
Pravila ocenjevanja znanja pri geografiji 
 
Poteka v skladu s pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah in šolskih pravilih 
ocenjevanja SŠ Domžale. Ocenjevanje v vseh letnikih gimnazije se izvaja v dveh 
ocenjevalnih obdobjih in bo potekalo pisno in ustno. Ocenjevanje obsega vso snov, ki je 
opredeljena v Predmetnem izpitnem katalogu za splošno maturo. 
 
Pisno ocenjevanja znanja je napovedano in traja od 30 – 40 min. Dijak mora v šolskem letu 
pridobiti najmanj dve pisni in najmanj eno ustno oceno. Če dijak v ocenjevalnem obdobju ne 
pridobi tako določenega števila ocen ali ne pridobi nobene ocene, je neocenjen, učitelj 
predmeta v naslednjem ocenjevalnem obdobju določi način in rok za pridobitev ocen. 
 
Če je negativno ocenjenih pisnih izdelkov več kot polovica izdelkov se pisanje ponovi, 
vpišeta pa se obe oceni. Rok za ponavljanje pisnega ocenjevanja določi učitelj, vendar se 
pisno ocenjevanje ne sme ponoviti prej kot sedem dni po seznanitvi dijakov z oceno prvega 
ocenjevanja. Ponovitev pisnega ocenjevanja je obvezna za dijake, ki so na prvem ocenjevanju 
prejeli oceno nezadostno in za dijake, ki se prvega ocenjevanja niso udeležili. Ostali dijaki 
pristopijo k ponovitvi pisnega ocenjevanja na lastno željo. Če se ponovitev pisnega 
ocenjevanja izvede med redno uro, je prisotnost obvezna za vse dijake.  
Roki za vračanje izdelkov 
Pri ustnem ocenjevanju znanja učitelj oceni dijakovo znanje takoj po končanem izpraševanju. 
Pri ocenjevanju znanja pisnih in drugih izdelkov učitelj dijaka oceni najpozneje v sedmih 
delovnih dneh po tem, ko jih dijak odda.  
Dijak je v ocenjevalnem obdobju pozitiven, če je pisna ocena pozitivna oz. popravljena. 
Ustno ali pisno nezadostno oceno mora imeti dijak možnost popravljati pred koncem 
ocenjevalnega obdobja po dogovoru s profesorjem. 
Dijak, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, mu učitelj v naslednjem 
ocenjevalnem obdobju določi način poprave in najmanj en rok za ocenjevanje.  
Ustno ocenjevanje znanja:  
Ustno ocenjevanje znanja je lahko napovedano ali nenapovedano. Dijake, ki imajo status 
športnika, imajo napovedano ustno ocenjevanje znanja. Vsebina ocenjevanja je vsa 
obravnavano snov v šolskem letu. Vsak dijak dobi najmanj tri vsebinsko različna vprašanja. 
Pri ocenjevanju znanja se upoštevajo naslednji kriteriji: poznavanje geografske lege in branje 
zemljevida, obvladanje geografskih pojmov, sklepanje, utemeljevanje. 
Kršitve pravil pri ocenjevanju znanja in ukrepi: 
Če pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja učitelj dijaka zaloti 
pri uporabi nedovoljenih pripomočkov ali pri prepisovanju, ga oceni z negativno oceno, lahko 
pa tudi predlaga vzgojni ukrep. 
 


