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ŠTUDIJSKO GRADIVO 
o zapiski s predavanj + fotokopije – obvezno 
o spletna gradiva – obvezno 
o Kompare, A. idr. (2018). Uvod v psihologijo. Ljubljana, DZS. – obvezno za  maturo 
o Kompare, A. idr. (2018). Psihologija: spoznanja in dileme. Ljubljana, DZS.– obvezno za maturo 
POMEMBNO OPOZORILO: gradiva na spletni strani so le povzetki teorije z vajami, ki jih delamo pri pouku. Zato pri 
študiju ne moreš selekcionirati. Gradiva ne vsebujejo celotne maturitetne snovi. Uradno gradivo za maturo sta 
učbenika! 
 
KONZULTACIJE 
o med govorilnimi urami ali po dogovoru (zbornica ali kabinet), ne med kratkimi odmori 
o po e-pošti: 

 v delovnih dneh do 17. ure (sporočila izven tega časa se ne upoštevajo) 

 korespondenca v zvezi z raziskovalno nalogo naj bo v enem mejlu 

 dijaki ne sprašujejo po e-pošti, kaj pišemo v katerem testu (piše v tem dokumentu) 

 dijaki so obvezani vsak delovni dan spremljati e-pošto (šolski naslov) 

 
RAZPOREDITEV OCEN V 2. LETNIKU (3 pisne, 1 ustna) 
Prvo ocenjevalno obdobje: 
o 1. test: psihologija kot znanost 
Drugo ocenjevalno obdobje: 
o ustna ocena 
o 2. test: motivacija 1. del (od konca 1. testa do vključno zadnje snovi + poglavje Predmet psihologije) 
o 3. test: motivacija 2. del, občutenje in zaznavanje (od konca 2. testa do vključno zadnje snovi + poglavje 

Predmet psihologije) 
 
RAZPOREDITEV OCEN V 3. LETNIKU (3 pisne, 1 ustna) 
Testi vključujejo tudi vprašanja iz učbenika in že ocenjeno snov prejšnjega leta - tako sproti ponavljamo za 
maturo (nova snov je označena krepko). 
Prvo ocenjevalno obdobje: 
o ustna ocena: oktobra kognitivne napake (na spletni strani pri mišljenju) + socialno vplivanje (spletna stran 

pod 2. letnik) 
o 1. test: učenje, motivacija 
Drugo ocenjevalno obdobje: 
o 2. test: mišljenje, občutenje in zaznavanje 
o 3. test: psihologija kot znanost, čustva 
Pogoj za zaključitev ocene je oddana karakterizacija glavnega lika iz filma American Psycho. 
 
RAZPOREDITEV OCEN V 4. LETNIKU (4 pisne, 1 ustna) 
Testi vključujejo tudi vprašanja iz učbenika in že ocenjeno snov prejšnjega leta - tako sproti ponavljamo za 
maturo (nova snov je označena krepko). 
Prvo ocenjevalno obdobje: 
o 1. test: učenje, mišljenje 
o 2. test: čustva, medosebni odnosi 
Drugo ocenjevalno obdobje: 
o 3. test: struktura osebnosti, motivacija 
o 4. test: 1. del: teorije osebnosti, 2. del: psihologija kot znanost, občutenje in zaznavanje 
Dijak ima pravico do ustne ocene. Dijak se sam javi za ustno preverjanje. 
 
OBLIKA NALOG V TESTIH 
2. letnik: 
o klasične naloge zaprtega in polodprtega tipa 
o odprta vprašanja, ki zahtevajo krajše odgovore 
o naloge tipa „trditve-popravki“, npr. 

https://sites.google.com/a/druga.si/janina-curk-psihologija/psihologija-za-gimnazijce/matura-in-raziskovalno-delo/NAVODILA%20ZA%20NALOGO%203%20%28rezultati%29.pptx?attredirects=0&d=1
mailto:janina.curk@druga.si


Značaj je človekov način (jakost in moč) čustvenega reagiranja. 
(Dijak popravi:)Temperament 

3. in 4. letnik: 
o strukturirane naloge maturitetnega tipa 
o esejske naloge maturitetnega tipa 
 
OCENA ZA RAZISKOVALNO NALOGO IN TEKMOVANJE 
o če dijak z raziskovalno nalogo tekmuje na natečaju Mladi za napredek Maribora, dobi odlično oceno 

(mentoriranje J.C.: en dijak 3. ali 4. letnika z lastnim raziskovalnim vprašanjem) 
o če dijak sodeluje na tekmovanju iz znanja (gl. povezavo »zotks psihologija«) in se uvrsti na državno 

tekmovanje, dobi odlično oceno 
 
NAPOVEDANO USTNO OCENJEVANJE 
o razred naredi razpored in da izvod učitelju (načeloma po dva dijaka na uro, večina pričetek januarja) 
o če dijak ne pristopi, je preverjen in ocenjen nenapovedano, razen če si najde zamenjavo 
o ustno se vedno ocenjuje celotna snov, ki smo jo obdelali pri pouku 
 
GOLJUFANJE PRI TESTIH 
Če učitelj zaloti dijaka pri uporabi ali posedovanju nedovoljenih pripomočkov ali prepisovanju od soseda ali iz 
maturitetnih točkovnikov na spletu, na kar kaže identičnost dveh testov oz. identičnost odgovorov z odgovori v 
točkovniku, oba dijaka oceni z negativno oceno. 
 
POSEBNE POTREBE: opozoriti učitelja na prilagoditve. 
 
PONAVLJANJE TESTOV 
o Dijak ne more pisati testa z drugimi paralelkami (npr. nekaj dni kasneje). 
o Za vsak test je en ponavljalni rok za tiste, ki so na rednem roku pisali negativno ali bili opravičeno odsotni. 

Redni in ponavljalni rok nista na izbiro! 
o Možnost popravljanja ene pisne ocene za višanje zaključne ocene je samo na koncu šolskega leta (po 

zadnjem testu). 
 
ZAKLJUČEVANJE OCEN 
o Zaključna ocena je aritmetična sredina vseh pridobljenih ocen (vse ocene so enakovredne). 
o Pred izračunom aritmetične sredine učitelj izračuna povprečja ocen pri popravljanjih in izboljševanjih (vedno 

se upoštevajo vse ocene, ne le boljša). 
o Dijaki morajo imeti vse ocene (pisne in ustne) pozitivne. 
o V primeru povprečja x.5 (»med oceno«) učitelj dodatno preveri in oceni znanje. 
o Dijak je neocenjen, če ni pridobil vseh predvidenih ocen. Opravlja dopolnilni izpit. 
 
IZPITI 
o pri ustnem izpitu 5 listkov več kot je kandidatov 
o dijak ima pravico do ene menjave (listki se vračajo v komplet) in do 15' priprave 
o pisni izpit 45'-90', ustni največ 20' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRITERIJI OCENJEVANJA PSIHOLOGIJA (2. E, 2. F IN 2. Š) – Tara Sinkovič 
 

Čas pisanja testov 

Test je sestavljen tako, da zahteva maksimalno 40 minut. 

  

Ocenjevalni kriterij 

od 0% do 49%: nzd 1 

od 50% do 59%: zd 2 

od 60% do 74%: db 3 

od 75% do 89%: pdb 4 

od 90% do 100%: odl 5 

 

Ponavljalni roki 

Vsak test ima en ponavljalni rok še pred konferenco. Obvezen je za dijake, ki so test pisali negativno 

ali ga niso pisali. 

 

Napovedano ustno preverjanje in ocenjevanje 

Dijak se z učiteljem v naprej dogovori za termin ali se sam javi za preverjanje. Dijak se lahko opraviči 

učitelju vsaj en dan pred dogovorjenim terminom brez navajanja razlogov, opravičilo isti dan ni 

mogoče (opravičila po e-pošti se upoštevajo do 15. ure). 

 

Zaključevanje ocen in minimalni standard znanja 

Zaključna ocena je aritmetična sredina vseh pridobljenih ocen. 

 

Dijak doseže MSZ, če je pridobil vse predvidene ocene in če se lahko njihovo povprečje matematično 

zaokroži na oceno zadostno 2. Sicer je nezadosten in opravlja popravni izpit. 

 

Dijak, ki ob koncu pouka nima opravljenih vseh predpisanih oblik ocenjevanja, je neocenjen in 

opravlja dopolnilni izpit. 

 

 

  



KRITERIJI OCENJEVANJA NA MEDNARODNI MATURI (Psychology in 

TOK) – Tara Sinkovič 
 

Ocenjevalni kriterij 

5: excellent (75–100 %)  

4: very good (65–74 %)  

3: good (51‒64 %)  

2: pass (40–50 %)  

1: fail (39 % or less) 

 

Ponavljalni roki 

Če dijak rok za oddajo eseja zamudi, se mu postavi novi rok. 

 

Zaključevanje ocen in minimalni standard znanja 

Zaključna ocena je aritmetična sredina vseh pridobljenih ocen. 

 

 

 
 


