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PREDMETNI IZPIT IZ MATEMATIKE  
OB PREHODU IZ PROGRAMA STEKLAR V PROGRAM TEHNIK STEKLARSTVA 

 

1. ZGRADBA IZPITA  

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.  
 
Pisni del obsega naloge iz naslednjih sklopov: 

 Naravna in cela števila (računske operacije, potence z naravnimi eksponenti, algebrski izrazi), 

 Deljivost (relacija deljivosti, praštevila in sestavljena števila, največji skupni delitelj in 
najmanjši skupni večkratnik), 

 Ulomki (racionalna števila) (računske operacije, algebrski ulomki, potence s celimi eksponenti 
linearne enačbe in sistemi enačb, premo in obratno sorazmerje, odstotki), 

 Realna števila (kvadratni koren, interval, linearne neenačbe), 

 Koordinatni sistem (razdalja med točkama v ravnini, ploščina trikotnika), 

 Funkcije (linearna funkcija, graf, naraščanje in padanje, enačba premice), 

 Obsegi in ploščine (štirikotnika, trikotnika, pravilnega večkotnika, kroga). 
 
Ustni del izpita obsega teoretična vprašanja, ki so jim lahko dodani konkretni primeri, iz naslednjih 
sklopov: 

 Geometrija v ravnini, 

 sklopi, ki jih vsebuje pisni del. 
 
Ocena izpita je sestavljena iz točk pisnega in ustnega dela izpita.  
 
 

2. TRAJANJE IZPITA  

Pisni del izpita obsega 90 minut, ustni del pa do 20 minut. Kandidat ima pravico, da se na ustnem 
delu izpita pripravlja na odgovore do 15 minut.  
 
 

3. VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE  

A) Točkovanje pisnega dela izpita (70 % točk):  
Število točk posamezne naloge je navedeno ob nalogi, skupno število točk pa na naslovnici izpitne 
pole. Skupno število točk pisnega dela predstavlja 70 % končne ocene. 
 
B) Točkovanje ustnega izpita (30 % točk) 
Na ustnem izpitu kandidat odgovarja na tri vprašanja, vsako je točkovano z 10 točkami. Skupaj lahko 
doseže 30 točk, kar predstavlja 30 % končne ocene. 
  



 
 
 
ŠOLSKI CENTER  
ROGAŠKA SLATINA 
Steklarska ulica 1 
3250 Rogaška Slatina  

 
 
 

                        03 818 20 79 
                         03 818 20 10  
                       tajnistvo@scrs.si 

                        www.scrs.si 

 

Kriterij za meje med ocenami:  
0 % – 44 %  nezadostno 
45 % – 59 % zadostno 
60 % – 74 % dobro 
75 % – 89 % prav dobro 
90 % – 100 % odlično 
 

 

Dogovorjeno na sestanku aktiva učiteljev matematike, 26. 1. 2021.  

 

Vodja aktiva učiteljev matematike  
Tanja Rupnik, prof.  


