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KONTROLNE  NALOGE 

V vsakem ocenjevalnem obdobju dijak piše kontrolno nalogo. Pisne naloge so vnaprej 

napovedane, pred pisanjem je obvezno preverjanje znanja. 

Merila za pisno ocenjevanje znanja so: 

90% - 100% = odlično (5) 

76% -   89% = prav dobro (4) 

63% -   75% = dobro (3) 

50% -   62% = zadostno (2) 

0%   -   49% = nezadostno (1) 

 

 

USTNO OCENJEVANJE 

Dijaki so dolžni pridobiti v šolskem letu eno oceno s predstavitvijo psihološkega referata 

(upoštevajo se kriteriji podani na koncu dokumenta). Za psihološki referat poda teme učiteljica 

– dijaki pa si eno izberejo.  

 

 

POPRAVNI  IZPIT 

Je pisni in ustni ter poteka na enak način kot preverjanje in ocenjevanje med šolskim letom.  

 

 

PREDMETNI  IZPIT 

Je pisni in ustni ter poteka na enak način kot preverjanje in ocenjevanje med šolskim letom.  

 

PRILAGODITVE ZA DIJAKE Z INDIVIDUALNO POGODBO (ŠPORTNIKI, KULTURNIKI …) 

Dijaki z individualno pogodbo (športniki, kulturniki …) morajo pri psihologiji v tretjem letniku 

odpisati dve kontrolni nalogi. 

 

 

KONČNA OCENA  je sestavljena iz: 

- dveh ocen pisnega ocenjevanja znanja (24. november 2022 in 25. maj 2023), 

- ene ocene predstavitve psihološkega referata (enkrat v šolskem letu). 

Dijak pridobi v šolskem letu tri ocene, ki so si med seboj enakovredne (kontrolna naloga in 

ocena za psihološki referat).  
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PSIHOLOŠKI REFERAT (tretji letnik psihologija) – KRITERIJI OCENJEVANJA (šolsko leto 

2022/23) 

Ocena psihološkega referata je sestavljena iz dveh delov (govorni nastop in pisni izdelek); 

celotni kriterij je podan na koncu. 

Kriteriji za govorni nastop, ki naj poteka 5 minut (50% ocene): 

odl (5) pd (4) db (3) zd (2) nzd (1) 

Dijak govori tekoče 

– točno 5 minut in 

uporablja knjižni 

jezik. Nastop je 

suveren, ima stik z 

razredom, pripravi 

aktivnosti za 

sošolce. 

Dijak govori tekoče 

– točno 5 minut, 

vendar uporablja 

mašila. Dijak 

pripravi gradiva za 

sošolce. 

Dijak določene 

besede prebere iz 

lista, uporablja 

mašila in daje 

občutek 

negotovosti. Dijak 

ne pripravi gradiv za 

sošolce, nima 

nobenih popestritev 

predstavitve.  

Dijak vse prebere in 

nima stika z 

razredom. Ne 

pripravi gradiva za 

sošolce in govori 

več ali manj kot 5 

minut. 

Dijak je zelo 

negotov v 

nastopanju. Bere, 

nima stika z 

razredom.  

Kriteriji za pisni izdelek (1 stran A4 format): 

1. del: opis teme (kratek opis poglavja(1), definicija izbranih pojmov (2)) 

2. del: lastno mnenje (za koga je tema uporabna (3), kaj je pri njej pozitivnega (4), kaj 

negativnega (5), uporabna povezava teme z vsakdanjim življenjem (6)). 

odl (5) pd (4) db (3) zd (2) nzd (1) 

PISNI IZDELEK Prispevek  
vsebuje vse 
potrebne 
elemente (6). 
Prispevek je 
slovnično 
pravilno zapisan 
(največ 3 
napake). Viri so 
pravilno 
navedeni. 

Prispevek  vsebuje 
najmanj 5 
elementov. 
Prispevek je 
slovnično pravilno 
zapisan (največ 5 
napak). 
Viri so pravilno 
navedeni. 

Prispevek  
vsebuje najmanj 
4 elemente. 
Prispevek je 
slovnično 
pravilno zapisan 
(največ 7 napak). 
Viri so pravilno 
navedeni. 

Prispevek  
vsebuje najmanj 
3 elemente. 
Prispevek je 
slovnično zapisan 
z več kot 8 
napakami. 
Viri so pravilno 
navedeni. 

Prispevek  
vsebuje najmanj 
2 elementa. 
Prispevek je 
slovnično zapisan 
z več kot 10 
napakami. 
Viri so pravilno 
navedeni. 

 
Dijak lahko dobi največ 10 točk. 
 
Kriteriji za ocenjevanje – spodnje meje točk 

Število točk 5 (50%) 6,2 (63%) 7,6  (76%) 8,8  (89%) 

ocena zadostno dobro prav dobro  odlično 

 

 

                                                                                                       Pripravila: dr. Barbara Debeljak Rus 


