
Janina Curk, PSIHOLOGIJA: posebnosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

 

o Obteženost ocen: vse ocene so enakovredne. 

o Vključevanje že preverjene in ocenjene snovi: pisne naloge pri maturitetni psihologiji (3. in 4. 

letnik) vključujejo tudi snov preteklih let. Tako sproti ponavljamo za maturo. 

 

OCENE V 2. LETNIKU: 3 PISNE, 1 USTNA OCENA 

Prvo oc. obdobje: 

 prvi test (konec novembra): psihologija kot znanost 

 ustna ocena (nekateri dijaki jo pridobijo v 2. ocenjevalnem obdobju) 

Drugo oc. obdobje: 

 drugi test (pred zimskimi počitnicami): motivacija 

 tretji test (konec maja): obrambni mehanizmi, zaznavanje, socialno vplivanje 

 

OCENE V 3. LETNIKU: 3 PISNE, 1 USTNA OCENA 

Prvo oc. obdobje: 

 ustna ocena (ali predstavitev poročila o filmu) 

 prvi test (3. teden nov.): učenje, motivacija 

Drugo oc. obdobje: 

 drugi test (druga pol. januarja): mišljenje, občutenje in zaznavanje 

 tretji test (april): psihologija kot znanost, čustva 

 

OCENE V 4. LETNIKU: 4 pisne, 1 ustna ocena 

Prvo oc. obdobje: 

 prvi test (začetek oktobra): učenje, mišljenje 

 drugi test (začetek januarja): čustva, medosebni odnosi 

Drugo oc. obdobje: 

 tretji test (konec februarja): struktura osebnosti, statistika, teorije osebnosti (do koder smo 

obdelali) 

 četrti test (konec marca): teorije osebnosti – primerjave (vključno s Piagetom in Kohlbergom) 

Dijak ima pravico do ustne ocene. Dijak se sam javi za preverjanje. Učitelj določi snov, ki lahko obsega 

tudi vsebine 2. in/ali 3. letnika. 



NAPOVEDANO USTNO OCENJEVANJE ZNANJA 

 dijak se z učiteljem v naprej dogovori za termin ali se sam javi za preverjanje 

 dijak se lahko opraviči učitelju vsaj en delovni dan pred dogovorjenim terminom brez navajanja 

razlogov (lahko po e-pošti, vsak delovni dan do 16. ure) 

 opravičilo isti dan ni mogoče (če dijak na napovedani dan odkloni ustno ocenjevanje znanja, je 

ocenjen z negativno oceno; če ga ni pri uri, opravičeno ali neopravičeno, je preverjen 

nenapovedano) 

 

PONAVLJALNI ROKI 

 Prvi ponavljalni rok je konec prvega ali v začetku drugega ocenjevalnega obdobja za vse letnike 

skupaj. 

 Drugi ponavljalni rok je na koncu šolskega leta, ločeno za 4. letnike in za 2.+3. letnike. Na tem 

roku lahko dijaki zvišujejo oceno enega testa. Vpišeta se obe oceni.  

 Če je negativno ocenjenih več kot 1/3 tistih, ki so pisali nalogo, se ocenjevanje ponovi. 

Upoštevata se obe oceni. 

 

ZAKLJUČNA OCENA IN STANDARDI ZNANJA 

 Zaključna ocena je aritmetična sredina vseh pridobljenih ocen. 

 Pred izračunom aritmetične sredine učitelj izračuna povprečja ocen pri popravljanjih in 

izboljševanjih. 

 V primeru povprečja x,5, lahko učitelj dodatno preveri in oceni znanje. 

 Dijaki 3. in 4. letnika (za maturo) morajo imeti vse teste pozitivne. 

 Minimalni standardi znanja so vsebinsko določeni v UN. 


