OCENJEVANJE PREDMETOV
V tej rubriki spletne strani objavljamo načine in število ocenjevanj pri posameznih predmetih v šolskem letu 2017/2018. Predmeti so razvrščeni
znotraj devetih strokovnih aktivov, ki jih imamo na šoli.

AKTIV ARANŽERSKIH PREDMETOV
Aktiv bo objavil načine in število ocenjevanj naknadno.

AKTIV DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV
Obveznosti dijakov po predmetih, modulih in podmodulih:
1. konferenčno obdobje
število ustnih ocen
druge oblike pridobivanja ocen
geografija 2. letnik PTI Ekonomski
tehnik
geografija 1. letnik Aranžerski tehnik
družboslovje
SPI trgovec 1. letnik

1
2
2

2. konferenčno obdobje
število ustnih
druge oblike pridobivanja ocen
ocen
1
2
2

družboslovje SPI trgovec 2. l. –
zgodovinski del
družboslovje SPI trgovec 2. l. –
sociološki del
Zgodovina PTI Ekonomski tehnik 1. l.
Zgodovina Aranžerski tehnik 1. l.
Zgodovina Araanžerski tehnik2.l. letnik
Psihologija prodaje SPI trgovec 2. l.
praktični pouk
Psihologija prodaje SPI Trgovec 2. l.
teorija
Poslovna komunikacija SPI trgovec 1. l.
praktični pouk
Poslovna komunikacija SPI Trgovec 1.l.
teorija
Poslovna komunikacija
SPI Trgovec 2.l.
Osnove poslovne komunikacije SPI
Trgovec 3. l. praktični pouk
Osnove poslovne komunikacije SPI
Trgovec 3. l. teorija
Sociologija PTI Ekonomski tehnik 1.l.
Sociologija Aranžerski tehnik 4. l.
Psihologija Aranžerski tehnik 4.l.

1. konferenčno obdobje
1

2. konferenčno obdobje
1

1

1

1
1
2

1
1
2
2

1

2
1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1. PRIDOBIVANJE OCEN
a) USTNO PREVERJANJE ZNANJA: Ustno preverjanje se izvede vsaj dvakrat v šolskem letu, najmanj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju.
b) DRUGE OBLIKE PRIDOBIVANJA OCEN SO: seminarske naloge, referati, poročila, projektne naloge, nastop, debata, doseženi rezultati na
tekmovanjih, delo v projektnem tednu. Pri nekaterih zgoraj navedenih oblikah pridobivanja ocen je potrebno izdelek predstaviti pred
razredom in ga oddati.

2. KRITERIJI USTNEGA OCENJEVANJA:
1. Odlično oceno dobi dijak, ki tekoče in jasno izraža svoje misli, razvija lastne argumente, načine interpretacije in evalvacije ter je
sposoben analize in sinetze obravnavane snovi.
2. Prav dobro oceno dobi dijak, ki aktivno komunicira, pozna in uporablja strokovne izraze in terminologijo.
3. Dobro oceno dobi dijak, ki obvlada strokovne pojme in pokaže delno razumevanje snovi
4. Zadostno oceno dobi dijak, ki pozna osnovne pojme in pokaže delno razumevanje snovi.
5. Nezadostno oceno dobi dijak, ki pokaže pomanjkljivo znanje, če zgolj našteva določene podatke, ki pa jih ne zna logično povezati v
celoto.
Pri analizi nastopa se upoštevajo naslednje sestavine predstavitve:
A. BESEDNE
B. NEBESEDNE
smiselno oblikovana vsebina (uvod, jedro, zaključek, glasnost
rdeča nit)
lep in pravilen jezik (zborni jezik), jasno izražanje
dinamika glasu
motivacijski začetek (uvodna motivacija)
učinkovit zaključek
navdušenje, ustvarjalnost
vsebina govora ni enaka besedilu na prosojnicah
govorec govori prosto, ne bere iz scenarija
govorec pozna vsebino, je dobro pripravljen

C. PRIPOMOČKI
prosojnice: svetlo ozadje in temno besedilo

slikovite prosojnice (slike, sheme, grafi, miselni
vzorci)
intonacija (npr. ob koncu povedi ne preveč besedila na prosojnicah (ključne
navzdol)
besede)
poudarki
estetski videz prosojnic
premori
usklajenost govora s prosojnicami
tekoč govor, naraven glas
scenarij (robovi, velikost pisave, označbe …)
mašila in polglasniki
scenarij (oštevilčen, velikost listkov, videz …)
očesni stik s poslušalci
drugi pripomočki (vzorci itd.)
sproščen in veder obraz (nasmeh)
kretnje, drža scenarija
drža telesa in stoja (zibanje ipd.)
gibanje v prostoru (stik s poslušalci)

AKTIV EKONOMSKIH PREDMETOV
Program

Letnik

Predmet

Kratica

Število
ocenjevanj
2

PTI EP

1.

DGEP

PRAČ

PTI ET

1.

DGEP

STA

2

PTI ET
PTI ET
PTI ET
PTI ET
PTI ET
PTI ET
PTI ET
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
TRGOVEC
TRGOVEC
TRGOVEC
TRGOVEC
TRGOVEC
TRGOVEC
TRGOVEC

1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
4.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
3.

DGEP
PIPP
Kom.poslov.
SAP
DGEP
PIPP
Zav.stor.
POD
TRŽ
POD
TRŽ
EKON
TRŽ.KOM.
Posp.prod.
Izv.proj.
TRŽ.KOM.
Temelji gospod. 1
Poslovanje trg.podj. 1
Trgovina kot gospodarska dejavnost
Poslovanje trgovskega podjetja 2
Temelji gospodARSTVA
Prodaja blaga
Prodaja blaga

EP
MAN
KOMP
SAP
DGEP
Pr.delo
ZS
POD
TRŽ
POD
TRŽ
EKON
TKOM
PPROD
IZVP
TKOM
TGD1
PTP
TGD
PTP
PODO
PB
PB

2
2
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2

Način ocenjevanja / vsebina
Pisno ( 20.10.2017 in 15.12.2017), ustno, Izdelek
oz.storitev,
Pisno ( dec. 2017 in maj 2018), ustno, izdelek oz.
storitev
Izdelek oz. storitev, ustno
Izdelek oz. storitev, ustno
Izdelek oz.storitev, ustno
2 ustni in 2 pisni ( dec. 2017 in maj 2018) ocena
Izdelek oz. storitev, ustno
Izdelek oz. storitev, ustno
Izdelek oz. storitev, ustno
Izdelek oz. storitev, ustno
Izdelek oz. storitev, ustno
Izdelek oz. storitev, ustno
Izdelek oz.storitev, ustno
Pisno, ustno, izdelek oz.storitev
Izdelek oz. storitev, ustno
Izdelek oz.storitev, ustno
Izdelek oz.storitev, ustno
Izdelek oz.storitev, ustno
Izdelek.oz.storitev. ustno
Izdelek.oz.storitev. ustno
Izdelek.oz.storitev. ustno
Izdelek.oz.storitev. ustno
Izdelek.oz.storitev. ustno
Izdelek.oz.storitev. ustno
Izdelek.oz.storitev. ustno

Št.
ur
37
68
31
105
136
136
102
101
102
85
85
93
94
64
128
136
35
110
54
126
66
99
33
132
108

Program

Letnik

Predmet

Kratica

TRGOVEC

3.

Spremljanje poslovanja podjetja
trg.podj.

SPTP

Število
ocenjevanj
2

Način ocenjevanja / vsebina
Izdelek.oz.storitev. ustno

Št.
ur
80

Lestvica- kriteriji ocen za pisno ocenjevanje: od 0 do 49% ni msz oz.nzd , od 50 do 62 % zd 2, od 63 do 75% db 3, od 76 do 89% pdb 4, od 90 do
100% odl 5.
USTNO ocenjevanje: dijak prejme tri vprašanja, pred ocenjevanjem se znanje utrdi in preveri.
Lestvica – kriteriji za ustno ocenjevanje:






odl 5 ( dijak odgovori na vsa vprašanja samostojno, brez pomoči in pokaže sposobnost povezovanja in uporabe znanja),
pdb 4 ( dijak odgovori na vsa vprašanja ( ob pomoči podvprašanj najde odgovor na zapletene probleme),
db 3 ( dijak zna pravilno odgovoriti na vsa preprosta vprašanja in ne zmore analize,
zd 2 (dijak razume preprosta vprašanja in zna odgovoriti na vsaj dve vprašanji,
nzd ( dijak ne odgovori na nobeno vprašanje oz. odgovori samo na eno vprašanje oz. ne dosega minimalnih standardov znanja).

IZDELEK, REFERAT, PLAKAT, Z ZAGOVOROM: dijak samostojno izdela izdelek in ga predstavi dijakom v razredu.
Lestvica – kriteriji za izdelek, referat, plakat z zagovorom:





Odl 5 ( dijak svoje delo predstavi samostojno ali v timu, predstavitev je razumljiva, logično členjena, natančna, uporabljene so različne metode
dela),
Pd 4 ( dijak svoje delo predstavi samostojno ali v timu, predstavitev je razumljiva, obravnavane teme so manj zahtevne, enako metode dela),
Db 3 ( dijak svoje delo predstavi s pomočjo opornih točk, predstavitev je enostavna, vendar razumljiva),
Zd 2 ( dijak svoje delo predstavi s pomočjo opornih točk, predstavitev je enostavna, slabo bere, deluje manj popolno).

AKTIV RAČUNALNIŠKIH PREDMETOV
Program
PTI

Letnik
1D

Predmet
Informatika

PTI

2D

Informatika

SPI

1A

Informatika

SPI
SPI
SSI

2A
3A
3C

Informatika
Informatika
Informatika

Kratica
INF
M1-IKTpp
INF
M1-IKTpp
INFt
INFpp
M2-IKTpp
INFt
INFt
INFpp

Število ocenjevanj
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

Način ocenjevanja / vsebina
Ustno ocenjevanje, izdelek
Ustno ocenjevanje, izdelek
Ustno ocenjevanje, izdelek
Ustno ocenjevanje, izdelek
Ustno ocenjevanje
Ustno ocenjevanje, izdelek
Ustno ocenjevanje, izdelek
Ustno ocenjevanje
Ustno ocenjevanje
Ustno ocenjevanje, izdelek

Učitelji
Jerič
Hartman
Jerič
Jerič
Hartman, Jerič
Hartman, Jerič
Hartman, Jerič
Hartman, Jerič
Jerič
Jerič

Št. ur
33
33
33
33
33
66
66
72
35
35

AKTIV TUJIH JEZIKOV
Program
PTI

Letnik
1D

Predmet
Angleščina

Kratica
ANG 1

Število ocenjevanj
3 pisni testi, 2 ustni
oceni

Način ocenjevanja / vsebina
Pisni testi:
1.
druga polovica oktobra
ali prva polovica novembra – unit
7

Učitelji
Janja Mikuž

Opombe
Dijaki lahko pridobijo ocene
tudi iz:
Dodatnih pisnih sestavkov
Bralne značke

Št. ur
138

Program

Letnik

Predmet

Kratica

Število ocenjevanj

PTI

2D

Angleščina

ANG 1

3 pisni testi, 2 ustni
oceni

SPI

1A

Angleščina

ANG

3 pisni testi, 2 ustni
oceni

SPI

2A

Angleščina

ANG

3 pisni testi, 2 ustni
oceni

Način ocenjevanja / vsebina
2.
druga polovica januarja
ali prva polovica februarja - unit
8
3.
april – units 9,10
Ustno ocenjevanje: vse šolsko
leto
Pisni testi:
1.
druga polovica oktobra
ali prva polovica novembra – unit
11
2.
druga polovica januarja
ali prva polovica februarja – unit
12
3.
april – teme poklicne
mature
Ustno ocenjevanje: vse šolsko
leto
Pisni testi:
1.
druga polovica oktobra
ali prva polovica novembra – unit
2
2.
druga polovica januarja
ali prva polovica februarja – unit
3 – prvi .del
3.
april – unit 3 – drugi del
Ustno ocenjevanje: vse šolsko
leto
Pisni testi:
1.
druga polovica oktobra
ali prva polovica novembra – unit
4

Učitelji

Opombe
Tekmovanj iz znanja
angleščine
Predstavitev
Drugo

Št. ur

Janja Mikuž

Dijaki lahko pridobijo ocene
tudi iz:
Dodatnih pisnih sestavkov
Bralne značke
Tekmovanj iz znanja
angleščine
Predstavitev
Drugo

138

Janja Mikuž
Martina
Tovornik /
Tanja Smolič
Nataša
Korošec

Dijaki lahko pridobijo ocene
tudi iz:
Dodatnih pisnih sestavkov
Bralne značke
Tekmovanj iz znanja
angleščine
Predstavitev
Drugo

66

Janja Mikuž
Martina
Tovornik /
Tanja Smolič
Nataša
Korošec

Dijaki lahko pridobijo ocene
tudi iz:
Dodatnih pisnih sestavkov
Bralne značke
Tekmovanj iz znanja
angleščine

66

Program

Letnik

Predmet

Kratica

Število ocenjevanj

SPI

3A

Angleščina

ANG

1 pisni test, 1 ustna
oceni

SSI

1C

Angleščina

ANG 1

3 pisni testi, 2 ustni
oceni

SSI

2C

Angleščina

ANG 1

3 pisni testi, 2 ustni
oceni

Način ocenjevanja / vsebina
2.
druga polovica januarja
ali prva polovica februarja – unit
5 –prvi del
3.
april – unit 5 – drugi del
Ustno ocenjevanje: vse šolsko
leto
Pisni test: november/december
ali marec /april – unit 6
Ustno ocenjevanje: vse šolsko
leto

Učitelji

Opombe
Predstavitev
Drugo

Št. ur

Martina
Tovornik /
Tanja Smolič
Nataša
Korošec

32

Pisni testi:
1.
druga polovica oktobra
ali prva polovica novembra –
unit 2
2.
druga polovica januarja
ali prva polovica februarja – unit
3
3.
april – unit 4
Ustno ocenjevanje: vse šolsko
leto
Pisni testi:
1.
druga polovica oktobra
ali prva polovica novembra – unit
5
2.
druga polovica januarja
ali prva polovica februarja – unit
6
3.
april – unit 7

Nataša
Korošec

Dijaki lahko pridobijo ocene
tudi iz:
Dodatnih pisnih sestavkov
Bralne značke
Tekmovanj iz znanja
angleščine
Predstavitev
Drugo
Dijaki lahko pridobijo ocene
tudi iz:
Dodatnih pisnih sestavkov
Bralne značke
Tekmovanj iz znanja
angleščine
Predstavitev
Drugo
Dijaki lahko pridobijo ocene
tudi iz:
Dodatnih pisnih sestavkov
Bralne značke
Tekmovanj iz znanja
angleščine
Predstavitev
Drugo

105

Martina
Tovornik /
Tanja Smolič
Nataša
Korošec

102

Program

Letnik

Predmet

Kratica

Število ocenjevanj

SSI

3C

Angleščina

ANG 1

3 pisni testi, 2 ustni
oceni

SSI

4C

Angleščina

ANG 1

3 pisni testi, 2 ustni
oceni

SPI

1A

Prodaja v
tujem jeziku

PTJA

1 ustna ocena,
1 izdelek (ppt
predstavitev) krajše
pisno ocenjevanje

SPI

3A

Prodaja v
tujem jeziku

PTJA

1 ustna ocena
1 izdelek (ppt
predstavitev) krajše
pisno ocenjevanje

Način ocenjevanja / vsebina
Ustno ocenjevanje: vse šolsko
leto
Pisni testi:
1.
druga polovica oktobra
ali prva polovica novembra – unit
8
2.
druga polovica januarja
ali prva polovica februarja – unit
9
3.
april – unit 10
Ustno ocenjevanje: vse šolsko
leto
Pisni testi:
1.
druga polovica oktobra
ali prva polovica novembra –
unit 11
2.
druga polovica januarja
ali prva polovica februarja – unit
12
3.
april – teme poklicna
matura
Ustno ocenjevanje: vse šolsko
leto
Pisno ocenjevanje:
december – prodajni dialog,
živila, trgovina
Ustno ocenjevanje:
vse šolsko leto
Pisno ocenjevanje:
december – prodajni dialog,
pohištvo in tehnika, tekstil in
kozmetika

Učitelji

Opombe

Št. ur

Janja Mikuž
Martina
Tovornik /
Tanja Smolič

Dijaki lahko pridobijo ocene
tudi iz:
Dodatnih pisnih sestavkov
Bralne značke
Tekmovanj iz znanja
angleščine
Predstavitev
Drugo

96

Janja Mikuž
Martina
Tovornik /
Tanja Smolič

Dijaki lahko pridobijo ocene
tudi iz:
Dodatnih pisnih sestavkov
Bralne značke
Tekmovanj iz znanja
angleščine
Predstavitev
Drugo

113,8

Janja Mikuž
Martina
Tovornik /
Tanja Smolič
Nataša
Korošec
Martina
Tovornik /
Tanja Smolič

Pri predmetu zadostuje ena
ocena. Učitelj lahko po
presoji znanje preverja
dvakrat.

49,5

Pri predmetu zadostuje ena
ocena. Učitelj lahko po
presoji znanje preverja
dvakrat.

49,5

Program

PTI

Letnik

1Da

Predmet

Osnovno
angleško
besedišče

Kratica

ANG 2

Število ocenjevanj

Način ocenjevanja / vsebina

2 pisna testa
2 ustni oceni

Ustno ocenjevanje:
vse šolsko leto
test: november/december
test: april/ maj

Učitelji
Nataša
Korošec

Opombe

Št. ur

Martina
Tovornik /
Tanja Smolič

Dijaki lahko pridobijo ocene
tudi iz:
Dodatnih pisnih sestavkov
Bralne značke
Tekmovanj iz znanja
angleščine
Predstavitev
Drugo

35

Opomba: Zaradi raznolikega predznanja in težavnejšega dela v nekaterih oddelkih ter zaradi drugih objektivnih okoliščin lahko prihaja do zamikov
ali sprememb v terminih.

Program

Letnik

Predmet

Kratica

Število ocenjevanj

Način ocenjevanja / vsebina

Učitelji

Opombe

PTI

1D

Nemščina

ONB

2 pisna testa, 1
ustna ocena

Pisni testi:
1.
decembra – Lektion 1
2.
maja – Lektion 2

Irena Žižek Trojer

Dijaki lahko pridobijo
ocene tudi iz:
Dodatnih pisnih
sestavkov
Predstavitev
Drugo
Dijaki lahko pridobijo
ocene tudi iz:
Dodatnih pisnih
sestavkov
Predstavitev
Drugo

Ustno ocenjevanje: vse šolsko leto
PTI

2D

Nemščina

NEM 2

2 pisna testa, 2
ustni oceni

Pisni testi:
1.
decembra – Lektion 2, 3 (prvi
del)
2.
aprila – Lektion 3 (drugi del),
Lektion 4
Ustno ocenjevanje: vse šolsko leto

Irena Žižek Trojer

Št.
ur
47

68

Program

Letnik

Predmet

Kratica

Število ocenjevanj

Način ocenjevanja / vsebina

Učitelji

Opombe

SPI

2A

Nemščina

NEM

2 pisna testa, 2
ustni oceni

Pisni testi:
1.
novembra – Lektion 3
2.
maja – Lektion 4
Ustno ocenjevanje: vse šolsko leto

Irena Žižek Trojer

SPI

3A

Nemščina

NEM

1 pisni test, 1 ustna
ocena

Pisni testi:
1.
aprila – Lektion 5

Majda Papež

SSI

1C

Nemščina

ONB

2 pisna testa, 1
ustna ocena

Pisni testi:
1.
decembra – Lektion 1 (prvi
del)
2.
maja – Lektion 1 (drugi del),
Lektion 2
Ustno ocenjevanje: vse šolsko leto

Irena Žižek Trojer

SSI

2C

Nemščina

NEM 2

2 pisna testa, 2
ustni oceni

Pisni testi:
1.
decembra - Lektion 2, 3 (prvi
del)
2.
maja – Lektion 3 (drugi del),
Lektion 4
Ustno ocenjevanje: vse šolsko leto

Irena Žižek Trojer

Dijaki lahko pridobijo
ocene tudi iz:
Dodatnih pisnih
sestavkov
Bralne značke
Tekmovanj iz znanja
nemščine
Predstavitev
Drugo
Dijaki lahko pridobijo
ocene tudi iz:
Dodatnih pisnih
sestavkov
Predstavitev
Drugo
Dijaki lahko pridobijo
ocene tudi iz:
Dodatnih pisnih
sestavkov
Bralne značke
Predstavitev
Drugo
Dijaki lahko pridobijo
ocene tudi iz:
Dodatnih pisnih
sestavkov
Bralne značke
Tekmovanj iz znanja
nemščine
Predstavitev
Drugo

Št.
ur
66

32

34

70

Program

Letnik

Predmet

Kratica

Število ocenjevanj

Način ocenjevanja / vsebina

Učitelji

Opombe

SSI

3C

Nemščina

NEM 2

2 pisna testa, 2
ustni oceni

Pisni testi:
1.
novembra – Lektion 5
2.
maja – Lektion 6, 7
Ustno ocenjevanje: vse šolsko leto

Irena Žižek Trojer

SSI

4C

Nemščina

NEM 2

3 pisni testi, 2 ustni
oceni

Pisni testi:
1.
novembra, decembra –
nepravilni glagoli, Lektion 8
2.
april – Lektion 9, 10
Ustno ocenjevanje: vse šolsko leto

Irena Žižek Trojer

Dijaki lahko pridobijo
ocene tudi iz:
Dodatnih pisnih
sestavkov
Bralne značke
Tekmovanj iz znanja
nemščine
Predstavitev
Drugo
Dijaki lahko pridobijo
ocene tudi iz:
Dodatnih pisnih
sestavkov
Predstavitev
Drugo

SPI

3A

Prodaja v
tujem jeziku

POK PTJn

1 ustna ocena, 1
pisna ocena

Majda Papež

PTI

1Da

Nemščina

NEM 1

2 pisna testa
2 ustni oceni

Pisno ocenjevanje:
april – prodajni dialog, pohištvo in
tehnika, tekstil in kozmetika
Ustno ocenjevanje:
vse šolsko leto
test: november – Lektion 1, 2
test: april/ maj – Lektion 3, 4

Irena Žižek Trojer

Št.
ur
64

70

36

Dijaki lahko pridobijo
ocene tudi iz:
Dodatnih pisnih
sestavkov
Bralne značke
Tekmovanj iz znanja
nemščine
Predstavitev
Drugo
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Opomba: Zaradi raznolikega predznanja in težavnejšega dela v nekaterih oddelkih ter zaradi drugih objektivnih okoliščin lahko prihaja do zamikov
ali sprememb v terminih.

AKTIV ZA ŠPORTNO VZGOJO
Program
PTI

Letnik
1D

PTI
SPI
SPI
SPI
SSI
SSI
SSI
SSI

2D
1A
2A
3A
1C
2C
3C
4C

Predmet
ŠPORTNA
VZGOJA

Kratica

Število ocenjevanj

ŠVZ

1 OCENA/ 2 OCENI

Način ocenjevanja / vsebina
PRAKTIČNO - v okviru določenih kriterijev

Učitelji
KOS/PAJK

Št. ur
75

1 OCENA/2 OCENI
1 OCENA/2 OCENI
1 OCENA /2 OCENI
2 OCENI / 2 OCENI
1 OCENA/2 OCENI
1 OCENA/2 OCENI
1 OCENA/ 2 OCENI
1 OCENA/2 OCENI

PRAKTIČNO – v okviru določenih kriterijev
PRAKTIČNO – v okviru določenih kriterijev
PRAKTIČNO – v okviru določenih kriterijev
PRAKTIČNO –v okviru določenih kriterijev
PRAKTIČNO – v okviru določenih kriterijev
PRAKTIČNO – v okviru določenih kriterijev
PRAKTIČNO – v okviru določenih kriterijev
PRAKTIČNO – v okviru določenih kriterijev

PAJK/AKRAP
KOS/AKRAP
KOS/ PAJK
KOS/PAJK
KOS
KOS /PAJK
KOS/AKRAP
KOS /AKRAP

70
66
66
32
102
102
64
68,95

MATEMATIČNI AKTIV
Za pozitivno zaključeno oceno pri predmetu matematika morajo dijaki obvezno pridobiti pozitivne ocene iz vseh načrtovanih ocenjevanj. Načrtovana
ocenjevanja so prikazana v spodnjih tabelah. Dijaki lahko pridobijo dodatne pozitivne ocene kot nagrado za dosežke na matematičnih tekmovanjih ter
pozitivne ocene za izdelavo projektnih in drugih nalog.
Kriteriji ocenjevanja v %:

50-63
zadostno (2)

64-76
dobro (3)

Program

Predmet

Trgovec

Matematika 1.

Trgovec

Trgovec

Ekonomski
tehnik- PTI

Letnik

Matematika 2.

Matematika

3.

Matematika 1.

77-89
prav dobro (4)

90-100
odlično (5)

Št.
ocenjevanj

Vsebine ocenjevanja

Način
ocenjevanja

Čas ocenjevanja

Učitelji

4

Naravna in cela števila, potence z
naravnim eksponentom, skupni
večkratnik in delitelj, Evklidov algoritem.
Algebrski izrazi, ulomki.

pisno

4. teden v oktobru

Benedik, Hočevar,
mag. Siladi/Konec

pisno

3. teden v decembru

Decimalna števila, kvadratni in kubični
koren. Absolutna vrednost.
Sklepni račun, procentni račun,
pravokotni koordinatni sistem, linearna
funkcija.
Statistična množica,statistična enota,
vzorec, statistična spremenljivka,
frekvenca, relativna frekvenca,
frekvenčna porazdelitev, grafični prikazi
podatkov
Obdelava podatkov, srednje vrednosti.

ustno

1. in 2. teden v marcu

pisno

4. teden v maju

ustno

2. teden v oktobru

pisno

4. teden v novembru

Osnovni geometrijski pojmi, geometrija v
ravnini.
Metrična geometrija v ravnini.

pisno

3. teden v februarju

pisno

4. teden v maju

Oglata geometrijska telesa.

pisno

Okrogla geometrijska telesa

ustno

Kvadratna funkcija in enačba.

pisno

Pravokotni koordinatni sistem in množice
točk v ravnini, razdalja med točkama,
linearna funkcija, linearna enačba,
linearna neenačba, sistem dveh enačb z

ustno

2. teden v oktobru/1.
teden v marcu
1. teden v
novembru/4. teden v
marcu
2. teden v
decembru/4. teden v
aprilu
1. teden v oktobru

4

3

4

Benedik, mag.
Siladi/Konec

Benedik, Hočevar

Benedik

Program

Ekonomski
tehnik- PTI

Aranžerski
tehnik

Predmet

Letnik

Matematika 2.

Matematika 1.

Št.
ocenjevanj

4

4

Vsebine ocenjevanja

Način
ocenjevanja

Čas ocenjevanja

pisno

3. teden v decembru

pisno

2. teden v marcu

pisno

4. teden v maju

pisno

2. teden v oktobru

Kotne funkcije.

ustno

3. teden v novembru

Poliom, polinomska enačba in neenačba,
racionalna funkcija, racionalna enačba in
neenačba.
Kombinatorika, verjetnost slučajnih
dogodkov, zveznost funkcij, limita
funkcije, naklon premice, kot med
premicama, odvod funkcije, geometrijski
pomen odvoda
Naravna in cela števila, potence z
naravnim eksponentom, skupni
večkratnik in delitelj, Evklidov algoritem.
Algebrski izrazi, ulomki, urejenost,
enakosti, neenakosti, potence s celimi
eksponenti.
Decimalna števila, kvadratni in kubični
koren, procentni račun, sklepni račun,
absolutna vrednost.

pisno

4. teden v januarju

pisno

3. teden v aprilu

pisno

4. teden v oktobru

pisno

3. teden v decembru

ustno

1. in 2. teden v marcu

dvema neznankama, sistem treh enačb s
tremi neznankami..
Definicija kvadratne funkcije, oblike
enačbe kvadratne funkcije, kvadratna
enačba, presečišče premice in parabole,
kvadratna neenačba. Definicija in
lastnosti zaporedij. Aritmetično in
geometrijsko zaporedje.
Eksponentna funkcija, eksponentna
enačba, logaritem, logaritemska funkcija,
logaritemska enačba.
Osnovni geometrijski pojmi v ravnini,
transformacije v ravnini, geometrijski liki,
kotne funkcije.
Geometrijska telesa.

Učitelji

Benedik

Benedik, mag.
Siladi/Konec

Program

Aranžerski
tehnik

Aranžerski
tehnik

Aranžerski
tehnik

Predmet

Letnik

Matematika 2.

Matematika 3.

Matematika 4.

Št.
ocenjevanj

4

4

3

Vsebine ocenjevanja

Način
ocenjevanja

Čas ocenjevanja

Pravokotni koordinatni sistem in množice
točk v ravnini, razdalja med točkama,
linearna funkcija, linearna enačba,
linearna neenačba, sistem dveh enačb z
dvema neznankama, sistem treh enačb s
tremi neznankami.
Potence z naravnimi, celimi in
racionalnimi eksponenti, koreni poljubne
stopnje, iracionalne enačbe.
Potenčna funkcija in njene lastnosti,
definicija kvadratne funkcije, oblike
enačbe kvadratne funkcije, graf kvadratne
funkcije, kvadratna enačba, presečišče
premice in parabole, kvadratna neenačba.
Osnovni geometrijski pojmi, kot, lastnosti
in načrtovanje trikotnikov in
štirikotnikov, obodni in središčni kot,
skladnost, podobnost.
Pitagorov izrek, kotne funkcije v
pravokotnem trikotniku, razreševanje
trikotnika: sinusni in kosinusni izrek,
ploščine trikotnikov in štirikotnikov,
ploščina kroga, krožnega izseka in odseka.
Geometrijska telesa.

pisno

4. teden v maju

ustno

1. in 2. teden v
oktobru

pisno

3. teden v decembru

pisno

3. teden v marcu

pisno

4. teden v maju

pisno

2. teden v oktobru

Kotne funkcije.

ustno

3. teden v novembru

Eksponentna funkcija, eksponentna
enačba, logaritem, logaritemska funkcija,
logaritemska enačba.
Poliom, polinomska enačba in neenačba,
racionalna funkcija, racionalna enačba in
neenačba.
Definicija in lastnosti zaporedij.
Aritmetično in geometrijsko zaporedje.

pisno

2. teden v marcu

pisno

4. teden v maju

ustno

4. teden v septembru

Učitelji

Hočevar, mag.
Siladi/Konec

mag. Siladi/Konec

Benedik, Hočevar

Program

Predmet

NARAVOSLOVNI AKTIV

Letnik

Št.
ocenjevanj

Vsebine ocenjevanja

Način
ocenjevanja

Čas ocenjevanja

Obrestni račun, obrestno obrestni račun,
statistika.
Kombinatorika, verjetnost slučajnih
dogodkov, zveznost funkcij, limita
funkcije, naklon premice, kot med
premicama, odvod funkcije, geometrijski
pomen odvoda.

pisno

3. teden v decembru

pisno

3. teden v aprilu

Učitelji

SLAVISTIČNI AKTIV
Program

Letnik

SPI

1. A

Število
ocenjevanj
6

Način ocenjevanja / vsebina

Časovni okvir

4 pisne in dve ustni oceni/slovnica, književnost,
sporočanje, domače branje, spis*
4 pisne in dve ustni oceni/slovnica, književnost,
sporočanje, domače branje, spis*
1 pisna in štiri ustne ocene/slovnica, književnost, domače
branje*

konec septembra, začetek novembra in sredi decembra;
konec februarja, sredi aprila in konec maja
konec septembra, začetek novembra in sredi decembra;
konec februarja, sredi aprila in konec maja
Odvisno od menjave s PUS: konec septembra, sredi
oktobra, novembra in decembra / sredi februarja, konec
marca, aprila in maja. Domače branje določijo datum
dijaki sami (govorni nastop ali ustno ocenjevanje.
konec septembra, sredi oktobra, začetek novembra in
sredi decembra;
konec februarja, sredi marca, konec aprila in konec maja
konec septembra, sredi oktobra, začetek novembra in
sredi decembra;
konec februarja, sredi marca, konec aprila in konec maja
konec septembra, sredi oktobra, začetek novembra in
sredi decembra;
konec februarja, sredi marca, konec aprila in konec maja
konec septembra, sredi oktobra, začetek novembra in
sredi decembra;
konec februarja, sredi marca, konec aprila in konec maja
konec septembra, sredi oktobra, začetek novembra in
sredi decembra;
konec februarja, sredi marca, konec aprila in konec maja
konec septembra, sredi oktobra, začetek novembra in
sredi decembra;
konec februarja, sredi marca, konec aprila in konec maja

SPI

2. A

6

SPI

3. A

5

PTI

1. D

8

8 pisnih ocen/slovnica, književnost, sporočanje, domače
branje, literarna interpretacija*

PTI

2. D

8

8 pisnih ocen/slovnica, književnost, sporočanje, domače
branje, literarna interpretacija*

SSI

1. C

8

8 pisnih ocen/slovnica, književnost, sporočanje, domače
branje, literarna interpretacija*

SSI

2. C

8

8 pisnih ocen/slovnica, književnost, sporočanje, domače
branje, literarna interpretacija*

SSI

3. C

8

8 pisnih ocen/slovnica, književnost, sporočanje, domače
branje, literarna interpretacija*

SSI

4. C

8

8 pisnih ocen/slovnica, književnost, sporočanje, domače
branje, literarna interpretacija*

*Po potrebi lahko dijak pisno oceno popravlja tudi z ustnim spraševanjem (razen literarne interpretacije).

OCENJEVANJE PREDMETA SPOROČANJE, 3. A
Ena pisna ocena, ki jo lahko glede na posebnosti oddelka razdelimo na tri manjše enote, torej ocenimo 3 pisne ocene. Vsebina: sporočanje in vrste
besedil. Časovni okvir: sredina decembra (ali eno besedilo sredi septembra, oktobra in novembra).

zbrala in uredila predsednica Komisije za kakovost STrŠ Ljubljana
Anica Hočevar, pomočnica ravnateljice

