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 pridobiti povratne informacije po izvedbi pouka na daljavo o tem, 
kako učenci dosegajo v učnih načrtih postavljene cilje in standarde 
znanja in kolikšne so razlike med učenci v doseganju teh standardov.

To bomo dosegli le s pravilnim razumevanjem vloge in pomena NPZ-ja 
v našem sistemu. 



◦ NPZ pokaže le del tistega znanja, ki ga je mogoče preveriti pisno 
(eksperimentalno delo, vaje, govorne zmožnosti…), 

◦ NPZ pokaže znanje učencev z enim samim preizkusom, medtem 
ko šolske ocene odražajo način in uspešnost dela skozi vse 
šolsko leto.



 poseben postopek preverjanja znanja učencev ob koncu 6. in 9. razreda,

 poteka po vsej Sloveniji na isti dan,

 enake naloge, pod enakimi pogoji (prilagoditve z učenci z DSP),

 preverja se le tisto znanje, ki ga vsebuje učni načrt,

 naloge pripravijo učitelji in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov,

 naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih,

 ne vpliva na učni uspeh.



 prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,

 učinkovito preverjati kakovost učnih načrtov, 

 pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učenke in 
učence, 

 prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja, 

 razvijati sposobnost učenk in učencev za kritično presojo lastnih dosežkov,

 podati informacijo za učence, starše, učitelje (katere vsebine obvladajo 
slabše, močna področja…).



 dosežek ima formativno funkcijo in ne vpliva na zaključno oceno, niti na 
uspešen zaključek osnovne šole,

 analizo dosežkov na državni ravni opravi Ric in predmetne komisije,

 analizo dosežkov na ravni šole in na ravni učenca opravi šola,

 dosežki učencev pri NPZ-ju se na šoli analizirajo, strokovni delavci šole 
skupaj s starši in učenci razmislijo o uspešnosti učencev pri posameznih 
nalogah, 

 osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca, podatki in analize o 
dosežkih pri NPZ pa se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.



 za vse učence 6. in 9. razreda ob isti uri (od 8.30 do 9.30),

 ni naknadnega roka,

 vrednotenje rešenih testov je samo elektronsko,

 učenci dobijo obvestila kot prilogo spričevalu,

 3. predmet za šolo je znan že septembra (kemija),

 preverjanje je samo pisno in pri posameznem predmetu traja 60 minut.



6. razred:

SLOVENŠČINA, 4. maj 2022

MATEMATIKA, 6. maj 2022

ANGLEŠČINA, 10. maj 2022

9. razred:

SLOVENŠČINA, 4. maj 2022 

MATEMATIKA, 6. maj 2022

KEMIJA, 10. maj 2022



31. maja 2022 - 2. junij 2022
 RIC omogoči učencem, šolam in staršem dostop do ovrednotenih preizkusov (v

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

 šola omogoči učencem pregled rešenih preizkusov in poda ugovore na ocenjevanje,

 starši lahko skupaj z učenci preko šifer in gesel pregledajo naloge doma.

15. junij 2022
 razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ-ju za učence 9. razreda.

http://npz.ric.si/


7. junij 2022 - 9. junij 2022
 RIC omogoči učencem, šolam in staršem dostop do ovrednotenih preizkusov (v

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

 šola omogoči učencem pregled rešenih preizkusov in poda ugovore na ocenjevanje,

 starši lahko skupaj z učenci preko šifer in gesel pregledajo naloge doma.

24. junij 2022
 razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ-ju za učence 6. razreda.

http://npz.ric.si/


 dosežki so v absolutnih in odstotnih točkah,

 učenci in njihovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčev elektronsko 
ovrednoteni preizkus in izpis dosežkov,

 do ovrednotenih preizkusov znanja, informacijah o dosežkih starši in 
učenci dostopajo z EMŠO številko in dodeljeno šifro (http://npz.ric.si),

 opisi dosežkov učencev pri NPZ in ostale analize so objavljene v Letnem 
poročilu o izvedbi NPZ na spletni strani Rica 
(https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/porocila--analize--
raziskave/).

http://npz.ric.si/
https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/porocila--analize--raziskave/






 informacije za učence in starše 
http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

(knjižica).

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


 PODLAGA: učni načrt,

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



 različne taksonomske ravni znanja,
 različni tipi nalog (povezovanje, 

dopolnjevanje, …,npr. pri jezikih 
tudi deleži nalog, ki preverjajo 
različne sposobnosti; bralno 
razumevanje, rabo jezika, pisno 
sporazumevanje…)



https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/predmeti-npz/

https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/predmeti-npz/


 naloge na preizkusu so drugače zastavljene kot tiste pri 
pouku,

 učenci slabše preberejo navodila ali pa jih ne razumejo,

 učenci imajo težave z osnovnimi računskimi operacijami, 
pravopisom, besediščem, osnovnimi pojmi,

 učenci znanje imajo, vendar potrebujejo ponavljanje.



„Repetitio Est Mater Studiorum.“

„Scientia Est Potentia.“
Znanje je moč.

Želimo učencem dober dosežek pri NPZ-ju, v smislu jasne informacije o tem, kje so 
bili pri dosedanjem učenju uspešni in kaj je mogoče še izboljšati, saj bo to dobra 

spodbuda za uspešno učenje v prihodnje.

Dolenjske Toplice, april 2022

Ponavljanje je mati učenja/znanja.  
(Flavija Magnus Avrelij)


