Pisne ocene tvorijo skupaj 80 odstotkov končne ocene.  
Če dijak naredi izjemno dober izdelek za domačo nalogo, se lahko oceni z oceno odlično. Teža 
take ocene pri končni oceni se določi glede na kompleksnost izdelka (teža ostalih ocen se 
sorazmerno prevrednoti.  



Če se ugotovi, da je dijak pri končni oceni med oceno, dijak pridobi dodatno pisno ali ustno 
oceno. Če dijak skozi celotno šolsko leto izrazito pozitivno prispeva k delu oddelka (sodelovanje, 
pomoč drugim, samoiniciativnost ipd.), lahko učitelj oceno zaokroži tudi navzgor.  
 
 
4. Načini pridobivanja ocen 
Dijaki pridobi dve ustni oceni, s katero se preverja znanje tekoče snovi.  
Dijak pridobi tri pisne ocene, s katerimi se preverja znanje zaključenih tematskih sklopov.  
 
 
Posebnosti ocenjevanja filozofije kot izbirnega maturitetnega predmeta 
Dijaki pridobijo štiri pisne ocene. Vse pisne ocene se pišejo v obliki eseja (dvakrat se piše 
komentar besedila, dvakrat pa razpravljalni esej).  
Dijaki pridobijo dve ustni oceni. Z ustno oceno se preverja poznavanje tematskih sklopov.  
Dijaki dodatno oceno pridobijo z oddajo poročila o posameznih elementih seminarske naloge.  

 10 % ocene dijaki pridobijo s pravočasno prijavo naslova, ki vsebuje izbrani naslov in 
sestavek dolg med 100 in 200 besedami, v katerem razložijo, zakaj so se odločili za izbrani 
naslov.  

 30 % ocene dijaki pridobijo s pravočasno oddanim osnutkom seminarske naloge, v kateri 
opredelijo problem, s katerim se bodo ukvarjali, teze, ki jih bodo v seminarski nalogi 
preverili, strukturo naloge ter literaturo, ki jo bodo uporabili 

 30% ocene dijaki pridobijo s pravočasno oddajo delovne verzije naloge 

 40 % ocene dijaki pridobijo s kratko predstavitvijo naloge pred razredom in z zagovorom 
 
5. Kriteriji ocenjevanja 
Točkovnik za pisni preizkus: 
Zadostno: 50-62 % 
Dobro: 63-77 % 
Prav dobro: 78-90 % 
Odlično: 91-100 % 
 
6. Preverjanje znanja 
Znanje se preverja vsaj dve uri pred pisnim preizkusom znanja. Učitelj preveri urejenost 
filozofskih map. Učitelj seznani dijake z obsegom snovi, okvirnimi vprašanji ter tipom nalog, ki 
bodo v pisnem preizkusu. Obveznost dijakov je, da pripravijo vprašanja glede morebitnih 
nejasnosti v obravnavanih snoveh in naredijo naloge, s katerimi se preverja znanje.  
 
 
7. Odstopanja 
Zaradi individualnih posebnosti dijaka oz. drugih opravičljivih razlogov je možno odstopanje od 
navedenih pravil. 
 
8. Opravljanje popravnega izpita 
 
8.1 Način opravljanja 
Pri filozofiji (vsi oddelki razen maturitetnega) se vsi izpiti opravljajo ustno. Ustrezno se uporabijo 
kriteriji ocenjevanja.  
Pri filozofiji kot izbirnem maturitetnem predmetu so vsi izpiti pisni. Pisni izpit je sestavljen iz dveh 
delov (razpravljalni esej; komentar besedila).  



8.2 Ocenjevanje 
Ocenjevanje poteka po veljavnih kriterijih za ocenjevanje znanja (gl. točko 1 in 5). 
 
9. Opravljanje predmetnega izpita 
 
9.1 Način opravljanja 
Pri filozofiji (vsi oddelki razen maturitetnega) se vsi izpiti opravljajo ustno. Ustrezno se uporabijo 
kriteriji ocenjevanja.  
Pri filozofiji kot izbirnem maturitetnem predmetu so vsi izpiti pisni. Pisni izpit je sestavljen iz dveh 
delov (razpravljalni esej; komentar besedila).  
 
9.2 Ocenjevanje 
Ocenjevanje poteka po veljavnih kriterijih za ocenjevanje znanja (gl. točko 1 in 5). 
 
10. Opravljanje dopolnilnega izpita 
 
10.1 Način opravljanja 
Pri filozofiji (vsi oddelki razen maturitetnega) se vsi izpiti opravljajo ustno. Ustrezno se uporabijo 
kriteriji ocenjevanja.  
Pri filozofiji kot izbirnem maturitetnem predmetu so vsi izpiti pisni. Pisni izpit je sestavljen iz dveh 
delov (razpravljalni esej; komentar besedila).  
 
10.2 Ocenjevanje 
Ocenjevanje poteka po veljavnih kriterijih za ocenjevanje znanja (gl. točko 1 in 5). 
 
 
 


