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4. letnik - PSIHOLOGIJA 

 

MATURITETNA SEMINARSKA NALOGA  

Vsak dijak pripravi empirično maturitetno seminarsko nalogo. Temo si izbere sam ali pa mu mentorica 

nakaže določene smernice. Načrt dela maturitetne seminarske naloge v šolskem letu 2022/23:  

- izbira naslova (iz kataloga ali nov naslov 26. 9. 2022) seminarske naloge – do 15. 10. 2022 

- oddaja prijave  – do 24. 10. 2022 

- prva konzultacija in oddaja dispozicije januar 2023 – pdf oblika 

- oddaja merskega instrumenta  februar 2023 – pdf oblika,  

- druga konzultacija in oddaja delovnega osnutka naloge  marec 2023 – pdf oblika,  

- končna oddaja maturitetne seminarske naloge – 14. 4. 2023 – pisni izdelek in e-oblika na cd-ju 

ali usb ključku – osebno ali priporočeno po pošti z datumom oddaje 14. 4. 2023. 

 

KONTROLNE NALOGE  

V 4. letniku dijaki pišejo štiri kontrolne naloge:  

 - oktober: medosebni odnosi 20. 10. 2022 

 - december: osebnost 15. 12. 2022 

 - marec: duševni procesi 9. 3. 2023 

 - april: psihologija kot znanost 20. 4. 2023 

POSKUSNA MATURA 

 - maj 2022: IZPITNA POLA 1 (90 minut – 11. 5. 2023) 

 - maj 2022: IZPITNA POLA 2 (120 minut – 8. 5. 2023)  

 

PREVERJANJE ZNANJA 

Poteka vsako šolsko uro na začetku ali na koncu ure v obliki aktivnega ponavljanja snovi prejšnje ure, po 

zaključku zaokroženih poglavij in pred kontrolno nalogo. Načini preverjanja znanja so različni – vsi pa 

temeljijo na aktivni obliki ponavljanja znanja. 
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OCENJEVANJE ZNANJA 

KONTROLNA NALOGA 

V celem šolskem letu se znanje preverja s pisnimi preverjanji, ki so sestavljena na podoben način kot 

maturitetne izpitne pole. Pisno preverjanje poteka dve šolski uri skupaj (90 minut); sestavljeno je iz osmih 

vprašanj objektivnega tipa, dveh esejskih vprašanj izmed katerih dijaki izberejo eno in treh strukturiranih 

nalog, izmed katerih dijaki izberejo dve. Pri kontrolni nalogi velja naslednji kriterij: 50% - zadostno (2), 63% 

- dobro (3), 76% - prav dobro (4), 90% - odlično (5). 

Ustnega ocenjevanja znanja v četrtem letniku pri izbirnem predmetu psihologija ni. 

 

POPRAVNI IZPIT 

Je pisni in poteka na enak način kot kontrolna naloga med šolskim letom. Pisno preverjanje znanja je 

sestavljeno iz osmih vprašanj objektivnega tipa, dveh esejskih vprašanj izmed katerih dijaki izberejo eno in 

treh strukturiranih nalog, izmed katerih dijaki izberejo dve. Pri kontrolni nalogi velja naslednji kriterij: 50% 

- zadostno (2), 63% - dobro (3), 76% - prav dobro (4), 90% - odlično (5). 

PREDMETNI IZPIT 

Je pisni in poteka na enak način kot kontrolna naloga med šolskim letom. Pisno preverjanje znanja je 

sestavljeno iz osmih vprašanj objektivnega tipa, dveh esejskih vprašanj izmed katerih dijaki izberejo eno in 

treh strukturiranih nalog, izmed katerih dijaki izberejo dve. Pri kontrolni nalogi velja naslednji kriterij: 50% 

- zadostno (2), 63% - dobro (3), 76% - prav dobro (4), 90% - odlično (5). 

KONČNA OCENA je sestavljena iz: 

- štirih ocen pisnega preverjanja in 

- splošnega odnosa do predmeta psihologija – če dijak upošteva vse napisane datume (seminarska 

naloga!), se mu v primeru, da je na koncu med oceno,  le ta zaključi navzgor. 

PRILAGODITVE ZA DIJAKE ŠPORTNIKE 

- dijaki športniki z individualno pogodbo odpišejo štiri kontrolne naloge (datumi se lahko prilagodijo 

njihovim obveznostim); pri maturitetni seminarski nalogi pa upoštevajo datum prve in druge 

konzultacije ter končne oddaje maturitetne seminarske naloge. 
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DISPOZICIJA MATURITETNE SEMINARSKE NALOGE 

Ime in priimek kandidata:__________________________________________________________ 

Naslov maturitetne seminarske naloge:_______________________________________________ 

 

Opredelitev problema 

 

 

 

 

 
Postavitev ciljev in hipotez (konkretnih vprašanj, na katera želimo v nalogi odgovoriti, in možnih 
odgovorov) 
 

 

 

 
Okvirni opis metode (predvideni vzorec, merski instrument in postopek zbiranja podatkov) 
 

 
 
 
 
 
 
Literatura in viri, ki jih bomo uporabili pri pisanju seminarske naloge  
 

 

 

 

Datum:                                                                              Podpis kandidata:_____________________________ 

 


