1. Predmet: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA
2. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 9. razreda
3. Podlaga za preizkus: Učni načrt. Program osnovna šola. Državljanska
in domovinska vzgoja ter etika (Elektronski vir)/predmetna komisija
Pavla Karba … (et al.). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport:
Zavod RS za šolstvo, 2011
4. Shema preizkusa

Preizkus

Opis

Predvideni čas

Delež v skupnem
številu točk

Preverjanje razumevanja obveznih
znanj vseh vsebinskih sklopov

60 min

100 %

5. Tipi nalog in vrednotenje
Število
nalog

Preizkus

Do 30

Tipi nalog

Naloge izbirnega tipa (naloge
obkroževanja, povezovanja in
razvrščanja, alternativni tip
nalog), naloge kratkih
odgovorov in naloge z
zapisom kratkih odgovorov

Skupno število
Vrednotenje
točk

50

Naloge so vredne
od 1 do 4 točke

6. Sestava preizkusa glede na taksonomske stopnje
Taksonomske stopnje

Delež v preizkusu

1. Znanje in poznavanje

30 %

2. Razumevanje in uporaba

40 %

3. Samostojno reševanje novih problemov,
samostojna interpretacija, vrednotenje

30 %

7. Opis preizkusa
7.1 Vsebina
V preizkusu preverjamo obvezna znanja vseh vsebinskih sklopov, standarde znanja in cilje
učnega načrta Državljanske in domovinske vzgoje ter etike. Znanje preverjamo z nalogami, ki se
nanašajo na vse sklope učnega načrta s prepletanjem vsebin, tako da lahko učenec pri reševanju
izkazuje državljansko pismenost, kritično mišljenje in dejavno vključevanje v družbeno življenje. S
preizkusom znanja preverjamo temeljno družboslovno znanje in zrelost etične presoje, katerih
osrednja tematika so ustanove in delovanje demokracije (posameznik in življenje v skupnosti,
aktivno državljanstvo, etika in družbeno življenje v prihodnosti). Naloge so oblikovane tako, da
vire črpajo iz realnih življenjskih situacij (mediji, javne razprave, strokovna in druga relevantna
literatura itd.).
Pri preverjanju znanja ne izločamo vsebinskih sklopov učnega načrta, saj se predmet
domovinska in državljanska kultura in etika izvaja v 7. in 8. razredu osnovne šole, kar omogoča
izvedbo obravnave vseh obveznih znanj. Nekatere vsebine pa se med seboj tudi medpredmetno
prepletajo in nadgrajujejo v devetem razredu.

7.2 Pripomočki
Učenec za reševanje preizkusa potrebuje modro ali črno nalivno pero oziroma moder ali črn
kemični svinčnik.

