
 

MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA PRI MATEMATIKI 

v 6., 7., 8. in 9. razredu 

Pri matematiki je učenec ocenjen pisno in ustno. 

Ocenjevalna lestvica pri pisnem ocenjevanju: 

Oceno:  odl (5)    dobi učenec, ki zbere od 100 % do 90 %  možnih točk, 

               pdb (4)   dobi učenec, ki zbere manj kot 90 %  do vključno 78 %  možnih točk, 

               db (3)     dobi učenec, ki zbere manj kot 77 %  do vključno 63 %  možnih točk, 

               zd (2)     dobi učenec, ki zbere manj kot 62 %  do vključno 45 %  možnih točk, 

               nzd (1)   dobi učenec, ki zbere manj kot 45 %  možnih točk. 

Pri ustnem ocenjevanju učenec dobi 5 vprašanj in vsako vprašanje je ovrednoteno z dvema točkama:  

2 točki dobi učenec, ki: 

- se izraža jasno in tekoče, 

- probleme in rešitve samostojno posreduje in razloži, 

- lastne ideje prepričljivo razloži, 

- znanje uporabi v novih situacijah, 

- zna uporabljati in izbirati različne vire, 

- rešuje zahtevnejše naloge urejeno, natančno in brez dodatne pomoči, 

- pri odgovoru na osnovno vprašanje ne potrebuje učiteljevih podvprašanj. 

1,5 točke dobi učenec, ki: 

- naloge rešuje samostojno, vendar jih ne utemelji, 

- včasih poda svoje primere, 

- znanje zna uporabiti v novih primerih, 

- razume zakonitosti in pravila in jih zna z minimalno pomočjo razložiti, 

- mu uporaba strokovnih izrazov ne povzroča težav, 

- včasih prepozna napake, 

- naredi napako in jo sam popravi. 

 

 



 

1 točko dobi učenec, ki: 

- pozna osnovne pojme, zna našteti podatke in zakonitosti 

- pozna pomen podatkov, 

- reši preproste matematične naloge z uporabo zakonitosti in pravil, 

- uporablja strokovne izraze nezanesljivo, 

- pogosto potrebuje učiteljevo pomoč, 

- se izraža negotovo in nenatančno, pomanjkljivo vendar z učiteljevo pomočjo delno popravi napake, 

- znanje uporabi v podobnih primerih. 

0,5 točke dobi učenec, ki: 

- pozna osnovne pojme, zna našteti podatke in zakonitosti, 

- naučene snovi ne razume, 

- reši samo osnovne naloge, 

- potrebuje veliko podvprašanj, 

- zna rešiti le preproste naloge, 

- je pri izražanju nespreten, nejasen, ne uporablja strokovnih izrazov, 

 

Najvišje možno število točk je 5 krat 2, to je 10 točk. 

 

Ocenjevalna lestvica pri ustnem ocenjevanju : 

Oceno:  odl (5)    dobi učenec, ki zbere od 10 do 9  točk, 

               pdb (4)   dobi učenec, ki zbere manj kot 9 do vključno 7,5  točk, 

               db (3)     dobi učenec, ki zbere manj kot 7,5  vključno 6 točk, 

               zd (2)     dobi učenec, ki zbere manj kot 6  do 4,5 točk, 

               nzd (1)   dobi učenec, ki zbere manj kot 4,5  točk. 

 

 

 


