SPLOŠNI KRITERIJI PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA PRI PREDMETU FIZIKA:

OCENA

ODSTOTKI (%)

Nezadostno (1)
Zadostno (2)

0 – 44%
45 – 64%

Dobro (3)
Prav dobro (4)
Odlično (5)

65 – 80%
81 – 90%
91 - 100%

DOMAČE NALOGE:
V primeru, da bo učenec med oceno, in bo imel narejenih več kot 85% od celotnega
števila domačih nalog se mu ocena zaključi navzgor, sicer pa navzdol.
Spraševanja za zaključevanje ocen več ne bo.

SPLOŠNI KRITERIJI USTNEGA OCENJEVANJA ZNANJA PRI PREDMETU
FIZIKA:
Znanje učencev preverjam na podlagi standardov znanja z vprašanji, na katera ustno
odgovarjajo, in z nalogami, pri katerih rišejo skice ali slike. Pred ocenjevanjem so
učenci seznanjeni s standardi znanja. Prav tako vedo, kako se bo ocenjevalo
oziroma kakšna so merila ocenjevanja. Pri tem upoštevam naslednje opisnike.

Delo na daljavo
V primeru, da bo pouk, zaradi slabše epidemiološke slike, potekal na daljavo, bom za učence
pripravili natančna navodila za delo, ki bodo objavljena na šolski spletni strani. Pouk bo
večinoma potekal v živo preko programa Zoom. Z njimi bom imel pogovore, v katerih jim bom
podal dodatne razlage snovi in jim odgovoril na morebitna vprašanja. Učenci in starši bodo

lahko stopili v kontakt z mano preko emaila ali s pomočjo programa Zoom v za to v naprej
določenem terminu.
Po obravnavi določene učne teme jim bom pripravil različne oblike utrjevanja, preverjanja in
ocenjevanja znanja s pomočjo elektronskih orodij (Google obrazci, H5P, …) Vsaka naloga bo
točkovana in učenci bodo prejeli, po pregledu nalog, povratno informacijo o svojem
trenutnem znanju.
Ocenjevanja znanja bodo potekala preko elektronskih orodij, pri katerih bom upošteval
kriterije za pisno preverjanje znanja. Če bo potrebno bodo učenci določene dele teh
ocenjevanj zagovarjali preko programa Zoom.
Ustna ocenjevanje bom prav tako izvedel preko Zooma in bom upoštevali kriterije za ustno
ocenjevanje znanja. O vseh ocenjevanjih bom učence pravočasno obvestil.

