
1. Skupna izhodi5ia ocenjevanja pri predmetu fizi
v Solskem letu 2021122
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pravilniku o preverjaryu in ocenjevanju v srednjih Solah, veljavnih Solskih
pravilih ocenjevanj aznanja II. gimnazije Maribor in veljavnih Skupnih internih
izhodiSdih preverjanja in ocenjevanja znanja na II. gimnaziji Maribor (v

nadalj evanj u Skupna izhodiSda II. gimna zlje).

1.1 Stevilo in vrsta ocen v Solskem letu

Vsak dijak mora pri fiziki pridobiti:
o vsaj tri pisne ocene in
o vsaj eno ustno oceno.

ie uditelj tako dolodi, lahko dijaki ustno oceno pridobijo v ved delih s sprotnimi
zagovori. Uditelj dijaka vsakokrat seznani z uspe5nostjo zagovora na opisni

nadin, kondno oceno pa dijak dobi takoj po koncu zadilega zagoyora na podlagi

uspe5nosti pri posameznih zagovorih po vnaprej dolodenem kriteriju. V kolikor
dijak ocene na tak nadin ni pridobil ali znjo ni zadovoljen, ustno oceno pridobi

na obidajen nadin.

Uditelj lahko dolodi, da dijak oceno pridobi tudi:
. s pripravo seminarske naloge,
c iz opravljenih eksperimentalnih vaj ali
o iz kreditnih todk.

Dijak dobi odlidno oceno (skupno najved dve) zavsakega izmed naslednjih

doseZkov:
. na drZavnem tekmovanju za Stefanova priznanja ali tekmovanju Sredanje

mladih raziskovalcev Slovenije osvoji srebmo ali zlato priznanje,
. je dlan ekipe, ki na drZavnem tekmovanju v odpiranju fizikalnih sefov

osvoji enega izmed prvih treh mest,

o se uvrsti na mednarodno ali evropsko fizikalno olimpijado (ali

enakovredno mednarodno tekmovanj e).

Dijaki pri predmetu izbimafizlka 1 pridobijo eno oceno na nadin, ki ga dolodi

uditelj. Ocena se upo5teva pri predmetu fizika-





?,

1.2 Kriteriji za ocene

Zazadostno oceno (2) mora dijak:
o poznati osnovne fizikalne pojave in pojme,
. pozoati definicije fizikalnih kolidin in njihove enote,
o poznati fizikalne zakone in jih uporabiti pri preprostih nalogah, ki so

podobne tistim, ki so bile obravnavane pri pouku.

Za dobro oceno (3) mora dijak dodatno:
o znati uporabiti definicije in zakone pri preprostih nalogah, ki so podobne

tistim v udbeniku,
o znati analizirati preprost fizikalni pojav oz. eksperiment.

Zaprav dobro oceno (4) mora dijak dodatno:
o znati re5evati preproste probleme,
c znati na osnovi rezultatov eksperimenta analizirati in grafidno

interpreti r ati zv eze med kol idinami.

Za odlldno oceno (5) mora dijak dodatno:
o znati re5evati strukturirane in zahtevnejSe probleme,
o znati nadrtovati in analizirati zahtevnejSi fizikalni eksperiment.

1.3 Oblikovanje ocene iz seminarske naloge, opravljenih eksperimentalnih vaj in
kreditnih toik

Pri seminarskih nalogah bomo ocenjevali:
. pravilno uporabo simbolov in terminologije,
o jasnostizraLanja in logidno zgradbo,
o lastni vloZek in izvirnost,
. zagovor.

Pri eksperimentalnih vajah bomo ocenjevali:
o pripravljenost na vaje,
o rodne spretnosti,
. sposobnost opazovanja, interpretacije in komuniciranja,
. odnos do dela,
. pravodasnost oddaje porodila,
o porodilo.

Uditelj lahko oceni dijakovo sprotno delo s kreditnimi todkami, kot je
opredeljeno v Skupnih izhodi5dih II. gimnazije.



1.4 Doloianje zakljuine ocene

Pri predmetu fizika velja, da so vse pridobljene ocene enakovredne. Zakljudna
ocena se izraduna kot je zapisano v Skupnih izhodi5dih II. gimnaztje, z izjemo,

da se dijaku, ki ima eno pisno nalogo ocenjeno negativno, ne glede na decimalna

mesta pri izradunu zakljudne ocene,le-ta zakljudi navzdol. V primeru, ko bi se

dijaku na tak nadin ocena zaohoL\la na 1, se kondna ocena dolodi kot je

zapisano v Skupnih izhodi5dih II. gimnazlje, pri demer se upo5teva tudi 6. dlen

tega pravilnika.

1.5 Neocenjeni dijaki

Dijak je ob koncu pouka neocenjen, de ni pridobil vseh predvidenih ocen.

1.6 Negativno ocenjeni dijaki
Dijak je ob koncu l. ocenjevalnega obdobja ocenjen negativno, de povpredje

vseh ocen zaofuoLeno v skladu s 4. todko Skupnih izhoji5d II. gimnazrje ni

pozitivno. Dijak popravlja oceno v skladu s 4. dlenom Solskih pravilih

ocenjevanja. Oceno, ki jo je dijak dosegel pri popravljanju upo5tevamo v

povpredju z vsako negativno pisno oceno posebej'

Dijak je ob koncu pouka ocenjen negativno, de:

o ima ved kot eno pisno oceno negativno,
. je pri negativno ocenjeni pisni nalogi dosegel manj kot 30 yotodk.

1.7 Ugodnosti in razlogi za njihovo izgubo

Dijak lahko v Solskem letu izbolj5uje oceno ene pisne naloge. Pisno nalogo, pri

kaieri bo dijak oceno izboljsevat, aotoOi uditelj , dogo,roru z dijako.t. ie uditelj

tako odlodi, lahko dijak pisno nalogo izboljSuje med Solskim letom'

Ustno ocenjevanj e znarrJaje napovedano. O odsotnosti pri napovedanem ustnem

ocenjevanj u znanjamora dijak uditelja vnaprej obvestiti, v nasprotnem primeru

se izostanek Steje kot neopraviden.

Razlogi zaizgibo ugodnosti so opredeljeni v Skupnih izhodi5dih Il. gimnazlje-

1.8 Goljufanje in neopraviiena odsotnost pri ocenjevanju

Uditelj lahko dijaka, ki je pri ocenjevanju goljufal, oceni znegativno oc.t o. i.
dijak dobi negativno oceno zaradi goljufanja pri pisni nalogi, lahko oceno te

pisne naloge popravlja samo enkrat. ie dijak pri pisni nalogi neupravideno

manjka, lahko oceno te pisne naloge pridobi samo 5e enkrat.

O ojsotnosti pri napovedanem ustnem ocenjevanju znanJamora dijak uditelja

vnaprej obveititi, v nasprotnem primeru se odsotnost Steje kot neopravidena.

1.9 Izpiti
Pri fiziki lahko dijaki opravljajo:

o popravne (dijaki, ki so negativni ob koncu pouka),



. dopolnilne izpite (dijaki, ki so ob koncu pouka neocenjeni) in
o predmetne (dijaki, ki Lelljo v 3. ali 4. letniku izboljiati kondno oceno).

Izpiti iz fizrke so sestavlj eni iz pisnega dela, ki predstavlj a 7 5 o/o kondne ocene,

tei ustnega dela, ki predstavlja 25 oZ kondne ocene. ee izpit ne zajema celote

udne snovi, se lahko izvede tudi samo v pisni obliki. V tem primeru je vpliv
ocene izpita na kondno oceno sorazmeren deleZu snovi, ki ga izpit zajema.
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