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i Vpisna št Izpit 
(kviz)

Izpit 
(vaje)

Vaje Skupno 
točk

Ocena Ocena 
vaj

1 26105167 13.2 10 77.2 100.4 6 6
2 26105179 odjava - 30.0 30.0 odjava odjava
3 26105389 14.7 10 81.2 105.9 6 6
4 26105397 16.7 20 113.6 150.3 9 10
5 26106110 odjava - 66.8 66.8 odjava odjava
6 26105688 10.5 10 94.8 115.3 6 6
7 26104390 odjava - 83.8 83.8 odjava odjava
8 26106954 11.2 10 68.5 89.7 5 5
9 26105228 15.1 neg 59.3 74.4 5 5

10 26106961 9.8 67.9 77.7 5 5
11 26106132 odjava - 49.5 49.5 odjava odjava
12 26106963 11.6 89.2 100.8 odjava odjava
13 26105699 17.4 10 84.6 112.0 7 6

Pojasnila:

130-145 = 9
145-200 = 10
Poleg tega osnovnega kriterija sem moral postaviti še nekaj 
kriterijev v zvezi z odličnimi ocenami. Za oceno 10 za izpit, ste 
morali na kvizu dobiti 20 točk ali več, za oceno 9 za izpit pa 15 
ali več.

* pri oceni vaj pomeni, da mi še niste pokazali izpisanih vaj. 
Prosim, da to opravite čimprej.

Dodaten kriterij glede pozitivne ocene: vsaj ena pravilno rešena 
računska naloga na izpitu in vsaj 10 točk na kvizu.

Ocen še nisem oddal v študentski referat, ker pričakujem, da 
boste nekateri še želeli oddati kakšen del domače naloge (na 
primer slike). Mislim si tudi, da boste nekateri želeli popraviti 
oceno s kvizom. Kviz lahko tisti, ki ste dobili nižjo oceno izpita 

Študentje, ki imate pri oceni vaj napisano UI, morate opravljati 
kviz še enkrat. Mislim, da je 10 točk na kvizu dovolj nizek 
kriterij, da ga boste z nekoliko truda hitro dosegli. Po dogovoru 
z mano pridite čimprej, a najkasneje do 1.9.2007.

Potem, ko sem pregledal izpite, sem lahko prišel do kriterija, ki 
se mi glede na prikazano znanje zdi primeren. V splošnem je 
kriterij naslednji:
100-110 = 6
110-120 = 7
120-130 = 8


