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OCENJEVANJE ZNANJA PRI MATEMATIKI  6.−9. RAZREDA V ŠOLSKEM LETU 

2021/2022 

UČENCE PREVERJAMO IN OCENJUJEMO V SKLADU S PRAVILNIKOM O PREVERJANJU IN 
OCENJEVANJU ZNANJA TER NAPREDOVANJU UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI TER VELJAVNIM 
UČNIM NAČRTOM ZA MATEMATIKO. UČENEC PRI USTNEM OCENJEVANJU ZNANJA DOKAZUJE 
POZNAVANJE VSEBIN, OBRAVNAVANIH PRI POUKU, V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM ZA 
POSAMEZNI RAZRED. VIŠINA OCENE JE ODVISNA OD DOKAZANE RAVNI ZNANJA. PRI USTNEM 
OCENJEVANJU IMA UČENEC PRED ODGOVARJANJEM NA VOLJO TUDI KRAJŠI ČAS ZA 
RAZMISLEK.  

 
ZA PISNO (ali elektronsko) PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

PRI PREDMETU MATEMATIKA 

v šol. letu 2020/2021 

 

Odstotki vseh točk (%) Ocena 

100 - 90 odlično (5) 

89 - 80 prav dobro (4) 

79 - 65 dobro (3) 

64 – 50 zadostno (2) 

 

 

Kriterij (odstotki vseh točk) za ustno ocenjevanje je enak kot pri pisnem 

ocenjevanju znanja. Za oblikovanje meril pa si pridružujemo pravico do 

sprememb, da jih lahko po potrebi oblikujemo skupaj z učenci ali znotraj aktiva. 

Med letom bodo potekali projekti. Ker je učenje ustvarjalni proces bomo 

kriterije oblikovali sproti z učenci. 
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OPERATIVNI CILJI IN VSEBINE: 

 

2. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

Tema: GEOMETRIJA IN MERJENJE (30 ur, 30 ur, 42 ur)  

Učenci v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju:   

• uporabljajo geometrijsko orodje;  

• spoznavajo odnose med geometrijskimi elementi: točka, premica, 

ravnina;  

• uporabljajo simboliko pri zapisovanju odnosov v geometriji;  

• spoznavajo obseg in ploščino geometrijskih likov ter površino in 

prostornino geometrijskih teles;  

• razvijajo geometrijske predstave;   

• prepoznavajo in oblikujejo simetrične oblike;  

• spoznavajo in pretvarjajo dolžinske enote, enote za maso, denarne 

enote, votle mere, časovne enote, ploščinske enote, prostorninske 

enote, kotne enote; 

• računajo z merskimi količinami;  

• razvijajo natančnost. 

 

Tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA (105 ur, 80 ur, 58 ur)  

Učenci v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju: 

• razvijajo številske predstave in spoznavajo odnose med števili v množici 

naravnih in racionalnih števil;  

• uporabljajo računske zakone. 

 

Tema: DRUGE VSEBINE (25 ur, 15 ur, 20 ur)  

Učenci v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju:  

• uporabljajo orodja za zbiranje in predstavitev podatkov; 

• razvijajo občutljivost za zaznavo problema v matematičnih in drugih 

kontekstih; 
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• spoznavajo, razvijajo in uporabljajo različne strategije pri reševanju 

problemov (sistematično reševanje, metoda poskušanja ipd.);  

• razvijajo bralne strategije; 

• razvijajo bralne sposobnosti: bralno razumevanje, odnos do branja, 

interes za branje; 

• razpravljajo o potrebnih in zadostnih podatkih v nalogi; 

• raziskujejo kombinatorične situacije ter razvijajo različne metode 

reševanja kombinatoričnih problemov (metoda poskušanja);  

• razvijajo ustvarjalnost ob reševanju besedilnih nalog z več rešitvami in pri 

iskanju ter uporabi različnih poti do rešitev;  

• preiskujejo vzorce in razvijajo matematično mišljenje. 

 

3. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

Tema: GEOMETRIJA IN MERJENJE (46 ur, 35 ur, 50 ur)  

Učenci v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju:  

• utrjujejo pretvarjanje merskih enot in jih povežejo z reševanjem 

geometrijskih nalog;  

• razvijajo geometrijske predstave v ravnini in prostoru;   

• razvijajo uporabo geometrijskega orodja pri načrtovalnih geometrijskih 

nalogah;  

• razvijajo strategije geometrijskih konstrukcij z uporabo geometrijskega 

orodja;  

• opisujejo postopek geometrijske konstrukcije;  

• razvijajo natančnost in spretnost pri računanju neznanih količin pri likih in 

telesih. 

 

Tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA (62 ur, 66 ur, 52 ur)  

Učenci v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju:  

• usvojijo številske predstave in računske operacije v množici realnih števil,  

• spoznajo odnose med številskimi množicami,  

• usvojijo osnove linearne funkcije,  
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• formalno (z uporabo pravil) rešujejo linearne enačbe,   

• uporabljajo odstotni (procentni) račun, premo in obratno sorazmerje v 

problemskih situacijah,  

• usvojijo temeljno znanje o algebrskih izrazih.   

 

Tema: DRUGE VSEBINE (12 ur, 14 ur, 18 ur)  

Učenci v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju:  

• uporabljajo orodja za obdelavo podatkov in razvijajo kritičen odnos do 

njihove uporabe,   

• uporabljajo merila za sredino in razpršenost,  

• na primerih spoznajo statistično verjetnost,   

• rešujejo kombinatorične probleme povezane z življenjskimi situacijami,  

• razvijajo bralne sposobnosti: bralno razumevanje, odnos do branja, 

interes za branje,  

• razvijajo bralne strategije: prelet, vprašanja, branje, ponovni pregled, 

poročanje,  

• rešujejo odprte in zaprte probleme: berejo besedilo, oblikujejo vprašanja, 

analizirajo podatke, matematično zapišejo postopek reševanja, grafično 

predstavijo podatke, kritično vrednotijo rešitev, oblikujejo odgovor,  

• modelirajo, preiskujejo vzorce in razvijajo matematično mišljenje: 

prostorsko predstavljivost in abstraktno mišljenje,  

• razvijajo ustvarjalnost in samoiniciativnost,  

• povezujejo znanje različnih predmetnih področij. 
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STANDARDI ZNANJA 

1. Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje  

Učenec:  

• pozna in riše geometrijske elemente, jih imenuje in zapiše s simboli,  

• opiše odnose med geometrijskimi elementi in jih zapiše s simboli,  

• pravilno uporablja geometrijsko orodje in merilne instrumente,  

• opiše lastnosti likov in teles,   

• oblikuje in opiše simetrične elemente oziroma pojme,   

• oceni rezultat pred merjenjem,   

• meri, zapiše, pretvarja in računa z merskimi količinami,  

• razlikuje med obsegom in ploščino, površino in prostornino,  

• uporablja različne strategije pri reševanju problemov povezanih z 

obsegom in ploščino,   

• oblikuje modele kocke/kvadra ter računa površino in prostornino,  

• pozna lastnosti in odnose med naravnimi števili ter jih uporablja v danih 

situacijah,  

• smiselno zaokroži število,  

• zanesljivo uporablja računske operacije in računske zakone v množici 

naravnih števil s številom 0,  

• izračuna vrednost številskega izraza,  

• pozna pojem ulomek,   

• desetiški ulomek zapiše z decimalnim zapisom,  

• zanesljivo uporablja računske operacije s števili v decimalnem zapisu,  

• napove rezultate računskih operacij,  

• uporablja žepno računalo,  

• reši enačbo in neenačbo v izbrani množici,  

• uporablja zapis razmerja dveh količin,  

• oblikuje vzorce in številska zaporedja ter jih nadaljuje,  

• reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja,  
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• zbere, uredi in prikaže podatke v preglednici in s prikazi ter analizira 

podatke in rezultate (preiskava),  

• razišče kombinatorično situacijo in prikaže vse možne izide, 

• pri reševanju (besedilnih) problemov uporablja različne bralne strategije 

ter kritično razmišlja o potrebnih in zadostnih podatkih,  

• opiše problemsko situacijo z matematičnim jezikom,   

• pozna in uporablja matematično terminologijo. 

 

2. Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje  

Učenec:  

• pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi ravninske geometrije,  

• pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi prostorske geometrije,  

• uporablja geometrijsko orodje pri načrtovanju geometrijskih konstrukcij,  

• opiše in utemelji postopke geometrijske konstrukcije,  

• uporablja transformacije pri reševanju nalog ravninske in prostorske 

geometrije,  

• uporablja različne strategije merjenja, pretvarja merske enote v 

geometrijskih nalogah in nalogah iz vsakdanjega življenja,  

• uporablja formule ravninske in prostorske geometrije pri reševanju 

problemov,  

• ima razvite številske predstave in pozna odnose med številskimi 

množicami,  

• pozna in uporablja lastnosti številskih množic in računskih zakonov,  

• reši naloge z odstotnim računom,  

• oceni rešitev, jo zaokroži in kritično ovrednoti,  

• prepozna odnose med količinami in jih uporablja v problemskih 

situacijah,  

• opiše in zapiše odnos med spremenljivkami,  

• obravnava linearno funkcijo,  

• uporablja pojem spremenljivke, računa z algebrskimi izrazi,  

• opiše problemsko situacijo z izrazom ali enačbo,  
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• reši linearno enačbo in neenačbo,  

• pozna in uporablja načine zbiranja, strukturiranja in predstavljanja 

podatkov,  

• načrtuje in izvede statistično raziskavo, rezultate kritično analizira in jih 

predstavi na najustreznejši način,  

• se kritično opredeli do interpretiranih podatkov,  

• pozna in uporablja aritmetično sredino, modus in mediano,  

• reši kombinatorični problem in prikaže rešitev,  

• uporablja računalniške preglednice, 

• razvije učinkovite bralne strategije za nadaljnje učenje in izobraževanje 

(sporazumevanje v maternem jeziku),  

• v skladu z vsebinami osnovnošolske matematike razvije matematično in 

nematematično terminologijo (sporazumevanje v maternem jeziku),  

• matematični jezik uporablja pri sporazumevanju, 

• pri reševanju besedilnih nalog uporablja bralne strategije in besedilno 

nalogo opiše z matematičnim jezikom,  

• pri reševanju (besedilnih) problemov kritično razmišlja o potrebnih in 

zadostnih podatkih,  

• življenjske situacije prikaže z modeli,  

• uporablja matematiko pri reševanju problemov iz vsakdanjega življenja,  

• uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri reševanju 

problemov,  

• kritično vrednoti informacije na spletu in drugje,   

• kritično reflektira lastno znanje (učenje učenja). 

 

Aktiv za matematiko, dne 2. 09. 2019 
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