
 KRITERIJ PISNEGA OCENJEVANJA 

ZNANJA PRI PREDMETU GEOGRAFIJA  

 

OCENA DOSEŽEN 

% 

1 

(nezadostno) 

0 – 44 % 

2 (zadostno) 45 – 59 % 

3 (dobro) 60 – 79 % 

4 (prav 

dobro) 

80 – 90 % 

5 (odlično) 91 – 100 % 

PISNO OCENJEVANJE 

Pri pisnem ocenjevanju znanja so meje med ocenami izražene v %, ki se lahko pretvorijo v 

točke.  

 



KRITERIJI USTNEGA OCENJEVANJA PRI PREDMETU GEOGRAFIJA  

 

odlično (5) 

Učenec/učenka smiselno razlaga, povezuje in pojasnjuje geografske značilnosti določenega 

območja. Pri tem ustrezno uporablja geografsko terminologijo, ki jo razume in zna razložiti. 

Izraža se v celih stavkih, slovnično ustrezno, jasno in razumljivo. Pri delu s karto in/ali 

drugim gradivom (tabele, tematske karte, slikovno gradivo …) je samostojen/samostojna, iz 

podatkov zna razbrati bistvene informacije in jih ustrezno pretvoriti v zaključke, ki jih zna 

utemeljiti, pri tem ne potrebuje nikakršne učiteljeve pomoči. Samostojno razlikuje med 

vzroki in posledicami posameznih elementov geografskega okolja. 

 

prav dobro (4) 

Učenec/učenka večinoma smiselno razlaga, povezuje in pojasnjuje geografske značilnosti 

določenega območja. Pri tem večinoma (90%) ustrezno uporablja geografsko terminologijo, 

ki jo razume, pri razlagi manjšega dela naleti na težave. Izraža se v celih stavkih, slovnično 

ustrezno, večinoma jasno in razumljivo. Pri delu s karto in/ali drugim gradivom je 

samostojen/samostojna, iz podatkov zna razbrati bistvene informacije in jih ustrezno 

pretvoriti v zaključke, ki jih zna utemeljiti, pri tem potrebuje učiteljevo pomoč le občasno. 

Samostojno razlikuje med vzroki in posledicami posameznih elementov geografskega okolja, 

čeprav pri razlagi le-teh ni vedno nazoren/nazorna in prepričljiv/prepričljiva. 

 

dobro (3) 

Učenec/učenka razlaga geografske značilnosti določenega območja, pri povezovanju in 

pojasnjevanju posameznih elementov ni samostojen/samostojna. Pri tem večinoma ustrezno 

uporablja geografsko terminologijo, ki je ne razume v celoti (do 2/3), pri razlagi ni 

suveren/suverena. Izraža se večinoma v celih stavkih, slovnično večinoma ustrezno, občasno 

nejasno in manj razumljivo. Pri delu s karto in/ali drugim gradivom je 

samostojen/samostojna, iz podatkov zna razbrati bistvene informacije, pri pretvarjanju v 

zaključke in utemeljevanju le-teh večkrat potrebuje učiteljevo pomoč. Samostojno zna 

našteti vzroke geografskih procesov, pri navajanju njihovih posledic za geografsko okolje 

naleti na težave. Razlaga brez učiteljeve pomoči ni nazorna in prepričljiva. 

 

 

zadostno (2)  

Učenec/učenka razloži le najpomembnejše geografske značilnosti določenega območja, pri 

povezovanju in pojasnjevanju posameznih elementov ni samostojen/samostojna. Uporaba 

geografske terminologije je večinoma napačna, je večinoma ne razume (le polovico), pri 

razlagi ni suveren/suverena. Izraža se nepovezano, ne tvori povedi, slovnično manj ustrezno, 

nejasno in največkrat nerazumljivo. Pri delu s karto in/ali drugim gradivom potrebuje stalno 

pomoč učitelja. Iz podatkov zna razbrati informacije le ob pomoči učitelja. Vzroke 

geografskih procesov le prepozna.  

 

nezadostno (1) 

Če učenec/učenka ne dosega niti zgoraj omenjenih zahtev, je ocenjen/ocenjena z negativno 

oceno (1). 

 

 



MERILA ZA GOVORNI NASTOP PRI PREDMETU GEOGRAFIJA  

OCENA  MERILA  

ODL (5)  Učenec je predstavil temo izvirno, ustrezno, celovito in  prepričljivo. 

Razčlenil jo je in nadgradil. Izbral je domiseln naslov. Izbral in uporabil je 

prepričljive pripomočke oziroma primere in poiskal podatke iz različnih 

virov, ki jih je znal primerjati. Učenec je govoril prosto, razločno, naravno, 

tekoče, dovolj glasno in imel stik s poslušalci. Govoril je knjižno, izražanje 

je bilo bogato. Njegova telesna drža in mimika sta bili ustrezni. Učenčev 

izdelek naj bo estetsko oblikovan.  

PDB (4) Temo je predstavil ustrezno, celovito, prepričljivo, jo razčlenil  in 

nadgradil. Uporabil je primerne pripomočke oziroma primere in različne 

vire. Učenec je govoril prosto, razločno, naravno, tekoče, dovolj glasno in 

imel stik s poslušalci. Govoril je knjižno, izražanje je bilo večinoma 

bogato. 

DB (3) Temo je predstavil ustrezno, toda preveč podrobno ali presplošno, vendar 

je zajela bistvo. Pri svojem delu je tudi uporabljal vire, vendar je gradivo 

uporabljal neučinkovito. Uporabil je premalo virov.  Učenec je govoril 

prosto, večinoma razločno, naravno, vendar ne popolnoma tekoče. Govoril 

je knjižno, vendar so bile v besedilu napake. Občasno je tudi bral.  

ZD (2) Temo je predstavil manj natančno oziroma presplošno, ni zajel bistva. 

Uporaba virov je bila skromna (le en vir ali posamezni elementi). Učenec 

ni govoril popolnoma prosto. Govor je bil nerazločen, nenaraven, manj 

razumljiv. V besedilu je bilo veliko napak (slovničnih, pravorečnih …), 

izražanje je bilo skopo. Predstavitev ni bila tekoča. Učenec ni vzpostavil 

stika s poslušalci. Učenec je bral zapisano besedilo. 

NZD (1) Tema ni bila ustrezna oziroma predstavitev ni bila jasna oziroma učenec ni 

pripravil govornega nastopa. Govorni nastop je bil nerazumljiv. Učenec je 

govoril neknjižno in jezikovno nepravilno.  

 

 

 

DOMAČE NALOGE 

Domače naloge so obvezne. Če ima učenec 90% vseh opravljenih nalog čez celo šolsko leto 

in je med oceno, se mu ta zaključi navzgor.  

 



 

 

 


