
Obvezni načini ocenjevanja znanja na Škofijski klasični gimnaziji 
 
 

 
Predmet 

 
Štev. ocen/ šol. Leto 

Ocene pri 
pripravah na 
maturo 

Vera in kultura 3-4 pisne, 1 ustna ocena, 1 
referat 

 
-------- 

Slovenščina 2 ustni, 8 pisnih ocen, 1 
izdelek 
 

 
-------- 

Matematika 6 pisnih, 2 ustni oceni,  
4. letnik: obvezna 
seminarska naloga 
 

------- 

Angleščina 4-5 pisnih, 2 ustni oceni 
 
 

------- 

Latinščina  6 pisnih, 2 ustni oceni 
 

6 pisnih, 2 ustni oceni 

Grščina  4-6 pisnih, 2 ustni oceni 
 

6 pisnih, 2 ustni 
Oceni 

Francoščina 
  
2. tuj. Jezik 

6-8 pisnih, 2-4 ustne ocene, 
referati, izdelki 

 
6 pisnih, 2 ustni 
Oceni 

Nemščina 
 
2. tuj. Jezik 

6-8 pisnih, 2-4 ustne ocene, 
referati, izdelki 

 
6 pisnih, 2 ustni 
Oceni 

Ruščina 
 
2. tuj. Jezik 

6-8 pisnih, 2-4 ustne ocene, 
referati, izdelki 

 
6 pisnih, 2 ustni 
oceni  

Španščina 
 
2. tuj. Jezik 

6-8 pisnih, 2-4 ustne ocene, 
referati, izdelki 

 
6 pisnih, 2 ustni 
Oceni 

Zgodovina 3-4 pisnih, 2 ustni  
 

4-6 pisnih, 2 ustni oceni 

Geografija 3 pisne, 2 ustni 
 

6 pisnih ocen 

 
Biologija  

2 ustni oceni  2-5 pisnih 
ocen redno 
snov/ laboratorijske vaje 

4 pisnih, 2 ustni oceni 

 
Fizika 

4 pisne, 2 ustni, 1 
laboratorijske vaje 
 
 

4-6 pisnih, 2-4 ustni oceni 

Fizika (razredi z grščino) 4 pisne, 2 ustni, 1 
laboratorijske vaje 

4-6 pisnih, 2-4 ustni oceni 

Kemija 2 ustni, 2 pisni, min. 75% 
obisk vaj 

6 pisnih ocen 

 
Informatika 

2 pisni, 2 ustni, 
1 ocenjen izdelek 
 

5 pisnih ocen, 1 izdelek 

 
Umetnostna zgodovina* 

 
3-4 pisnih, 4 izdelke 
 

6 pisnih ocen, poročila 

Glasba  2 pisni, 1 ustna, obisk 2  



koncertov, izdelek ------- 
Psihologija 3 pisne, 2 ustni Seminarska naloga, 6 

pisnih oceni 
Filozofija  4 pisne, 1 ustna 

 
8-10 pisnih oceni 

Športna vzgoja 1-2 ocenjeni vaji 
 

----- 

Projektna naloga** vsebina, oblika, nastop 
 

----- 

 
* Obvezni ogledi galerij  in ekskurzije po Sloveniji in tujini (Dunaj, Firenze, Assissi; Rim). 
 
** Vsak dijak opravi dve projektni nalogi: v 2. letniku individualno in v 3. letniku skupinsko. 
Teme nalog niso vezane samo na šolsko snov, ampak na interese dijaka. 
 
Ekskurzije: V vsakem letniku se dijak udeleži dveh ekskurzij (po Sloveniji in po tujini).  

- 1. letnik: po Ljubljani, in Avstriji ali severni Italiji  
- 2. letnik: osrednja Slovenija, Dunaj 
- 3. letnik: širša Slovenija in zamejstvo; Nemčija, Danska, Španija, Pariz ali 

Grčija (glede na jezik, ki se ga dijak uči). 
- 4. letnik: Rim 


