
Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet GEOGRAFIJA. 
 
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 GEOGRAFIJA. 
 
 
1. Minimalni standardi znanj 
 
Dijak/-inja: 
- zna uporabljati kartografsko gradivo,  
- na sliki prepozna in poimenuje geografske pojave in procese,  
- umesti geografske pojave in procese v prostor,  
- navede glavne vzroke in posledice spreminjanja geografskih pojavov in procesov v času in 
prostoru,  
- uporablja osnovno geografsko terminologijo,  
- pozna večino evropskih in večje svetovne države ter njihova glavna mesta in jih pokaže na 
karti,  
- zna narisati in prebrati osnovne grafične prikaze, ki se uporabljajo pri geografiji. 
 
 
2. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja 
 
Za pozitivno oceno ob koncu ocenjevalnega obdobja mora dijak pridobiti pozitivne ocene iz 
vseh ocenjevanih tematskih sklopov. Negativno oceno iz posameznega ocenjevanega 
tematskega sklopa je mogoče popravljati enkrat v ocenjevalnem obdobju. 
 
 
3. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu pouka 
 
Za pozitivno oceno ob koncu pouka mora dijak pridobiti pozitivne ocene iz vseh ocenjevanih 

tematskih sklopov.  

Pisne in ustne ocene so enakovredne. »Težo« ostalih ocen določi učitelj. 

V primeru, da ima dijak ob koncu leta pridobljeno parno število ocen pisnega in ustnega 

ocenjevanja, katerih povprečna vrednost je 2,5 ali 3,5 ali 4,5, je pomembno tudi zaporedje 

ocen in njihov trend. Če je trend naraščajoč in ocene izkazujejo napredek, oceno LAHKO 

zaključimo navzgor, v primeru padajočega zaporedja ocen pa učitelj lahko ponovno oceni 

znanje (pisno ali ustno).  

 
 
4. Načini pridobivanja ocen  
 



Dijaki pridobivajo ocene pisno in ustno. V šolskem letu morajo dijaki pridobiti najmanj 2 

pisni oceni in vsaj 1 ustno. V dogovoru z učiteljem je lahko pisnih ocenjevanj znanja tudi več. 

O številu ocen učitelj dijake obvesti na začetku šolskega leta. 

Ocene lahko pridobijo tudi z referati, seminarskimi nalogami, plakati, terenskim delom ali 

drugimi izdelki. Dijak lahko pridobi oceno tudi za izjemen prispevek (izdelek), katerega 

ocenjevanja učitelj sicer ni načrtoval, a ga ocenjuje kot geografski presežek.  

 
5. Kriteriji ocenjevanja 
 
Normativi pisnih in ustnih ocen (število ocen/dijaka letno): 
 

Letnik/način pisno ustno 

1. letnik 2-3 1-2 

2.letnik 2-3 1-2 

3. letnik 2-3 1-2 

4. letnik IMP 2-6 1 

 

Kriteriji za pisno ocenjevanje:  

0-49% - nezadostno (1)  

50-64% - zadostno (2)  

65-79% - dobro (3)  

80-89% - prav dobro (4)  

90-100% - odlično (5)  

 

Kriterij za ustno ocenjevanje:  
 

Ocena Kriteriji 

Odlično (5) - dijak samostojno pravilno odgovarja na zastavljena vprašanja s 

področja 



- dijak ima aktivno znanje, ima zmožnost povezovanja snovi ter 

logičnega mišljenja, dobro obvlada povezave, razlikuje vzroke in 

posledice 

- njegova razlaga je jasna, primeri ilustrativni in originalni, 

argumenti ustrezni in predstavitev jasna in prepričljiva 

- dijak aktivno sodeluje pri pouku s pravilnimi ugotovitvami 

(upoštevamo pri ustnem ocenjevanju) 

Prav dobro 

(4) 

- dijak samostojno daje večinoma pravilne odgovore na 

zastavljena vprašanja 

- pri odgovarjanju na vprašanja večinoma uporablja svoje znanje 

ter deloma logično razmišlja 

- njegova razlaga, predstavitev in primeri so jasni 

- dijak aktivno in povečini s pravilnimi ugotovitvami sodeluje pri 

pouku (upoštevamo pri ustnem ocenjevanju) 

Dobro (3) - dijak večkrat in delno samostojno daje pravilne odgovore na 

zastavljena vprašanja 

- snov razume z manjšimi napakami in daje še dovolj logične 

odgovore 

- njegova razlaga je približna, primeri in argumenti deloma 

ustrezni, predstavitev zatikajoča 

- pri pouku sodeluje in se občasno oglasi, vendar pogosto z 

napačnimi odgovori (upoštevamo pri ustnem ocenjevanju) 

Zadostno (2) - dijak dokaj samostojno daje včasih tudi pravilne odgovore na 

zastavljena vprašanja, mnogokrat pa so ti odgovori napačni 

- snov slabo razume in logični odgovori na zastavljena vprašanja 

so dokaj redki 

- razlaga, argumenti, primeri in predstavitev so pomanjkljivi 

- pri pouku redko sodeluje z pravilnimi odgovori (upoštevamo pri 

ustnem ocenjevanju) 

Nezadostno 

(1) 

- dijak povečini napačno in zelo nesamostojno odgovarja na 

zastavljena vprašanja 



- snovi ne razume in jo slabo pozna 

- razlage, argumentov, primerov in predstavitve ni oziroma je 

pomanjkljiva 

- pri pouku skoraj nikoli ne sodeluje s pravilnimi ugotovitvami 

(upoštevamo pri ustnem ocenjevanju) 

 

Kriterij za druge aktivnosti: 
 

Ocena Kriteriji za ocenjevanje sem. naloge/referata (pisnega izdelka) 

Odlično (5) 

 

 

Prav dobro 

(4) 

 

 

 

- dijak jasno in natančno opredeli namen in cilje sem. naloge 

- zgradba je zelo pregledna, vsi bistveni elementi so obravnavani, 

vsebina deluje kot celota 

- referat je tehnično celovit in skoraj popoln 

- dijak ustrezno navaja vire in literaturo, uporabi večino 

predlaganih virov in sam poišče ustrezno literaturo 

- dijak je sodeloval z učiteljem, pri svojem delu je bil samostojen 

Dobro (3) 

 

 

Zadostno (2) 

- dijak opredeli namen in cilje, vendar pomanjkljivo oz. preveč 

široko 

- zgradba je (dokaj) slabo pregledna, nekatere vsebine so 

pomanjkljivo (sploh niso ) obravnavane, prihaja do napačne 

obravnave 

- referat ima manjše/večje pomanjkljivosti, naslovna stran je 

pomanjkljiva  

- dijak navaja vire in literaturo pomanjkljivo, izbere nekaj 

predlaganih virov 

- dijak je (dokaj) redko sodeloval z učiteljem in je delno upošteval 

njegove nasvete 

Nezadostno 

(1) 

- dijak ne opredeli namena in ciljev referata; o tem sklepamo le iz 

naslova referata 



- zgradba referata je povsem neprimerna, nekateri elementi 

sploh niso obravnavani oz. so obravnavani napačno 

- referat je tehnično pomankljivo izdelan, naslovne strani ni 

- dijak ne navede virov in literature, uporabi zelo malo 

predlagane literature ali pa sam izbere neustrezno 

- dijak ni sposoben ustrezno uporabiti nasvetov učitelja 

 

Ocena Kriteriji za ocenjevanje predstavitve sem. naloge/referata 

Odlično (5) 

 

 

Prav dobro 

(4) 

 

 

- dijak prosto, tekoče govori, (skoraj neopazno) si pomaga z 

opornimi točkami, učiteljeva pomoč ni potrebna 

- dijak pravilno in ustrezno uporablja slikovno in drugo gradivo in 

z njim obogati predstavljeno vsebino 

- obrnjen proti poslušalcem dijak govori razločno z ustreznimi 

poudarki, uporaba strokovnih izrazov mu ne povzroča težav 

Dobro (3) 

 

 

Zadostno (2) 

- dijak si delno/zelo pomaga z napisanim, pri tem je dokaj 

nespreten, tako da je iskanje že skoraj moteče, učiteljeva pomoč 

je občasna 

- s slikovnim in drugim gradivom dijak le delno podpira 

predstavljeno vsebino 

- dijak je manj razločen pri govoru, po pripombi ustrezno popravi 

izgovorjavo, nekajkrat/pogosto se zmoti pri uporabi strokovnih 

izrazov 

Nezadostno 

(1) 

- dijak bere (celo z napakami), napisano besedilo referata, učitelj 

dijaka nenehno opominja, katero vsebino naj predstavi 

- dijak ne uporablja slikovnega in drugega gradiva 

- dijak govori nerazločno, zmedeno, neprepričljivo in monotono, 

neustrezno uporablja strokovno terminologijo, po opozorilu ne 

zna popraviti napak 



Opomba: V primeru priprave seminarske naloge/referata in predstavitve dijak pridobi 

eno oceno. 

Učitelj se lahko odloči za kombinirano ocenjevanje, pri čemer mora dijakom pred 

ocenjevanjem predstaviti razmerje posameznih delov ocenjevanja  v skupni oceni. 

Učitelj se lahko odloči tudi za ocenjevanje z delnimi ocenami oz. znaki. O svojem načinu 

ocenjevanja vsak učitelj dijake seznani na začetku šolskega leta.  

 
6. Preverjanje  znanja 
 
Sprotno preverjanje znanja poteka med poukom in z domačimi nalogami.  

Preverjanje pred pisnim ocenjevanjem znanja je izvedeno pisno ali ustno, dijake seznanimo 

z obsegom snovi in tipom nalog.  

 
7. Odstopanja 
 
Zaradi individualnih posebnosti dijaka oz. drugih opravičljivih razlogov je možno odstopanje 
od navedenih pravil. 
 
 
8. Opravljanje popravnega izpita  
 
Popravni izpit ima, kdor je negativno ocenjen ob koncu šolskega leta iz prvega, drugega ali 
obeh ocenjevalnih obdobij.  
8.1 Način opravljanja  
Popravni izpitni so pisni. 
 
8.2. Ocenjevanje  
Ocenjevanje poteka po veljavnih kriterijih za pisno ocenjevanje znanja. 
 
9. Opravljanje predmetnega izpita  
 
Predmetni izpit ima dijak, ki izboljšuje celoletno zaključeno oceno v 3. ali 4. letniku.  
 
9.1    Način opravljanja  
Predmetni izpitni so pisni. 
 
9.2.    Ocenjevanje  
Ocenjevanje poteka po veljavnih kriterijih za pisno ocenjevanje znanja. 
 
10. Opravljanje dopolnilnega izpita  
 
Dopolnilni izpit ima dijak, ki je ob koncu leta neocenjen iz posameznega ocenjevanega 
tematskega sklopa. 



 
10.1    Način opravljanja  
Dopolnilni izpitni so pisni. 
 
10.2.    Ocenjevanje  
Ocenjevanje poteka po veljavnih kriterijih za pisno ocenjevanje znanja. 
 
 
11.  Preverjanje in ocenjevanje znanja pri delu na daljavo 
 
11. 1. Preverjanje znanja na daljavo in povratna informacija: 

Preverjanje znanja  izvajamo na različne načine (npr. interaktivne naloge, exam.net, kvizi, 

oddaja nalog v spletni učilnici, učni listi, ustno). Znanje preverjamo na začetku učne ure ter 

redno vsakih 14 dni in / ali ob koncu posameznega sklopa snovi. Povratne informacije dijaki 

dobijo v komentarjih oddanih nalog v spletni učilnici, po elektronski pošti ali na ZOOM uri 

npr. ob pregledovanju učnih listov ali pri interaktivnih nalogah. 

 

11. 2. Načini pridobivanja ocen na daljavo 

Ustno ocenjevanje znanja na daljavo bo potekalo preko videokonferenčnega sistema.  
Napovedano pisno ocenjevanje znanja se izvede po povratku v šolo.  V primeru daljšega 
obdobja pouka na daljavo, bomo izvedli tudi pisna ocenjevanja znanja. 
Dijaki pri delu na daljavo lahko pridobijo tudi ocene za eseje, referate, seminarske naloge, 
projektne naloge in predstavitve. 
V primeru, da dijak v času pouka na daljavo, ne opravi določenih obveznosti, ki se 

ocenjujejo, je neocenjen. 

 

11. 3  Prilagojeni kriteriji za ocenjevanje znanja pri poučevanju na daljavo  

11.3.1 Prilagoditev kriterijev 

Kriteriji za ocenjevanje znanja pri poučevanju na daljavo ostajajo nespremenjeni t.j. enaki 

kot pri delu v šoli. 

11.3.2 Potrebno število ocen 

V času pouka na daljavo je dijak dolžan opravljati obveznosti, ki omogočajo sledenje pouku 
in nadgradnjo znanja. Opravljene obveznosti so pogoj za zaključeno oceno ob koncu 
šolskega leta. 
Pri predmetu sta potrebni najmanj dve oceni, ena pisna ter ena ustna ocena in/ali ocena 
pridobljeno z drugimi oblikami dela. 
 
 


