
za šestošolce in 

devetošolce
2016



 Poseben postopek preverjanja znanja učencev ob koncu 6. in 
9. razreda.

 Poteka po vsej Sloveniji na isti dan, ob isti uri.

 Enake naloge, pod enakimi pogoji.

 Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebuje učni načrt.

 Ne vpliva na učni uspeh.

 Ob omejitvah za vpis v srednjo šolo v 9. razredu lahko vpliva 
na točke za vpis.



 Za boljšo kakovost učenja, poučevanja in znanja.

 Za preverjanje kakovosti učnih načrtov.

 Za zagotavljanje enakih izobraževalnih možnosti.

 Za enotnejše kriterije učiteljevega ocenjevanja znanja.

 Informacija za učence, starše, učitelje.



 Za vse učence 6. in 9. razreda je obvezno.

 Ni naknadnega roka.

 Vrednotenje je samo elektronsko.

 Učenci dobijo obvestila kot prilogo spričevalu.

 3. predmet za šolo je znan že septembra.



Ob koncu 6. razreda:

MATEMATIKA

SLOVENŠCINA

ANGLEŠČINA

Ob koncu 9. razreda:

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

FIZIKA (3. predmet)



6. razred:

MATEMATIKA, 4. maj 2016

SLOVENŠČINA, 6. maj 2016

ANGLEŠČINA, 10. maj 2016

9. razred:

MATEMATIKA, 4. maj 2016 

SLOVENŠČINA, 6. maj 2016

FIZIKA, 10. maj 2016



31. maj - 2. junij 2016
 RIC omogoči učencem in šolam dostop do ovrednotenih preizkusov (v

obliki pdf) in izpisov učenčevih dosežkov prek spletnega portala
(http://npz.ric.si).

 Seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ-ju in
uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse
(v obliki pdf).

15. junij 2016
 Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ-ju za učence 9. razreda.

http://npz.ric.si/


9.- 11. junij 2016
 RIC omogoči učencem in šolam dostop do ovrednotenih preizkusov (v

obliki pdf) in izpisov učenčevih dosežkov prek spletnega portala
(http://npz.ric.si).

 Seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ-ju in
uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse
(v obliki pdf).

24. junij 2016
 Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ-ju za učence 6. razreda.

http://npz.ric.si/


 Informacije za starše in učence  http://www.ric.si/

 http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

knjižica

http://www.ric.si/
http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/




 PODLAGA: Učni načrt Matematika

 DODATNE INFORMACIJE in primeri preverjanj ter vaje:
◦ http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

◦ http://www.os-dt.si/nacionalno-preverjanje-znanja/

http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/
http://www.os-dt.si/nacionalno-preverjanje-znanja/


KORISTNA GRADIVA ZA PRIPRAVO DOMA



 PRIPRAVA V ŠOLI: pregledna ponovitev snovi, seznanitev s cilji 
NPZ, pisanje testa pri uri, analiza reševanja, gradiva za 
ponavljanje, domače naloge z nalogami NPZ.

 SHEMA PREIZKUSA:

6. razred 9. razred

aritmetika in 
algebra 

55 % 50 %, 

geometrija in 
merjenje

25 % 35 %

druge vsebine 20 % 15 %

TIPI NALOG 6. r:
 izbirni tip, povezovanje in urejanje (25 %), 
 kratki odgovori (50 %), 
 računski postopki in grafični prikazi, 

utemeljitev odgovora (25 %).

Število točk v preizkusu je 50.

TIPI NALOG 9. r:
 izbirni tip, povezovanje in urejanje (10 %), 
 kratki odgovori (30 %), 
 računski postopki in grafični prikazi, 

utemeljitev odgovora (60 %).

Število točk v preizkusu je od 50 do 60.



Ravni zahtevanega znanja 6. razred 9. razred

poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev 30 % 30 %, 

izvajanje rutinskih postopkov 35 % 25 %

uporaba kompleksnih postopkov 20 % 25 %

reševanje in raziskovanje problemov 15 % 20 %

 RAVNI ZAHTEVNOSTI ZNANJA:



9. razred 6. razred

SKLOP FUNKCIJA:
Koordinatni sistem v ravnini,  

Funkcija realne spremenljivke, 
Graf linearne funkcije

SKLOP LIKI IN TELESA:
Površina in prostornina teles (kocka, kvader)

Krožnica in njeni deli
Krog in krožni izsek

Odnos med krogom, krožnico in premico.

SKLOP GEOMETRIJSKI POJMI:
Valj, 

Stožec, 
Krogla

SKLOP MERENJE:
Prostorninske enote (m3, dm3, cm3, mm3, ml)













 PODLAGA: Učni načrt Slovenščina

 DODATNE INFORMACIJE in primeri preverjanj: 
http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/


KORISTNA GRADIVA ZA PRIPRAVO DOMA



 PRIPRAVA V ŠOLI: ponovitev pojmov, seznanitev s tipi nalog, 
strategije za reševanje in protokol pri preverjanju, reševanje 
testov v šoli in doma.

 SHEMA PREIZKUSA:

6. razred 9. razred

eno ali več neznanih neumetnostnih besedil 
ter naloge za preverjanje doseganja ciljev in 

standardov znanja iz UN
60 % za jezik 60 % za jezik

eno ali več neznanih umetnostnih besedil ter 
naloge za preverjanje doseganja ciljev in 

standardov znanja iz UN
40 % za književnost 40 % za književnost



Ravni zahtevnosti znanja 6. razred 9. razred

1. znanje in poznavanje 30 % 30 %

2. razumevanje in uporaba 35 % 35 %

3. samostojno reševanje novih problemov,
samostojna interpretacija, vrednotenje

35 % 35 %

 RAVNI ZAHTEVNOSTI ZNANJA:









 PODLAGA: Učni načrt

 DODATNE INFORMACIJE in primeri preverjanj: 
http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/


KORISTNA GRADIVA



 PRIPRAVA V ŠOLI: seznanitev s tipi nalog, strategije za 
reševanje in protokol pri preverjanju, časovna orientacija. 

 SHEMA PREIZKUSA:

TIPI NALOG:
objektivni tip, kratki 
odgovori, alternativni tip, 
več možnosti izbire, 
podčrtovanje, 
obkroževanje, povezovanje, 
določanje, dopolnjevanje, 
kratki odgovori, tvorjenje 
besedil.

6. razred

slušno razumevanje 25 %

bralno razumevanje 25%

besedišče 29 %

pisno sporočanje 21 %

Taksonomske stopnje 6. razred

1. Znanje in poznavanje 30 %

2. Razumevanje in uporaba 35%

3. Samostojno reševanje 
novih problemov, 
samostojna interpretacija, 
vrednotenje

35 %







 PODLAGA: Učna načrta, Naravoslovje za 7. razred in Fizika za 
8. in 9. razred. Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za 
šolstvo, 2011.

 DODATNE INFORMACIJE in primeri preverjanj ter vaje:
◦ http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

◦ http://www.os-dt.si/nacionalno-preverjanje-znanja/

 KORISTNA GRADIVA ZA PRIPRAVO DOMA:
◦ Spletni viri: https://eucbeniki.sio.si/ (i-učbeniki)

http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/
http://www.os-dt.si/nacionalno-preverjanje-znanja/
https://eucbeniki.sio.si/


KORISTNA GRADIVA



 PRIPRAVA V ŠOLI: ponovitev snovi, utrjevanje pri dodatnem pouku iz 
fizike, seznanitev s cilji NPZ, pisanje testa pri uri, analiza reševanja, 
gradiva za ponavljanje, domače naloge z nalogami NPZ.

 SHEMA PREIZKUSA:

 TIPI NALOG:

Preizkus Predviden čas

20 nalog 60 minut

Tipi nalog
Število 
nalog

Vrednotenje

Naloge izbirnega tipa,
naloge kratkih odgovorov.

10 do 12 Vsaka naloga je ovrednotena z 1 točko.

Kratke računske naloge, naloge s 
slikovnim odgovorom, strukturirane 

naloge.
8 do 10

Naloge so ovrednotene glede na število 
stopenj reševanja z od 2 do 4 točkami.



Ravni zahtevanega znanja Število točk
Delež v 

preizkusu

1. znanje in poznavanje 6 - 8 točk 20 %

2. razumevanje in uporaba 19 – 21 točk 55 %

3. samostojno reševanje novih problemov, samostojna 
interpretacija, analiza, vrednotenje

8 – 10 točk 25 %

 RAVNI ZAHTEVNOSTI ZNANJA:



 Zvok in valovanje

 Svetloba

 Sile

 Tlak, vzgon in gostota

 Delo, energije in toplota

 Gibanje

 Vesolje

 Elektrika (električni tok, napetost, delo in upor)



 FIZIKALNI OBRAZCI IN 
KONSTANTE 

so sestavni del preizkusa



 Primer naloge 
izbirnega tipa, 
naloge kratkih 
odgovorov.



 Primer kratke računske 
naloge, naloge s slikovnim 
odgovorom, strukturirane 
naloge.



 Učenci slabo preberejo navodila ali pa jih ne razumejo.

 Naloge na preizkusu so drugače zastavljene kot tiste pri 

pouku.

 Učenci imajo težave z osnovnimi računskimi operacijami, 

pravopisom, besediščem, osnovnimi pojmi.

 Učenci niso zunanje motivirani (ocene).

 Učenci znanje imajo, vendar potrebujejo ponavljanje.



 Predstavitev spletne strani z nalogami in rešitvami.

 Pred prvomajskimi počitnicami – dan priprave na NPZ.

 Učenci dobijo primer NPZ nalog (pretekla leta).

 Domače naloge s primeri nalog iz NPZ.

 Vaje doma.

 PowerPoint predstavitev na spletni strani šole (Aktualno –

obvestila in vabila). 



„Repetitio Est Mater Studiorum.“

„Scientia Est Potentia.“

Dolenjske Toplice, april 2016


